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„ Rozsiewaj  miłość, dokądkolwiek się udasz : najpierw we własnym domu.
   Ofiaruj miłość swym dzieciom, swojej żonie lub mężowi, sąsiadom ….

   Niech każdy, kto do  Ciebie przyjdzie,  
wychodzi z  Twego domu lepszy i  szczęśliwszy. 

   Bądź żywym obrazem dobroci Boga, niech dobro mieszka w Twej twarzy,
   W Twoich oczach, w Twym uśmiechu, 

   Niech zawsze gości w Twym ciepłym powitaniu”
          

                                                 MATKA  TERESA Z KALKUTY

Wszystkim mieszkańcom

składamy życzenia

spokojnych i radosnych

Świąt Bożego Narodzenia,

a  Nowy Rok 2016  niech obdaruje 

wszystkich szczęściem i pomyślnością

     Przewodniczący            Wójt Gminy 
       Rady Gminy                  Kazimierz Chudy 
Mirosław Biechowiak       
            

                                                                           

 Ta cicha i święta noc jest nam dana  po to,
abyśmy spojrzeli na świat oczami dziecka.

Odnajdźmy więc zagubione zaufanie do ludzi,
zapach drzewka świerkowego i piernika,

abyśmy mogli się zatrzymać  
i zobaczyć w sobie i innych

pragnienie pokoju, akceptacji i miłości.

Niech święta będą zdrowe, wesołe i zasobne. 
Łamany opłatek niech nas złączy,

abyśmy umieli wszystkim wszystko „ zło” zapomnieć. 

Aby w Nowym 2016 Roku „ czystą kartkę”
 zapisywać tylko pomyślnymi wiadomościami,

 spełnionymi marzeniami i nadziejami.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   
w Pakosławiu

Na zbliżające się Święta
pragniemy złożyć życzenia

przeżywania Bożego Narodzenia  
w zdrowiu, radości

i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś Rok niech będzie
czasem pokoju oraz realizacji

osobistych zamierzeń.

Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej,
 Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu 

oraz 
Redakcja Gazety Samorządowej 

 „PAKOSŁAW I OKOLICE”



 Kończy się pierwszy rok VII kadencji samorządów gminnych, rok przygotowań do składania wniosków 
o pomoc finansową z nowej perspektywy unijnej lat 2014 – 2020, rok oczekiwań na szkolenia i poznanie 
nowych procedur.
 Pieniądze unijne stymulują rozwój gmin, a ranking wykorzystania środków unijnych w latach 2004 – 
2014 w przeliczeniu na jednego mieszkańca uplasował Gminę Pakosław wysoko, na 131 miejscu wśród 1566 
gmin wiejskich, z kwotą 3 049,368 zł na mieszkańca. W powiecie rawickim wyżej od Pakosławia znalazła się 
tylko Miejska Górka, z kwotą 3 228,28 zł w przeliczeniu na mieszkańca.
 Rok 2015 był okresem dwukrotnych wyborów i jednego referendum. Najpierw – 10 i 24 maja odbyły 
się wybory Prezydenta Rzeczypospolitej, a 25 października wybory parlamentarne do Sejmu i Senatu. 
W Gminie Pakosław wybory parlamentarne wygrało PiS – 31,20%, drugie było PSL – 28,68%, trzecie  
PO – 16,73%, następnie KUKIZ’15 – 8,16% oraz Zjednoczona Lewica – 5,12%.
 W międzyczasie – 1 maja odbyły się wybory do Izb Rolniczych, w naszej gminie ze znikomym 
zainteresowaniem rolników. Widać, że rolnicy nie szanują się wzajemnie, albowiem w naszej gminie na 1055 
uprawnionych rolników do urn wyborczych poszło tylko 35 osób, delegatem rolników wybrany został Marian 
Maćkowiak z Chojna. Referendum krajowe przeżyliśmy w dniu 6 września.
 Dominującym tematem roku 2015 w regionie leszczyńskim była „obrona” przed planowaną kopalnią 
węgla brunatnego (obszar gmin Miejska Górka, Krobia, Poniec). Potężna blokada dróg odbyła się 27 stycznia 
w Kaczkowie – Rydzynie, obecnie trwa batalia samorządów, z udziałem poznańskich naukowców o nie 
wpisanie złoża „Oczkowice” do tak zwanej „Białej Księgi”.
 Nas w gminie interesuje inne złoże: złoże gazu ziemnego „Pakosław” położone na pograniczu gmin 
Pakosław i Jutrosin i ewentualne korzyści finansowe z jego eksploatacji.

JAKI  BYŁ 2015 ROK  DLA GMINY PAKOSŁAW?
 Po raz kolejny zima była łagodna, grudzień i styczeń bez mrozu i śniegu, w lutym tylko krótka zima,  
a już od 12 lutego temperatury wzrosły do 7oC. Niespotykane upały dotknęły nas w lipcu i sierpniu, połączone 
z kilkumiesięczną suszą. Rekord upałów odnotowaliśmy 7 sierpnia – 39oC, koniec upałów nadszedł dopiero 
2 września, połączony z pierwszym deszczem po kilku miesiącach. 
 W roku 2015 pożegnaliśmy: Jadwigę Giec z Dubina (długoletnią dyrektor Banku Spółdzielczego  
w Jutrosinie – Pakosławiu, 68 lat), Zygmunta Sierpowskiego z Osieka (działacza PSL, ogrodnika, 92 lata), 
Jana Grembowskiego z Pomocna (działacza społecznego, członka OSP, 80 lat), Bernarda Wawrzyniaka  
z Wrocławia (byłego Wojewodę Leszcyńskiego, przyjaciela gminy Pakosław, 81 lat), Jana Poloka z Wisły 
(członka Zespołu „Grónie”), Martę Kowalczyk – Liefhebber z Holandii (orędowniczkę współpracy z Gminami 
Pępowo i Pakosław, 80 lat), Zygmunta Franasa z Milicza (dyrektora Ogniska Muzycznego „Mezzoforte”, 
współorganizatora ogniska muzycznego w Pakosławiu), Henryka Sierpowskiego z Pakosławia (miłośnika 
konnego powożenia, 70 lat), Ludwika Kalkę ze Szkaradowa (ojca radnej Elżbiety Łakomej z Osieka), 
Helenę Pendias z Chojna (mamę dziennikarki Honoraty Dmyterko z „Życia Rawicza”), Wandę Ławniczak  
z Pakosławia – Miejskiej Górki (nauczycielkę zasłużoną dla oświaty gminnej, 77 lat). 
 Wydarzeniem roku, poza obchodami 25-lecia Samorządności – nasze obchody zorganizowaliśmy  
15 maja w Ośrodku Kultury Chazackiej w Chojnie, była impreza Powiatowe Country nad „zalewem”, 
poszerzone o przegląd konkursowy „Przepustka do Mrągowa”, z mszą countrową w Kościele w Golejewku  
i paradą motocykli oraz zabytkowych samochodów. Rewelacją country nad „zalewem” były zespoły taneczne 
„Paka” i „Małe Chojnioki”. Zespół „Paka” w dniach 21-22 sierpnia wystąpił w innej imprezie countrowej –  
w Wiśle na „Wiślaczku Country”.
 Do Kazimierza nad Wisłą wyjechały „Chojnioki” i „Młode Chojnioki”, a do Pragi w Czechach chór 

 WIEŚCI Z GMINY
 

DOROBEK GMINY W 2015 ROKU
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szkolny „Rozśpiewane Sowy”.
 Hitem sezonu zimowego 2014/2015 było lodowisko w Pakosławiu. Sprzedano 4 430 biletów (wstęp 
na lodowisko i wypożyczenie łyżew), a na lodowisku podczas ferii zimowych bawiło się 825 osób. Lodowisko 
wymaga przykrycia namiotem, gdyż przy braku zim, dodatnich temperaturach i opadach deszczu „rozmywa” 
się zmrożony sztucznie lód. Przy niekorzystnych warunkach pogodowych lodowisko czynne było od 1 
stycznia do 25 lutego, a więc sezon trwał tylko 54 dni. Lodowisko w Gostyniu, w namiocie czynne jest od 1 
grudnia do 1 marca, więc 120 dni.
 Podobnym hitem, czynnym codziennie do późnych godzin wieczornych jest sala sportowa w 
Pakosławiu. Zainteresowaniem cieszą się boiska sportowe „Orlik” w Pakosławiu i Chojnie, boiska piłkarskie 
w Pakosławiu i Pomocnie, nowe boisko w Sworowie. Do modernizacji przygotowujemy boisko w Sowach.
 Sukcesem sportowym są drużyny piłkarskie „Awdańca” i LZS-ów, strzelcy sportowi z LOK-u, biegacze 
długodystansowi nad „zalewem”, kijkarze z klubu „ Włóczykije znad Orli”. Działacze LOK zmodernizowali 
strzelnicę sportową w lesie pakosławskim (czynny bunkier), przygotowują dokumentację na uruchomienie 
strzelnicy pneumatycznej w budynku w Pakosławiu.
 Klub „Awdaniec” w dniach 26-28 czerwca wyjechał na mecze sparingowe do Wisły. Odkryliśmy 
też kolejny talent sportowy tym razem w Pomocnie – mistrza w sportach siłowych strongmanów – Michała 
Handke.
 Niezmienną popularnością cieszą się sporty konne – w powożeniu i hubertusy, organizowane przez 
klub sportowy „Parada” oraz przez Rafała Szymkowiaka i Huberta Wojtkowskiego w Osieku. Popularne 
też są rajdy przeprawowo – turystyczne samochodów terenowych FOR – FITER z Rawicza. Coraz więcej 
osób korzysta z siłowni w Pakosławiu i Golejewku, w przyszłym roku zajęcia dla pań organizować będzie 
instruktorka z uprawnieniami – Agnieszka Konieczna z Pakosławia.
 W sezonie letnim popularne są turnieje piłki plażowej, zawody wędkarskie, turniej wsi (już 5 edycja) 
i strzeżone kąpielisko na „zalewie”. Codziennie od wiosny do jesieni nad „zalewem” spacerują i jeżdżą na 
rowerach dziesiątki mieszkańców.
 Dla Białegokału wydarzeniem była organizacja dożynek gminnych, dla Chojna gminne zawody 
sportowo – pożarnicze oraz impreza rekreacyjna „Naleśnikowa biba” z promocją książki „Kulinaria na 
Mickiewiczowskim Szlaku”. 
 Dwie drużyny z Góreczek Wielkich startowały w Ogólnopolskich Zawodach Sikawek Konnych w 
Śmiglu, gdzie sikawka konna z Góreczek Wielkich zdobyła pierwsze miejsce za wartość historyczną, drużyna 
żeńska – 7 miejsce, a drużyna męska – 20 miejsce.
 W Pakosławiu półkolonie po raz kolejny organizowała Szkoła Podstawowa, na obóz młodzieżowych 
drużyn pożarniczych w Brennie wyjechali młodzi strażacy, zajęcia wakacyjne – zimowe i letnie przygotował 
Ośrodek Kultury i Rekreacji oraz Gminna Biblioteka Publiczna. Wydarzeniem było Narodowe Czytanie 
powieści „Lalka” Bolesława Prusa w dniu 5 września w Gminnej Bibliotece Publicznej, nieprzerwanie przez 
12 godzin przez  3-osobowe zespoły.
 Parafia w Golejewku zorganizowała kolejny Festyn Parafialny.
 Uroczyście obchodzono jubileusze – 25-lecie kapłaństwa ks. Stanisława Czubaka z Golejewka, 60 
– lecie Koła Gospodyń Wiejskich z Zaorla, 50 – lecia Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w 
Pakosławiu oraz 15 –lecie „Młodych Chojnioków”. 
 Zainteresowaniem ogromnym cieszył się koncert pianistyczny w wykonaniu pianistki z Japonii, 
zorganizowany w pałacu w Pakosławiu w ramach „Ukraińskiej Wiosny”.
 Inne imprezy to wystawa gołębi pocztowych w sali sportowej w Pakosławiu, spotkanie z Mikołajem 
na „Orliku” i w świetlicach wiejskich, turniej piłkarski AWDANIEC CUP w sali sportowej.
 Nie sprawdziły się „czarne” scenariusze zapowiadane przez niektórych niedowiarków, przeczących 
stabilnej kondycji budżetu gminy. Lata 2014 i 2015 były okresem przyspieszonej spłaty zadłużenia gminy, 
przyspieszenie spłat przygotowujemy również w roku 2016. Zadłużenie w ciągu 2 lat spadło blisko o 2 miliony 
złotych.
 Jednocześnie publikowane przez „Wspólnotę” rankingi o kondycji finansowej samorządów plasują 
Gminę Pakosław na wysokiej pozycji.
 A w roku 2015 wykonano inwestycje gminne za ponad 1,2 miliona złotych. Oto zestawienie zadań 
zrealizowanych w mijającym roku:
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1. miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej w Chojnie,
2. świetlica wiejska w Białymkale,
3. ścieżka rowerowa na „zalewie” – II etap,
4. droga asfaltowa w Góreczkach Wielkich (Baranowo) – II etap,
5. boisko piłkarskie w Sworowie,
6. parking nad „zalewem”,
7. plac zabaw dla dzieci w Golejewku,
8. plac zabaw dla dzieci w Podborowie,
9. oświetlenie ulicy Kolejowej w Pakosławiu,
10. droga wiejska z trelinki w Dębionce,
11. przebudowa ponad 300 mb drogi powiatowej Osiek – Pomocno (wspólnie z powiatem),
12. rozprowadzenie światłowodu w Golejewku, Golejewie, Chojnie, Sowach, Zaorlu i Pomocnie 

(inwestycja INEI Poznań).
 Po uruchomieniu funduszu sołeckiego wzrosła aktywność poszczególnych rad sołeckich, a do sołectw 

w 2015 roku skierowaliśmy z budżetu kwotę 206 tysięcy złotych. Widocznym przykładem zaangażowania 
mieszkańców jest park w Pakosławiu, uporządkowany i przywrócony do wypoczynku i spacerów.
 Jeszcze jeden znaczny sukces godny odnotowania i dumy mieszkańców – Gmina Pakosław uznana 
została najczystszą gminą wiejską w Polsce – taki jest wynik głosowania internautów. Głosowanie trwało od 
28.05.2015 do 18.09.2015r. Możemy być dumni!
 Nastąpiły też zmiany kadrowe – w dniu 12 czerwca 2015 roku, po blisko 4 latach pracy, zmienił pracę 
Z-ca Wójta – Łukasz Burkiewicz, a na to stanowisko powołany został od 1 sierpnia 2015 r. Jerzy Mosiek  
z Pakosławia.
 Uchwałą Nr V/34/15 z dnia 29 kwietnia 2015: Rada Gminy Pakosław przyjęła program działania  
w Gminie Pakosław na lata 2014 – 2018, wytyczając bardzo ambitne zadania inwestycyjne. Pracy starczy dla 
wszystkich i to na kilka najbliższych lat, a ponadto przed nami zapowiedziana już reforma oświaty gminnej. 
                                                                                                                                                     Kazimierz Chudy
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NA KOGO GŁOSOWALIŚMY?
 W Gminie Pakosław wyniki wyborców parlamentarnych ukształtowały się zdecydowanie 
inaczej, niż w reszcie kraju. 
 Tradycyjnie od lat nasi wyborcy są w miarę aktywni, w znacznym procencie uczestniczą w głosowaniu. 
Gmina Pakosław odnotowuje najwyższą lub drugą po Rawiczu frekwencję w powiecie. Tym razem  
w głosowaniu uczestniczyło 45,24% wyborców w Gminie Rawicz, w Gminie Pakosław – 43,10%, za nami 
jest Miejska Górka, Jutrosin i Bojanowo.
 Jeśli spojrzymy na obwody głosowania, to zdecydowanie frekfencja z wyborów na wybory rośnie  
w obwodzie Pakosław – 47,23%, spada natomiast w Chojnie – 41,36%, niska jest w Osieku – 40,25%, nieco 
wyższa w Sowach – 41,81%.
 W Gminie Pakosław wybory wygrało PiS - 31,20%, tylko o 2,6 punkta niżej było PSL – 28,68%, na 
trzecim miejscu zdecydowanie niżej PO – 16,73% (w Gminie Rawicz partia PO wygrała), czwarte miejsce 
zajęło ugrupowanie KUKIZ’15 – 8,16%, piąte Zjednoczona Lewica – 5,11%, szóste – KORWIN z 3,32% 
wynikiem, siódme – NOWOCZESNA z 3,12% poparciem. W naszej gminie nie liczyła się KW Razem, JOW 
bezpartyjni, KW Z. Stonogi i Samoobrona.
 W Gminie Pakosław najlepszy wynik w głosowaniu do Sejmu uzyskał Paweł Matysiak  
z Sów (PSL), a do Senatu Marian Poślednik z Pępowa (PO). Z Gminy Pakosław do Sejmu kandydowały dwie 
osoby – Paweł Matysiak z Sów (PSL), który uzyskał poparcie 326 wyborców naszej gminy (drugi wynik  
w powiecie po Mariuszu Suchaneckim z PO) oraz Aneta Olszak z Dębionki (PiS) z 30 głosami wyborców  
z Gminy Pakosław.
 Przed nami za trzy lata wybory samorządowe do sejmików wojewódzkich, powiatów i gmin.

Kazimierz Chudy
 



 

 

W PAKOSŁAWIU BRAKUJE PRĄDU
Ostatnie awarie z dostawą prądu  

do gospodarstw rolnych, firm i instytucji  
w Pakosławiu świadczą o spadkach napięcia  
w sieci zasilającej pakosławskie transformatory 
oraz o rosnącym zapotrzebowaniu na prąd. 
Przykładem są ulice Olbina, Parkowa, Rolnicza,  
40 Lecia. Niedługo podobnie będzie w obrębie 
ulicy Leśnej (nowe budownictwo).

 Rozwiązaniem problemu mogą być lokalne 
elektrownie budowane w ramach programu OZE 
i PROSUMENT (biogazownie, elektrownie 
fotowoltaiczne).

 Mieszkańcy Pakosławia nie wykazują 
jednak zainteresowania wytwarzaniem prądu  
u siebie, a przecież zaraz po II wojnie światowej 
mieli własną elektrownię w obiektach dawnego 
młyna i mleczarni. O godzinie 2200 kładli się spać, 

gdyż kończyła się dostawa prądu do poszczególnych 
domostw. A więc byli pionierami w wytworzeniu 
własnej energii elektrycznej.

 Szkoda, że obecnie nie chcieli mieć u siebie, 
ani elektrowni o mocy 1-2 KW z biogazowni, ani 
też nie zgłaszają zainteresowania elektrowniami 
fotowoltaicznymi. Inaczej jest w Chojnie, Podborowie, 
Sworowie, Kubeczkach, Sowach, Zaorlu.
 
 Bez prądu, którego za kilka lat brakować 
będzie w sieci (wyłączenia wyeksploatowanych 
bloków energetycznych) trudno będzie rozwijać 
Pakosław. Ratujmy więc przygotowane już 
inwestycje z programu „Słoneczna Gmina” (patrz: 
artykuł w gazetce samorządowej „Pakosław 
 i Okolice” nr 223/2013).

                                                        Kazimierz Chudy
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WYRÓŻNIENIE  ZA WYRÓŻNIENIEM

 Samorząd Gminy Pakosław w ostatnim czasie otrzymał kolejne prestiżowe wyróżnienia.
  Jest to tytuł „CZYSTA GMINA 2015” w kategorii gmin wiejskich w plebiscycie na „Czystą Gminę”. 
Gmina Pakosław wygrała w regionie leszczyńskim, wskazana została przez uczestników głosowania jako 
gmina, w której panuje ład i porządek.
 Wcześniej, podczas konferencji jubileuszowej z okazji 25-lecia Wielkopolskiego 
Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych (WOKiSS) w Poznaniu w dniu 
22 czerwca br., wśród 25 samorządowców wielkopolskich, wyróżniony zostałem   
(33 lata zarządzania gminą) prestiżową statuetką FILAR SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.  
 Podczas XVI Kongresu Gmin Wiejskich i II Forum Skarbników Gmin Wiejskich w dniach  
6-7 października br. w Serocku k/Warszawy znalazłem się w gronie nielicznych wójtów (burmistrzów)  
w kraju, wyróżnionych statuetką ANIOŁA – „Szczęśliwa Siódemka – 7” za zarządzanie gminą przez siedem 
kadencji.
 W Pile podczas konferencji i uroczystości 25-lecia Samorządu Lokalnego w Wielkopolsce w dniu 10 
października br. prezydent Bronisław Komorowski i prof. Jerzy Stępień wręczyli samorządowi Pakosławia 
„Wyróżnienie za dotychczasową współpracę oraz zaangażowanie w budowę i rozwój samorządu lokalnego  
w Wielkopolsce”.
 Jesteśmy doceniani, o Gminie Pakosław mówi się na różnych konferencjach i spotkaniach. 
Często pada pytanie, skąd taka mała gmina czerpie tyle energii i sił w samorządowym działaniu, 
skąd tyle pomysłów i innowacyjnych rozwiązań? We wrześniu br. gościliśmy Burmistrza Wisły 
– Tomasza Bujoka, po obejrzeniu kompleksu oświatowo – sportowego w Pakosławiu poprosił  
o dokumentację techniczną lodowiska „Łyżwinek” na boisku „Orlik”. Takie samo lodowisko,  
z przykryciem namiotowym, zamierzają wybudować w Wiśle.
 A oto jak Jan Paweł II ocenił samorząd: „Siła państwa i jego rozwój zależą w dużej mierze 
od mądrej i sprawnej pracy samorządów, tak, aby dla wszystkich w domu ojczystym starczyło chleba  
i żeby nikt nie czuł się opuszczony”.

Kazimierz Chudy
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KOLEJNE CZTERY INWESTYCJE UKOŃCZONE

 Cieszą się mieszkańcy Golejewka, Podborowa, Dębionki i ulicy Kolejowej w Pakosławiu. 
Ukończone zostały cztery inwestycje, bardzo oczekiwane przez mieszkańców.

 W Golejewku wymieniony na nowy  został plac zabaw dla dzieci, w Podborowie zabudowuje  
się tak zwany „rynek” – pierwszą inwestycją jest plac zabaw dla dzieci, w Pakosławiu ulica Kolejowa 
wyposażona została w energooszczędne, nowatorskie oświetlenie uliczne (testowane przez Energetykę  
i Gminę Pakosław).
 W środę, 4 listopada 2015 r. w Dębionce zakończono budowę 110-metrowego odcinka drogi wiejskiej  
z trelinki. W przyszłym roku do zabudowy pozostanie jeszcze około 200 metrów i Dębionka stanie się kolejną 
miejscowością z ładnie urządzoną ulicą.
 Teraz czas na Powiat – na zmodernizowanie 300-metrowego odcinka drogi powiatowej Osiek – 
Pomocno i budowę chodnika ze ścieżką rowerową na ulicy Kolejowej w Pakosławiu. Obydwie inwestycje  
w 50% dofinansowane zostaną przez budżet gminy.

 
Kazimierz Chudy

NOWY ODCINEK DROGI W DĘBIONCE
Archiwum Urzędu Gminy Pakosław
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OŚWIATA
 

PRZEDSZKOLE W SOWACH 

 
ŚWIĘTO ROGALA W SOWACH - 5.11.2015 r.

 Święto Rogala to 
impreza otwarta, którą  
organizuje co roku Oddział Przed-
szkolny w Sowach. W sali wiej-
skiej główną atrakcją imprezy, 
oprócz pięknie ubranych dzieci, 
były stoły uginające się od roga-
li, które upiekły mamy. Występ 
dzieci natomiast nawiązywał do 
folkloru ludowego, dziecięcego 
pt. ,,Wiersze i piosenki naszych 
dziadków”. Można było posłuchać 
: ,,Jawor”, ,,Była Babuleńka”, ,,Po-
jedziemy na łów”, ,,W poniedzia-
łek rano”, ,,Zielony mosteczek” , 
,,Lelija”itp. Wiersze , które recy-
towały dzieci to stare wyliczan-
ki oraz wiersze, które zawierały 
słownictwo gwarowe ,np. ,,Rycz-
ka”, ,,Glapa”, „Pyry z gziką”.  
W sali powieszone były wy-
rażenia, które pochodzą  
ze słownika wielkopol-
skiego np. farynia, leberka,  
blubrać , kalafa, itp. W kąciku re-
gionalnym można było znaleźć 
wiele sprzętów już nie używanych 
w naszych gospodarstwach.  Wy-
stęp poprzedziło rozstrzygnięcie 
konkursu jesiennego ,,Strach na 
wróble”. Impreza była kolorowa, 
swojska, a publiczność lokalna nas 
nie zawiodła. Organizatorzy bar-
dzo wszystkim dziękują. 

A w tej naszej ojczyznie 
wiatr piosenkę nam gwiżdże, 
szumią kłosy i brzozy i sosny. 

Lecz najmilszym  
w niej dźwiękiem  

polska mowa brzmi pięknie, 
słowa, które z tej ziemi wyrosły. 

Na dzień dobry co rano, 
Na wieczorne dobranoc 

Są przy tobie dopóki nie uśniesz.

Niech śpiewają i płyną 
Nad rodzinną krainą 
Niech w niej mieszka  

i spokój i uśmiech.  
 (autor nieznany,  

źródła internetowe)

RYCZKA

(jeden z wierszy mówionych 
przez dzieci) 

Poznańsko Ryczka  
jest lepszo niż bryczka. 
Na boki się nie ryloce, 

 po wybojach nie klekoce,  
Woźnicy do ni nie trzeba ,  

a dosyngnuć z ni można do nieba.

(W.Wierzba ,,W rytmie poznań-
skiej gwary..”) 

Bogumiła Głowacz 

 
Archiwum Przedszkola w Sowach



 
BIEDRONKI Z SÓW W CHOJNIE

 Grupa Biedronek z 
Sów odwiedziła Filię Biblio-
teczną w Chojnie. W bibliote-
ce zostali miło przyjęci przez  
panią Elę Hauzę. Obejrzeli wiele 
pozycji książkowych  i wysłucha-
li ,,Przygód  Tuptusia”, małego  
królika. Po wyjściu z biblio-
teki udali się do Miastecz-
ka Ruchu Drogowego, gdzie 
przechadzali się i jeździli  
na hulajnogach przestrzegając 
znaków drogowych. W związku 
z Dniem Święta Zmarłych uda-
li się również na cmentarz pod 
pomnik poświęcony Poległym 
Powstańcom Wielkopolskim. 
Wysłuchali legendy o powstaniu 
kościoła. Dla niektórych dzie-
ci był to pierwszy przejazd au-
tobusem, pierwsza wycieczka 
bez mamy.    Bogumiła Głowacz

 
STRACHY NA WRÓBLE W KONTROWERSYJNEJ ODSŁONIE  

W SOWACH
Strach na wróble – w formie tradycyjnej służy do 
odstraszania ptaków z pól uprawnych i sadów (np. 
wróbli i szpaków), które na polach wyjadają świeżo 
wysiane nasiona, młode siewki oraz ziarno z dojrza-
łych kłosów, a w sadach owoce.

Postać ,,stracha” często jest widziana w naszych do-
mowych ogrodach, na polach , dlatego postanowili-
śmy w Oddziale Przedszkolnym w Sowach zorgani-
zować konkurs jesienny ,,Strach na wróble”. Konkurs 
trwał do 15.10.2015 r. Zgłoszono 18 postaci stracha. 
Różnorodność kukieł sprawiła, że trudno było wy-
brać zwycięzcę. 

Były strachy tradycyjne, które przypominały o praw-
dziwej roli stracha, którego zadaniem jest straszenie, 
a nie zaprzyjaźnianie się z ptakami.

Były strachy, przy których chętnie przystawaliśmy, 
bo miały miły, przyjazny wygląd i zachęcały nas na-
wet do pogawędki.

Pojawiły się też strachy nietradycyjne, nietypowe, 
wzbudzające strach i jednocześnie uśmiech.

Wykonawcy tych kukieł wykazali się dużą pomysło-
wością, oryginalnością, doborem materiałów i prze-
de wszystkim zaangażowaniem. Rodzice z dziećmi 

pokazali, że warto brać udział w takich konkursach.  
Dlatego wybraliśmy strachy wg 3 kategorii. 

Oto zwycięzcy:

- Wyróżnienie w kategorii  strach tradycyjny:    
I miejsce - Kłakulak Amelia,  II miejsce - Wolna 
Wiktoria.

- Wyróżnienie w kategorii  strach nietypowy :   
I miejsce - Biechowiak Adam, II miejsce - Płóciennik 
Zuzanna, III miejsce - Stolaś Maria.

- Wyróżnienie w kategorii  strach miły, przyjazny:  
Kulma Amelia, Bruder Kornel, Łagódka Paweł, Le-
nartowska Joanna, Rybaczuk Nadia, Matuszewski 
Piotr i Szymon, Łukowiak Adrian, Rybakowski Igor

Szczególne wyróżnienie otrzymali :   
Apanowicz Milena, Bartkowiak Aleksan-
der, Dmyterko Adam, Kamińska Nadia 
Wyróżnienie za udział w konkursie otrzymała: Łapacz 
Julia.

Wszystkim biorącym udział organizato-
rzy bardzo dziękują. Strachy były ozdobą 
przedszkola przez dłuższy czas.  
             Bogumiła Głowacz 
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Archiwum Przedszkola w Sowach



 
PRZEDSZKOLE W CHOJNIE 

 
REALIZACJA PROJEKTU  

„W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH”

Dzieci z Przedszkola w Chojnie w dniach od 19 – 23.10 2015 r. realizowały projekt „W zdrowym ciele 
zdrowy duch”. Celem tego projektu było wyrabianie nawyków zdrowego odżywiania i trybu życia, wdrażanie 
do zachowania sportowej postawy, poznanie sposobu robienia soków z owoców i warzyw, rozbudzanie 
zainteresowania sportem,  uświadomienie dzieciom znaczenia aktywności ruchowej dla zdrowia człowieka. 
Projekt także miał wskazać dzieciom i ich rodzicom najprostszą i najbezpieczniejszą drogę do zdrowia, którą 
podążać może każdy.  Do przedszkola zostały zaproszone mamy, które przygotowały wspólnie  z dziećmi 
soki z warzyw i owoców, dzieci rozpoznawały smaki degustując soki. Wszystkie grupy przedszkolne robiły 
także zdrowe przekąski. Dzieci uczyły się także „zdrowej rywalizacji” w czasie konkurencji sportowych.  
W czasie projektu uczyły się wiersza „W zdrowym ciele” oraz piosenki „Witaminki”, a także układały hasła 
promujące zdrowie. Prezentowały to w czasie happeningu, który odbył się 23.10.2015r.  przemarszem przez 
Chojno. Przemarsz ten zwany happeningiem odbył się z głośnymi hasłami promującymi zdrowy styl życia. 
W czasie przemarszu dzieci wręczały napotkanym przechodniom warzywa i owoce oraz ulotki promujące 
zdrowy styl życia. Nad bezpieczeństwem przemarszu czuwały nauczycielki oraz policjant. 

Elżbieta Jędrzejak

 
Archiwum Przedszkola w Chojnie
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SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOJNIE 

 
„BIEG PO ZDROWIE”

W październiku Szkoła Pod-
stawowa w Chojnie zorga-
nizowała ,,Bieg po zdro-
wie’’. Odbyły się 4 biegi  
w różnych kategoriach wie-
kowych:

I bieg:  dziewczyny klas  I-III,  
zwyciężczyni Aleksandra 
Czepik, uczennica klasay IIa, 
II bieg: chłopcy klas I-III, 
zwycięzca  Oliwer  Frącko-
wiak, uczeń klasy IIa,  
III bieg: dziewczyny 
klas IV-VI, zwyciężczy-
ni Milena Maćkowiak, 
uczennica klasy VI,  
IV bieg: chłopcy klas  IV-VI, 
zwycięzca Patryk Stachow-
ski, uczeń klasy VI.

Uczniowie otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy.   

A. Kuśnierek, P. Wolski

 
SPRZĄTANIE ŚWIATA

„Wyprawa - poprawa” - pod takim ha-
słem ruszyła tegoroczna akcja Sprzą-
tania świata – Polska. W ramach te-
gorocznej edycji kampanii zwracamy 
uwagę na rolę, jaką każdy z nas może 
odegrać w tworzeniu i funkcjonowa-
niu systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi w gminie. Wskazano, 
że poza obowiązkami, mamy również 
prawa, a jednym z nich jest prawo do 
tego, żeby się domagać rozwiązywa-
nia przez gminy takich problemów jak 
np. dzikie wysypiska. Do tego potrzeb-
na nam będzie wiedza i chęć współ-
uczestniczenia w działaniach podej-
mowanych dla czystego środowiska. 
         A. Kuśnierek, P. Wolski

 
Archiwum Szkoły Podstawowej w Chojnie

 
Archiwum Szkoły Podstawowej w Chojnie



 
ŚWIĘTO LATAWCA

 
Już kolejny raz nad Chojnem niebo zaroiło się  latawcami. W dniu 12 października ucznio-
wie klasy piątej wraz z nauczycielami zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego udali  
się z dziećmi na łąki położone nieopodal szkoły , aby sprawdzić w praktyce, czy prace  
z mozołem wykonane na lekcjach,  wzbiją się w powietrze. I jak zwykle okazało się, że tyl-
ko te prace, które zostały wykonane ściśle wg wskazówek wzbiły się w powietrze i zado-
woliły ich konstruktorów z poprawnie i bezbłędnie wykonanej pracy. Największą satysfak-
cję tego dnia miały Marika Stasiak i Julita Szumna, których  latawiec leciał najwyżej i najdłużej  
utrzymywał się w powietrzu.                 A. Kuśnierek, P. Wolski

 
JESIENIĄ NA ROWERZE

Dnia 23 października uczniowie klas V i VI Szkoły Podstawowej w Chojnie  wraz z opiekunami  
p. Jackiem Lewandowskim i p. Piotrem Wolskim  udali się na wycieczkę rowerową do Osieka. Pierwszym 
punktem wyjazdu była realizacja programu „Cztery pory roku w lesie”. Przy leśniczówce odbyło się naj-
pierw  spotkanie z  leśniczym p. Hubertem Wojtkowskim, a następnie wszyscy udali się do pobliskiego 
lasu, aby obejrzeć miejsce żerowania bobrów, o którym pan leśniczy dużo i ciekawie opowiadał. Kolej-
nym etapem wyjazdu było drzewo- dąb, którego obwód w pierśnicy (obwód pnia mierzony na wysokości 
1,30 metra od podłoża) wynosił 448 cm. Drzewo zostanie zgłoszone do zakwalifikowania go jako pomnik 
przyrody. Dla tego gatunku drzew obwód musi być większy od  300 cm. Po pomiarach w drodze powrotnej 
zatrzymywaliśmy się przy tablicach  ścieżki  edukacyjnej- drzewa iglaste naszych lasów oraz wartość bio-
cenotyczna martwych drzew. Następnie udaliśmy się do leśniczówki Osiek na ognisko i kiełbaskę z bułką 
zakupioną przez Rady Rodziców obydwu klas. Drugim punktem  realizowanym w trakcie tej wycieczki 
był Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj formę”, którego jednym z celów jest edukacja w zakre-
sie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród dzieci oraz  promocja aktywności fizycznej 
uczniów. Uczestnicy przejechali na rowerach po drogach i bezdrożach leśnych blisko 30 km.  Zmęczeni 
, ale zadowoleni  z  jesiennego, rowerowego wypadu późnym popołudniem wszyscy wrócili do domów. 
                     A. Kuśnierek, P. Wolski

 
Archiwum Szkoły Podstawowej w Chojnie
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TYDZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI
21 listopada to Międzynarodowy Dzień Życzliwości dlatego  w dniach 16-20 listopada 2015 
roku w Szkole Podstawowej w Chojnie odbył się TYDZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI przygotowany 
przez p. A. Kowal i p. D. Smektałę. Każdego dnia nasi uczniowie mieli okazję wziąć udział w cieka-
wych wydarzeniach. Poniedziałek był dniem aforyzmów. Na specjalnie zorganizowanej z tej okazji  
loterii, każdy uczeń otrzymał los z pozytywnym przesłaniem. We wtorek zorganizowano wystawę szalików 
autorstwa uczniów, których tematyka STOP PRZEMOCY miała zachęcać do popularyzowania pozytywnych 
zachowań i ŻYCZLIWYCH kontaktów międzyludzkich. W środę nasi uczniowie stworzyli  DRZEWO ŻYCZ-

LIWOŚCI,  uczniowie klas 4-6 przygoto-
wywali obrys swoich dłoni, na których 
wypisywali  ŻYCZLIWE PRZESŁANIA 
do otaczającego ich świata. Następnie 
„dłonie” znalazły swoje miejsce na jed-
nym wspólnym drzewie. W czwartek nasi 
uczniowie przygotowali dla swoich przy-
jaciół uśmiechnięte buźki, tak aby każdy 
z nas mógł się przyłączyć do ogólnoświa-
towych obchodów tego wyjątkowego 
święta. Ostatniego dnia Tygodnia Życz-
liwości, czyli w piątek, nasi uczniowie 
mieli okazję wziąć udział w warsztatach 
tanecznych, poznali układ choreograficz-
ny Tańca Życzliwości. Radości  podczas 
udziału w nauce tańca było co nie miara. 

      A. Kuśnierek, P. Wolski

 
ZDROWA ŻYWNOŚĆ

W związku z coroczną akcją pod hasłem UWAGA NADWAGA prowadzoną przez Centrum Dietetyczne Na-
turhouse Rawicz, w Szkole Podstawowej w Chojnie odbyła się prelekcja dla dzieci dotycząca zasad zdrowego 
odżywiania. Przedstawione zostały zagrożenia jakie niesie za sobą nadwaga i  otyłość dzieci w wieku szkol-
nym oraz konsekwencje nadwagi w wieku dziecięcym w odniesieniu do  życia dorosłego. Podczas wykładu 
omówione zostały poszczególne grupy produktów żyw-
nościowych oraz ich proporcje  w piramidzie zdrowia. 
Przedstawiony został plan ilości posiłków w ciągu dnia 
oraz ich przykładowe propozycje. Szczegółowo omó-
wiona została natomiast kwestia ważności pierwszego 
i drugiego śniadania w diecie dzieci w  wieku szkol-
nym. Uczniowie brali aktywny udział w prelekcji poda-
jąc propozycję zdrowych produktów na śniadanie oraz 
zamiany „sklepowych” słodyczy na domowe wypieki. 
Podczas niniejszej prelekcji chciałam zwrócić uwagę 
dzieci na to , iż dla ich prawidłowego rozwoju zarów-
no fizycznego jak i umysłowego  niezbędna jest zdro-
wa dieta, regularne posiłki oraz aktywność fizyczna. 
          A. Kuśnierek, P. Wolski

 
Archiwum Szkoły Podstawowej w Chojnie

 
Archiwum Szkoły Podstawowej w Chojnie



TURYSTYKA
 

TURYSTYCZNY KWADRAT  
W „DOLINIE BARYCZY” ROZKWITŁA GASTRONOMIA 

 W  prezentacji „Kwadratu 
turystycznego” gmin: Milicz – 
Żmigród – Pakosław – Jutrosin 
kolejna atrakcja turystyczna 
– KARCZMA RYBNA 
w Rudzie Żmigordzkiej.
Turystów przyciąga piękna, nowa 
„Karczma” z dwukondygnacyjną 
salą restauracyjną, tarasem 
widokowym, łowiskiem 
komercyjnym i ścieżką 
przyrodniczo – edukacyjną. 
A przy ścieżce drugi taras z 
kanapą – miejsce do obserwacji 
zarybionego, ogromnego 
stawu i na odległym brzegu 

gniazdujących orłów bielików. 
 Koniecznie z sobą 
trzeba zabrać lornetkę i aparat 
fotograficzny z lunetą, by 
podpatrzyć i uwiecznić bieliki. 
Teraz zagadka – ile orłów 
gniazduje w tym miejscu?
Można policzyć (zajęcie do 
wnikliwych obserwatorów) 
lub podpytać przyrodnika z 
Gospodarstwa Rybackiego 
w Rudzie Żmigrodzkiej.
 Kolejną atrakcją 
przyrodniczą są spacerujące 
po groblach mniejsze 
lub większe stada jeleni, 

pozwalające się fotografować.
 Do Rudy Żmigrodzkiej 
najłatwiej dojechać drogą 
wojewódzką nr 439 Milicz 
– Żmigród, z odgałęzieniem 
na wysokości Rudziądza  
w kierunku Rudy Żmigrodzkiej.
 Ruda Sułowska i Ruda 
Żmigrodzka już przyciągają 
rzesze turystów, stały się również 
oazami wędkarstwa komercyjnego 
i edukacji przyrodniczej.
 

 Kazimierz Chudy
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 KULTURA
 

WIEŚCI Z BIBLIOTEKI

„Jakie książki czytać?... Każdy inne, każdy takie, jakie odpowiadają jego temperamentowi, jakie go 
mobilizują”

Stefan Kisielewski
Witkiewicz Magdalena – „Po prostu bądź”

Paulina, nazywana Polą mieszka na wsi. Jej rodzice w zasadzie zaplanowali już dla córki 
przyszłość – szybkie małżeństwo, dzieci i przejęcie gospodarstwa. Dziewczyna jednak ku 
ich niezadowoleniu, kończy szkołę średnią i dostaje się na architekturę. Wbrew rodzicom, 
wybiera własną drogę  i wyjeżdża do Gdańska na studia. Trudno jej było wiązać koniec  
z końcem, ale nic ją nie zrażało. Życie Pauliny diametralnie zmienia się, gdy spotyka swoją 
miłość – starszego od niej wykładowcę Aleksandra. Ich plany i marzenia burzy jednak 
los, który na zawsze odmienia życie Poli. Późniejszy pakt, jaki zawiera bohaterka, niesie 
za sobą niespodziewane konsekwencje. „Po prostu bądź” to piękna opowieść o miłości.  

O sile przetrwania i radzeniu sobie ze stratą. Autorka mówi również o wybaczaniu, o tym, że zawsze trzeba 
dać komuś drugą szansę. W końcu każdy człowiek popełnia błędy i to od nas zależy, czy będziemy żywić 
urazę, czy spróbujemy przebaczyć. Ta książka wyzwala wszystkie emocje. Nie sposób się przy niej nie 
uśmiechnąć, nie zdenerwować, czy nie wzruszyć. Autorka zawarła w niej wszystko, co może spotkać nas  
w życiu - miłość, przyjaźń, zdradę, żałobę, skomplikowane stosunki rodzinne, potrzebę samorealizacji. 
Pokazuje jak kruche jest życie, jak ważna jest przyjaźń w kryzysowych sytuacjach, jak radzić sobie w obliczu 
śmierci najbliższej osoby.
         Evans Richard Paul – „Obietnica pod jemiołą”

Kolejna piękna powieść Richarda Paula Evansa, uznana przez czytelników  za jedną 
z najbardziej przejmujących w jego dorobku. Autor bestsellerowych „Obiecaj mi”, 
„Stokrotek  w śniegu”, czy „Szukając Noel” przypomina, że pojawiliśmy się na ziemi po 
to,  aby nauczyć się kochać. Gdyby można było wymazać jeden dzień ze swojego życia, 
Elise wiedziałaby doskonale, który wybrać. Błąd popełniony w przeszłości sprawił, że 
dziewczyna zamyka się w swoim cierpieniu. Wszystko się zmienia w chwili kiedy pewien 
przystojny prawnik składa jej propozycję, by do Wigilii udawała jego dziewczynę. Oboje 
są samotni, on dość ma pojawiania się na przedświątecznych imprezach bez nikogo. 
Dziewczyna zgadza się i podpisują ze sobą „obietnicę pod jemiołą”.  Jak można się domyślić, 
ten beznamiętny, urzędowy układ na zawsze odmieni ich życie, ale tragiczna przeszłość 

bohaterów może położyć się cieniem na ich przyszłości. Czy przetrwają i czy magia świąt uleczy ich serca?  
„Obietnica pod jemiołą” to ciepła i sympatyczna lektura w sam raz na zbliżające się wielkimi krokami święta! 
         Chamberlain Diane  -  „Dar morza”

W dniu swoich jedenastych urodzin  Daria znajduje  na plaży, niedaleko domu, 
porzuconego noworodka. To wydarzenie stało się motorem wszystkich jej działań, było 
osią wyznaczającą sens istnienia jej rodziny, która adoptowała maleńką Shelly. Dziś, ten 
noworodek jest już 22-letnią kobietą, z pewnym uszkodzeniem mózgu, ale potrafiącą 
bardzo dobrze funkcjonować w społeczeństwie.  Daria bardzo kocha swoją przybraną 
siostrę i stara się za wszelką cenę chronić ją przed złem tego świata. Gdy dziewczyna 
postanawia odnaleźć swoją prawdziwą matkę, w czym ma jej pomóc dziennikarz  i 
jednocześnie świadek wydarzeń sprzed lat, Daria nie jest tym zachwycona.  Zresztą, nikt z 
tego  nadmorskiego miasteczka nie wydaje się zainteresowany pomocą…  Czyżby wszyscy 



mieli coś do ukrycia?
                                     Webb Holly – „Mała Lotta i renifery”

Mała Lotta spędza święta u prababci w Norwegii. Jest z tego powodu bardzo szczęśliwa, bo 
może robić mnóstwo fascynujących rzeczy: jeździć na sankach, spacerować po zaśnieżonych 
polach  i odwiedzać pastwiska ze stadami reniferów. Dziewczynka najbardziej zachwycona 
jest reniferami. Lotta uwielbia słuchać jak prababcia Erika opowiada o czasach swojego 
dzieciństwa, gdy wędrowała ze stadem reniferów przez śnieżną północ Norwegii. Lotta też 
marzy o takich przygodach. Nie wie, że jej marzenie się spełni... Pewnej nocy, tuż przed 
Bożym Narodzeniem, Lotta budzi się w świecie z opowieści swojej prababci. I musi się 
zaopiekować łanią renifera oraz jej młodym.

Dla miłośników i wielbicieli serii „Zaopiekuj się mną” to kolejna, wspaniała przygoda, którą pewnie nie jedno 
dziecko chciałoby przeżyć. Historia pełna magii, w której to mała dziewczynka zaprzyjaźnia się z uroczym 
i bardzo mądrym zwierzęciem.

                                      Pilecki Andrzej – „Pilecki. Śladami mojego taty”
Witold Pilecki jak nikt rozumiał słowo ojczyzna. Walczył z bolszewikami w 1920 roku. Bronił 
Polski we wrześniu 1939 roku. Był jednym z pierwszych organizatorów konspiracji. Na 
ochotnika poszedł   do Auschwitz, by zaświadczyć o ludobójstwie. Po ucieczce służył w AK  
i walczył w Powstaniu Warszawskim. Gdy powstanie upadło, trafił do Sił Zbrojnych na   
Zachodzie. Ale wrócił do kraju, by nie dopuścić do wyniszczenia narodu. Tu dopadli go agenci 
 UB. Polska Ludowa odpłaciła mu hańbiącym procesem, torturami i strzałem w tył głowy.
Książka „Pilecki. Śladami mojego taty”, to wielopłaszczyznowa prezentacja i przypomnienie  
postaci jednego z największych bohaterów XX-wiecznej Polski.

                          Serdecznie polecam i zapraszam do biblioteki!       
                                Elżbieta Hauza

 
KRASZEWSKI. KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK

 Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu pozyskała 21.054,50 złotych 
dofinansowania z Instytutu Książki w ramach programu „Kraszewski. Komputery 
dla bibliotek 2015” na zakup dwóch zestawów komputerowych i laptopa. 
Program skierowany był do wszystkich bibliotek publicznych w Polsce. Jego celem było 
podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt 
komputerowy umożliwiający użytkownikom biblioteki korzystanie ze zbiorów cyfrowych, 
a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów bibliotecznych i udostępnianie ich on-line. 
GBP w Pakosławiu znalazła się na 46 miejscu w grupie 135 beneficjentów, którym przyznano dotację. 
Dofinansowanie przyznawane było wnioskodawcom o najwyższej wartości wskaźnika oceny, w którym brano 
pod uwagę: liczbę zarejestrowanych czytelników w bibliotece głównej i wszystkich filiach na dzień składania 
wniosku, aktualną liczba mieszkańców całej gminy, liczbę komputerów w bibliotece głównej i wszystkich 
filiach na dzień składania wniosku.
 O dofinansowanie ubiegaało się 386 bibliotek publicznych z całej Polski. 

Halina Kusz
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TAŃCZĄ JUŻ 15 LAT...

Świętowali kolejny Jubileusz….

Dnia 7 listopada 2015r., w Ośrodku Kultury Chazackiej w Chojnie, Zespół „Młode Chojnioki”  obcho-
dził uroczysty Jubileusz swojego istnienia.  Minęło już 15 lat od kiedy „Młodych  Chojnioków” możemy 
podziwiać podczas wielu uroczystości. 

Zespół powstał w 2000 roku. Pierwszymi publicznymi sprawdzianami zespołu były wystę-
py w Borku Wielkopolskim i Dębnie Polskim, a w sierpniu tego samego roku udział w Dożyn-
kach Powiatowych w Chojnie. Zespołem opiekuje się Pani Elżbieta Turbańska -  kierownicz-
ka „Chojnioków”, zaś  tańca młodzież uczy się pod okiem instruktora -  Pana Rafała Chamioły. 
Podczas uroczystości wspominaliśmy początki działania zespołu, ich osiągnięcia. Mo-
gliśmy podziwiać umiejętności najmłodszej grupy – „Małych Chojnioków”, „Chojnio-
ków” oraz Jubilatów. Nie brakowało tego dnia dowodów wdzięczności i uznania za tak boga-
tą działalność zespołu, czego wyrazem  były złożone  listy gratulacyjne, kwiaty i upominki. 
Dziękujemy „Młodym Chojniokom” za wrażenia i emocje jakich nam dostarczają propagując polską kulturę 
ludową. Życzymy dalszych sukcesów na polu sztuki.

          Agnieszka Jeziorska

 
Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu



 
GMINNY DZIEŃ SENIORA 

 Dnia 13 listopada 2015r. o godzinie 14:30 w świetlicy wiejskiej w Góreczkach Wielkich odbyło się 
spotkanie z okazji Gminnego Dnia Seniora. Zorganizował je Zespół do Spraw Wdrażania i Realizacji Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pakosław. Wszystkich przybyłych na imprezę powitała  
i złożyła życzenia seniorom Pani Zdzisława Ostrowska - lider podzespołu, którego celem są działania  
na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.  
 Następnie odbyła się część artystyczna.  Usłyszeliśmy przepiękny śpiew pieśni patriotycznych  
w wykonaniu dzieci z chórku „Rozśpiewane Sowy” ze Szkoły Podstawowej w Sowach. 
 Drugi występ w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Pakosławiu, który 
przepleciony był  tańcami  zespołu  „Mali Słowianie”, miał charakter rozrywkowy,.  
 Na koniec dzieci wręczyły wszystkim Seniorom własnoręcznie wykonane laurki  
w kształcie liścia z życzeniami i cukierkiem.  Po części artystycznej podano kawę i ciasto.   
 Kierownik GOPS przedstawiła działania podzespołu, zrealizowane dla seniorów w ostatnim czasie, 
które przedstawiały się następująco. Trzy lata temu zwiedziliśmy autokarem naszą gminę, a na koniec mile 
spędziliśmy czas w „Orłowym Grodzie” w Chojnie. Dwa lata temu, dzięki gościnności sołectwa i KGW, 
obchodziliśmy Gminny Dzień Seniora w świetlicy w Sowach. W lipcu 2014r. pojechaliśmy na wycieczkę 
na Świętą Górę do Gostynia oraz zwiedziliśmy muzeum Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego  
w Grabonogu, po czym  odpoczęliśmy na poczęstunku w gospodarstwie agroturystycznym „U szwagra”  
w Sowinach, w budynkach po byłej cegielni. 18 listopada ubiegłego roku, również dzięki gościnności sołectwa 
i KGW, biesiadowaliśmy świętując II Gminny Dzień Seniora w Domu Kultury Chazackiej w Chojnie.  
W tym roku zaplanowano wycieczkę do Klasztoru Benedyktynów w Lubiniu   na dzień 12 sierpnia 2015r. 
Jednak ze względu na upały przeniesiono termin i 27 sierpnia autokar wyjechał w kierunku Lubinia, gdzie po 
odprawionej przez naszego Księdza Kanonika Seniora - Ryszarda Kurpisza , mszy świętej zwiedziliśmy klasztor.   
Następnie udaliśmy się do Cichowa, aby zobaczyć i zwiedzić skansen w Soplicowie, gdzie nagrywano sceny 
do filmu „Pan Tadeusz”. Po poczęstunku wspólnie śpiewaliśmy pieśni biesiadne przy akompaniamencie 
akordeonistki. Bardzo przyjemnie i szybko minął czas pobytu. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się  
w Gostyniu na Świętej Górze, aby zwiedzić Bazylikę Matki Boskiej Świętogórskiej. Część osób nie uczestniczyła 
w zorganizowanej w poprzednim roku wycieczce, a wszyscy chętnie zwiedzili i posłuchali historii  bazyliki.  
Z ciekawymi wrażeniami, choć trochę zmęczeni, ale zadowoleni wróciliśmy późnym popołudniem do naszych 
domów. W tym roku spotkaliśmy się i korzystaliśmy z gościnności sołectwa i KGW w Góreczkach Wielkich.                              
  Podczas tegorocznego Dnia Seniora Przewodniczący Rady Gminy -  Pan Mirosław Biechowiak złożył 
życzenia,  po czym razem z Zastępcą Wójta Gminy  Pakosław - Panem Jerzym Mośkiem oraz Dyrektorem 
Szkoły Podstawowej  w Chojnie Panem Jarosławem Dróżniewiczem uhonorowali wyróżnione osoby.  
 Dla wielu osób była to okazja do miłych wspomnień,  pośpiewania, spotkania dawno nie widzianych 
przyjaciół i kolegów.   Spotkanie zakończyła, podziękowała wszystkim za udział oraz pomoc w zorganizowaniu 
uroczystości Pani Zdzisława Ostrowska.

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy swoją społeczną pracą i zaangażowaniem przyczynili  
się do zorganizowania spotkania.

Dziękujemy wszystkim za każdy najmniejszy wkład pracy w przygotowanie  spotkania. 
W imprezie udział wzięło 110 osób. 

 Do zobaczenia za rok.

                                                                                                               Dorota Matuszak
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„ROZŚPIEWANE SOWY” I „MODERATO” 
NA KONCERCIE JUBILEUSZOWYM

 „Wielkopolskie Tradycje Śpiewacze” – pod takim tytułem w niedzielę, 25 października 2015 r.   
w Lesznie odbył się Koncert Jubileuszowy z okazji 90-lecia zjednoczonego polskiego ruchu muzycznego i 
40 –lecia Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.
 Aula Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J. A. Komeńskiego w Lesznie „pękała w szwach”, 
a 3-godzinny koncert zadziwiał różnorodnością utworów.
 Koncert uświetniły 2 chóry szkolne z naszej gminy – „Rozśpiewane Sowy” ze Szkoły Podstawowej 
w Sowach pod dyrekcją Arlety Tysiak i „Moderato” z Gimnazjum  Gminnego w Pakosławiu pod dyrekcją 
Reginy Dybowskiej.
 Nasze chóry, wspólnie wykonały ludowy utwór „W zielonym gaju” w opracowaniu Grażyny Rogali – 
Szczerek, a uczestnicy koncertu wtórowali małym chórzystom cichym „murmurando”.
 Prezes Związku – Tadeusz Paprocki w swoim słowie napisał: „Międzypokoleniowy jubileuszowy 
koncert chórów i zespołów muzycznych zorganizowany przez Oddział jest wyrazem szacunku dla społecznej 
działalności tysięcy miłośników śpiewu i muzyki”.
 Jubileuszowy Koncert zorganizowano przy wsparciu sponsorów, w tym skromnym, finansowym 
wsparciu Gminy Pakosław.
 Gratulujemy dyrygentkom i chórzystom „Śpiewających Sów” i „Moderato”.

Kazimierz Chudy

 
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Uczniowie pakosławskiego gimnazjum uświetnili obchody Święta Niepodległości. 11 listopada w Kościele 
w Pakosławiu, podczas Mszy św. w intencji ojczyzny, gimnazjaliści zaprezentowali program artystyczny 
przygotowany przez Danutę Pietruszka-Orozco i Jana Kośmidra, który składał się z wierszy patriotycznych, 
przeplatanych tekstem narracyjnym dotyczącym historii odzyskania przez Polskę niepodległości  
po 123 latach niewoli.
Nastrój patriotyczny wprowadziła Angelika Paluszczak śpiewając z towarzyszeniem chóru piosenkę „Gdzie są 
kwiaty z tamtych lat”. Narrację prowadzili Jagoda Sobieraj i Patryk Antkowiak, w roli marszałka Piłsudskiego 
wystąpił Jakub Jankowski. Wiersze recytowały Lidia Kusztelak, Karolina Taczała i Alicja Pawlak. Wystąpili 
także Jakub Krawczyk, Kamil Śledzianowski, Aleksandra Stachowiak, Paulina Lorek, Weronika Mikołajska. 
Montaż zakończyła piosenka, nawiązująca do scenerii kościoła, „Biały krzyż” z partiami solowymi Wiktorii 
Łakomej, Wiktorii Mazurek i Alicji Pawlak. Spektakl przeplatały pieśni patriotyczne i żołnierskie wykonane 
przez Chór Moderato działający w gimnazjum pod dyrekcją Regina Dybowskiej.
Po mszy przed pomnikiem poległych i ofiar wojen zebrani na uroczystości mieszkańcy odśpiewali hymn 
państwowy, a delegacje reprezentujące sołectwo, samorząd lokalny i szkoły złożyły wiązanki kwiatów  
i znicze.
           Danuta Pietruszka - Orozco



WSPOMNIENIE
WSPOMNIENIE O WANDZIE ŁAWNICZAK (1938-2015)

Trudno jest pisać o kimś, kogo znało się krótko, ale wcale nie łatwiej 
o kimś, kogo znało się przez całe życie. Mogę tak powiedzieć, bo 
kiedy się urodziłam Wanda rozpoczynała pracę w nieistnieją-
cej dziś szkole w Dąbrówce i u moich rodziców kupowała mleko. 
Była wtedy absolwentką Liceum Pedagogicznego w Lesznie. Praca  
w Szkole Podstawowej w Dąbrówce trwała krótko, bo Wanda całe 
swoje życie zawodowe związała z oświatą pakosławską. Początkowo 
była nauczycielką w szkole w Pakosławiu, a potem aż do emerytury 
pracowała w Szkole Podstawowej w Sowach. Zawsze  z najmłod-
szymi uczniami, ucząc ich pisać i czytać. Trudno zliczyć ilu pako-
słowian zawdzięcza Jej tę umiejętność. W międzyczasie ukończyła 
studia wyższe na UAM w Poznaniu na Wydziale Pedagogiki i Nauk 
Społecznych.

Wanda kochała dzieci. Los sprawił, że nie miała własnych, dlatego serdecznie odnosiła się do swoich bratan-
ków  i bratanicy, uczniów z którymi pracowała, dzieci sąsiadów i znajomych. Bohaterem opowieści rodzin-
nych Wandy był najczęściej Przemek. 

W 1995 roku przeszła na emeryturę, ale nadal prowadziła aktywne życie. Opiekowała się Zuzią i Martą , dużo 
czytała. Jej pasją były krzyżówki. Przez 15 lat w prawie każdą niedzielę przed pierwszą mszą odmawiała róża-
niec św. Wraz z upływem czasu zaczęła tracić siły, stawała się mniej sprawna. Kiedy w październiku złamała 
biodro, wszyscy byliśmy przekonani, że Wanda pokona chorobę. Bóg chciał inaczej. Odeszła w nocy z wtorku 
na środę 25 października w wieku 77 lat. 

Żegnaj Wando, będzie nam Ciebie w Pakosławiu brakowało.

WSPOMNIENIE O MARKU SIERPOWSKIM (1962-2015)

Jakże prawdziwe w odniesieniu do życia Marka są słowa ks. Jana 
Twardowskiego „Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą». 
Śp. Marek żył krótko, ale intensywnie. Pracę  zawodową rozpoczął 
w Szkole Podstawowej w Sowach w 1983 r. Był czynnym nauczy-
cielem do połowy lat dziewięćdziesiątych. Ożenił się, wybudował 
dom. Był po ludzku szczęśliwy. Do pełni życiowego zadowolenia 
brakowało potomka i zdrowia, bo jego mimo młodego wieku  zaczę-
ło Markowi brakować coraz bardziej. W końcu musiał zrezygnować 
z pracy zawodowej i przejść na rentę. Właśnie wtedy urodziła się 
Natalia. Spełniło się największe marzenie Marka i jego żony. Znów 
byli szczęśliwi. Ale szczęście nikomu nie jest dane raz na zawsze. 
Latem tego roku choroba  po raz kolejny dała o sobie znać. Trzy-
krotna operacja nie przyniosła poprawy. Mimo troskliwej opieki ze 
strony żony i córki oraz  lekarzy z rawickiego szpitala Marek zmarł  
w niedzielne popołudnie 4 października. Miał zaledwie 53 lata. Przed 

nim mogło być jeszcze tyle radości, ale płomień Jego życia zgasł. Pozostała wiara, że  nic nie znika, nic nie 
ginie: praca ni miłość, śmiech ni łza. W każdym miesiącu, dniu, godzinie, chociaż w odmiennej formie – trwa. 
Marku, pozostaniesz w naszej pamięci.

Małgorzata Piechocka 
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Umarli … Znajomi… Kochani
„Liściem zasnute szare dróżki, 
listopadowy, wczesny zmrok. 

Pójdziemy na Zaduszki, tak jak co rok. 
Pójdziemy klękać na mogiłach, 

gdzie ciemno i gdzie krąg świec skrzy…”

Tymi słowami i pieśnią „Bóg się wcale nie pomylił” rozpoczęły się w niedzielny wieczór  
8 listopada 2015 r. Zaduszki. Montaż słowno – muzyczny został przedstawiony w Kościele parafialnym w Pa-
kosławiu. Wśród honorowych gości byli przede wszystkim bliscy Tych, którzy odeszli od 1 października 2014 
r. do 30 września 2015 r. Występ przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Sowach pod kierunkiem  
Małgorzaty Piechockiej i Arlety Tysiak. Solistom (Weronice Łakomej, Marlenie Łukaszewskiej, Adamowi  
Mazurkowi, Marysi Szymkowiak, Klaudii Wojtyczce) na gitarze gościnnie akompaniował p. Andrzej Szczer-
bak. Scenariusz składał się z tekstów znanych polskich poetów: Leopolda Staffa, Ernesta Brylla, Wisławy 
Szymborskiej, Kazimiery Iłłakowiczówny oraz pieśni: Zegarmistrz światła, Dni, których jeszcze nie znamy, List 
do Boga, Zamiast. Występowi słowno – wokalnemu towarzyszyła skromna scenografia i prezentacja multime-
dialna składająca się z 47 obrazów. Każdy z nich był poświecony zmarłej osobie i przypominał datę Jej śmierci.  
Łzy wzruszenia były obok słów uznania podziękowaniem dla uczniów, którzy z prawdziwym zaangażowa-
niem przygotowali się do występu. 

Ci, co odeszli, byli siłą, 
męstwem, radością, jak dziś my. 

Byli, walczyli, pracowali, 
a choć ich życia płomień zgasł, 

w różnych się dziełach dalej pali… 
Płonie i w nas.

Małgorzata Piechocka

ZADUSZKI POETYCKIE 2015

 
WIECZÓR MIKOŁAJKOWY

Spotkanie ze Świętym Mikołajem 

 Dnia 6 grudnia 2015r. do Gminy Pakosław przybył Święty Mikołaj –  z charakterystyczną długą, 
białą brodą i czerwoną czapką. Na spotkanie z nim przybyło mnóstwo dzieci. 

Dnia 6 grudnia 2015 r.  Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu zorganizował  „Spotkanie  
z Mikołajem”. W Gminie Pakosław co roku odbywa się takie spotkanie, podczas którego dzieci otrzymują od 
Świętego Mikołaja słodkie podarunki. Tegoroczne spotkanie ze Świętym Mikołajem odbyło się na „Orliku” 
w Pakosławiu. Święty Mikołaj przybył do naszej gminy wraz z pomocnikami : reniferem i Mikołajową. 
Animatorzy przygotowali dla dzieci wiele atrakcji, a były to : liczne konkursy, zawody, zabawy ruchowe, 
zabawy integracyjne. Dodatkową atrakcją tego dnia było malowanie twarzy oraz skręcanie balonów. Na 
najmłodszych czekało mnóstwo słodkości, które ufundował organizator imprezy oraz sponsorzy, którymi byli:  
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przewodniczący Rady Gminy Pakosław – Pan 
Mirosław Biechowiak. Nadleśnictwu Piaski dziękujemy za piękną choinkę. 

                                                                          Agnieszka Jeziorska



 Dawno, dawno temu, gdy były srogie 
zimy, wiały przeszywające wiatry , a ludzie  
do kościoła chodzili pieszo pewna matka wysła-
ła na Pasterkę swojego syna , Antka.

  Dobry to był chłopak, uczynny, uczci-
wy i pobożny, ale lubił sobie zjeść. Znał drogę  
do pobliskiego kościoła i choć zamieć tego wie-
czora hulała  i gwizdała, matka go wyszykowała 
do drogi. W koszyku , który dostał  był chleb, 
ser, olej, mleko, wszystko po to, by nie zasłabł  
i trochę  przy kościele podjadł i posiedział.

 Chłopak szczęśliwie doszedł do kościoła 
i usiadł w ławce.  Zadowolony modli się , ,,zdro-
waśki” odmawia, kłania się Najświętszemu, a tu  akurat ,,Godzinki” zaczęli odprawiać.  Nagle pomyślał, że 
nie wypada tak z koszykiem w kościele siedzieć. Postanowił koszyk za ołtarzem schować. 

 Usiadł do ławki, modli się, aż tu organista śpiewa:

  - ,,Jako olej wylany o Maryjo imię twoje..”.

 Antek aż podskoczył:

 - ,,Zauważyli, że mam olej. Nie ma co , muszę koszyk schować w inne miejsce”.

 Wyszedł z kościoła, a tu wieje, zamieć, mróz. Patrzy Antek, a obok konie przy żłobie w stajni stoją.

 - ,,Schowam koszyk do żłobu. Nikt nie widzi, tylko konie. Teraz będę mógł się wreszcie pomodlić”.

 Wrócił do kościoła, modli się żarliwie, pokłon oddaje Najświętszemu. Aż tu nagle organista śpiewa:

 - ,,W żłobie leży, któż pobierzy…..”

 - ,, No nie, znaleźli mój koszyk, a tam tyle dobrego, muszę po niego iść i będę trzymać  go przy  sobie”. 

      Pobiegł do stajni , zabrał koszyk i idzie do Kościoła. A tam pełno ludzi jak to na Pasterce. Stoi i  patrzy, 
gdzie tu ten koszyk jednak schować. A w kruchcie figura Matki Niepokalanej stoi. Patrzy Maryja na niego  
i jakby chciała mu miejsce na koszyk pokazać. Nie zastanawiał się Antek, pod figurę koszyk schował. Idzie 
na kościół, przepycha się między ludźmi i zadowolony pokłon Najświętszemu oddaje. Aż tu nagle organista 
z chórem śpiewa „Wiwat” :

 - ,,Już się ono spełniło, co pod figurą było……”

 -,, Musiał mnie kto widzieć jak pod figurę chowałem koszyk. Nie ma co , zabieram koszyk spod figury 
i idę do domu”. 

  I tak zrobił. Pokłonił się Najświętszemu i końca Pasterki nie doczekał. 

(Opowiadał Stanisław Olszak, zapisała wnuczka Bogumiła Głowacz) 

OPOWIEŚĆ WIGILIJNA DZIADKA STANISŁAWA
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PUCHAR STAROSTY RAWICKIEGO  

ORAZ MEMORIAŁ IM. FELIKSA WAWRZYNIAKA

SPORT

 
20 września 2015 roku na pakosławskim hi-
podromie odbyły się kolejne zawody o Puchar 
Starosty Rawickiego. Impreza, współfinanso-
wana przez Starostwo Powiatowe w Rawiczu,  
na stałe wpisała się w kalendarz amator-
skich imprez jeździeckich w naszym regionie 
i cieszy się dużą popularnością wśród miłośni-
ków koni. Tradycyjnie uczestnicy pokonywali  
tor zręcznościowy w czterech kategoriach: Konie 
Duże Pary, w której zwyciężył Rafał Szymkowiak 
(Osiek), drugie miejsce zdobył Hubert Staśkiewicz 
(Sowy), trzecie Łukasz Hałupka (Grotniki); Konie 
Duże Single - pierwsze miejsce wywalczył Dariusz 
Owsianny (Lasocicie), drugie Maciej Lipny(Sowy), 
trzecie Paulina Przewoźna (Ostrobudki); Kuce Pa-
ry-kategoria, w której podium wyglądało następu-

jąco: pierwsze miejsce Bartosz Kin (Sowy), Zbi-
gniew Poślednik (Krzyżanki), Michał Matuszak 
(Bojanowo); Kuce Single, w której zwyciężyła 
Sissi Haussmann (Głuchów), drugie miejsce rów-
nież zdobyła Sissi powożąc innym koniem, nato-
miast trzecie Piotr Niedźwiecki (Szymanowo). Po 
zakończeniu przejazdów zaliczanych do Pucharu 
Starosty Rawickiego rozegrano specjalny konkurs  
o Memoriał im. Feliksa Wawrzyniaka, w którym głów-
ną nagrodą ufundowaną przez Pana Wojtka Wawrzy-
niaka był cielak z jego hodowli. Warto zaznaczyć,  
że Memoriał odbył się już  szesnasty raz. Tradycyjnie 
rozegrano go w kategorii Zaprzęgów Koni Dużych Par, 
które szczególnie lubił pakosławski hodowca Feliks 
Wawrzyniak. W tym roku zwyciężył Adam Łacinnik 
z Konar, drugie miejsce wywalczył Górski Arkadiusz 
z Masłowa, natomiast trzecie Patryk Paris z Chumię-



tek. Podsumowaliśmy również Grand Prix Ziemi Ra-
wickiej, w którego skład wchodzą amatorskie zawody 
powożeniowe rozgrywane na terenie naszego powiatu.  
W klasyfikacji zaprzęgów parokonnych koni dużych 
zwyciężył przedstawiciel Pakosławskiego Klubu 
Sportowego Parada Rafał Szymkowiak, na drugim 
miejscu uplasował się Arkadiusz Górski, a na trze-
cim Wiesław Górski. W klasyfikacji zaprzęgów jed-
nokonnych koni dużych zwyciężył Maciej Lipny, na 
drugim miejscu uplasowała się Paulina Przewoźna,  

a na trzecim Katarzyna Łacinnik. Pakosławski Klub 
Sportowy serdecznie dziękuje wszystkich uczestni-
kom oraz publiczności za przybycie na zawody. Dzię-
kujemy również Starostwu Powiatowemu, Gminie 
Pakosław oraz sponsorom i osobom zaangażowanym 
w organizację naszych zawodów. Do zobaczenia za 
rok!

Paulina Wawrzyniak

 
ZAWODY STRZELECKIE Z OKAZJI „POŻEGNANIA LATA”

 Dnia 4 października 2015 r.  odbyły się zawody strzeleckie z okazji „Pożegnania lata”. Były 
to zawody zorganizowane przez nowy zarząd Koła LOK w Pakosławiu, dlatego wprowadzono kilka no-
wych rozwiązań i propozycji dla zawodników. I tak, po raz pierwszy utworzono kategorię dla młodzieży  
do 18 lat. Uruchomiono bunkier wraz z systemem podawania tarcz na powierzchnię, dzięki cze-
mu wymiana tarcz trwała szybciej (każdy zawodnik przez to mógł oddać więcej serii) i bezpieczniej. 
Strzały próbne były odczytywane drogę radiową, co pozwoliło zaoszczędzić kolejne cenne minuty.  
  
 Zawody rozpoczęto od symbolicznego wystrzału z repliki z XVI/XVII wieku z „moździerza Wojciecha”. 
Moździerz zaprezentowała reprezentacja Bractwa Kurkowego z Jutrosina. Ogółem wystartowało 27 osób,  któ-
re wystrzeliły razem 62 serie. W zawodach oprócz osób z Gminy Pakosławia, uczestniczyły osoby z Jutrosina 
i Rawicza.   

Końcowe wyniki zawodów strzeleckich kształtowały się następująco:

- Kategoria Mężczyzn: I miejsca - Jackowski Maciej – 81 pkt, II miejsce - Hałas Maciej – 77 pkt, 
 III miejsce - Mierzejak Marcin – 76 pkt.

- Kategoria Kobiet: I miejsce - Domagała Sara – 81 pkt, II miejsce - Szefer Małgorzata – 66 pkt,  
III Miejsce - Maćkowiak Dorota – 62 pkt.

- Kategoria Młodzież do 18 lat: I miej-
sce - Głowacz Karol – 69 pkt, II miej-
sce - Łapawa Maksymilian – 58 pkt, III 
miejsce - Śledzianowski Kamil – 43 pkt.

  Na koniec zawodów wręczono 
statuetkę i podziękowano Panu Antonie-
mu Sędłakowi, za wieloletnie prowadze-
nie Gminnego Koła LOK w Pakosławiu. ̀  
 
 Więcej informacji i zdjęć  
na stronie Koła LOK Pakosław  
www.lokpakoslaw.hol.es

Maciej Hałas
 
Archiwum LOK w Pakosławiu 
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ZAKOŃCZENIE LIGI TENISOWEJ W PAKOSŁAWIU

 Dnia 2 października 2015 r. w Restauracji Mario w Pakosławiu odbyło się  uroczyste zakończenie VIII  
sezonu Amatorskiej Ligi Tenisa Ziemnego Mężczyzn i Kobiet. 
 Do rozgrywek mężczyzn zgłosiło się 17 zawodników,  którzy na podstawie wyników z VII  sezonu 
(rok 2014) zostali podzieleni na dwie Ligi : Ligę Złotą i Ligę Srebrną. W obydwu ligach system rozgrywek 
był identyczny, grano systemem „ każdy z każdym”,  mecz i rewanż.  Do rywalizacji kobiet zgłosiło się 8 
kobiet , które rywalizowały w jednej grupie tym samym systemem co mężczyźni. Sezon rozpoczął się 04 maja 
2015 r. a zakończył 15 września 2015 r. 

  Rywalizacja wśród kobiet i mężczyzn także i w tym roku stała na wysokim poziomie. Wiele spotkań 
obfitowało w atrakcyjne zagrania i kończyło się tie breakami. Liga spełnia swoje cele skupiając wielbicieli 
tenisa ziemnego, którzy w sposób aktywny spędzają swój czas wolny. Mimo konkurencji Rawickiej Ligi , 
która w tym roku inaugurowała swoje rozgrywki, udało się zatrzymać graczy , którzy grali we wcześniejszych 
sezonach, a jednocześnie przyciągnąć nowych graczy. Zarówno wśród pań, jak i  panów zwycięzcy obronili 
tytuły z zeszłego roku  (Andrzej Bohm został mistrzem po raz czwarty z rzędu).

Klasyfikacja VIII sezonu Amatorskiej Ligi Tenisa Ziemnego Mężczyzn w Pakosławiu : 
-  Grupa Złota: I miejsce - Andrzej Bohm 47 pkt, II miejsce - Jakub Urban 37 pkt, III miejsce - Piotr Ryś  
34 pkt.
- Grupa Srebrna : I miejsce - Rafał Michalak34 pkt, II miejsce - Marcin Wlekliński 33 pkt, III miejsce - Paweł 
Miszka 28 pkt.

Klasyfikacja VIII sezonu Amatorskiej Ligi Tenisa Ziemnego Kobiet w Pakosławiu : 
I miejsce - Emilia Englert 31 pkt, II miejsce - Kinga Kajak - Milewska 27 pkt, III miejsce - Barbara Bohn  
25 pkt. 

 Zasługą Ligi jest prężnie rozwijający się kort , który od ośmiu już lat gości amatorów tenisa z całego 
powiatu rawickiego, bywają dni, szczególnie w weekendy, kiedy przez cały dzień toczą się pojedynki 
tenisowe. Kort cieszy się dużą popularnością zarówno wśród dorosłych, jak i młodzieży. Należy mieć 
nadzieję, że oddany do użytku w 2008 roku kort tenisowy nadal będzie tętnił życiem, w czym pomaga także 
Liga Tenisowa, której celem jest : popularyzacja dyscypliny , rozwijanie kontaktów między tenisistami  
i zachęcanie do tej formy rekreacji. Podsumowując do tej pory rozegrane edycje Ligi Tenisa Ziemnego widać 
nie ustające zainteresowanie mieszkańców nie tylko Pakosławia, ale i mieszkańców innych miejscowości 
powiatu rawickiego naszymi rozgrywkami. Zaczynaliśmy od 6 osób , a miniony rok zgromadził na starcie 
rozgrywek 17 mężczyzn i 8 kobiet . Dzięki dobrej współpracy z OKiR-em w Pakosławiu nie ma problemu  
z dostępnością kortu dla zawodników, nie da się też ukryć, że Liga jest głównym motorem napędowym kortu 
i zapewnia dużą frekwencję. Mimo konkurencji ze strony ościennych miejscowości udało się nam znaleźć 
miejsce na mapie tenisa ziemnego w powiecie rawickim i zaistnieliśmy mocno jako ośrodek rozgrywek 
tenisowych.
 Na zakończenie raz jeszcze gratuluję zwycięzcom i dziękuję zawodniczkom i zawodnikom  
za zaangażowanie i zapraszam oczywiście do rywalizacji za rok, początek około połowy maja.
 
 Fundatorem nagród dla zawodników była Firma „SONTECH” z Pakosławia, OKiR w Pakosławiu 
, Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Rawiczu oraz Pan Andrzej Bohm z Miejskiej 
Górki. Dziękuję bardzo za pomoc .

 Marcin Wlekliński
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ZAWODY STRZELECKIE Z OKAZJI  

NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
           Dnia 8 listopada na strzelnicy sportowej w Pakosławiu obyły się zawody strzeleckie z okazji Naro-
dowego Święta Niepodległości. Organizatorami tych zawodów byli: Liga Obrony Kraju w Pakosławiu oraz 
Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Były to ostatnie zawody strzeleckie w tym roku na terenie strzel-
nicy w Pakosławiu. Kolejne zawody odbędą się już w 2016r. Ogólnie w zawodach wystartowało 28 osób,  
a najbardziej cieszy fakt, że do zawodów zgłasza się coraz więcej młodzieży i pojawiają się nowi zawodnicy, 
którzy interesują się strzelectwem sportowym.

Klasyfikacja końcowa zawodów:

•	 Kategoria mężczyzn: I miejsce - Hałas Maciej – 86 pkt, IImiejsce - Mikuła Arkadiusz – 80 pkt,  
III miejsce - Mierzejek Marcin – 77 pkt.

•	 Kategoria kobiet: I miejsce - Domagała Sara 
– 50 pkt, II miejsce - Hałas Paulina – 49 pkt,  
III miejsce -  Kaczmarek Anna - 47 pkt. 

•	 Kategoria młodzież do 18 lat: I miejsce-  
Głowacz Karol – 62 pkt, II miejsce - Walko-
wiak Dominik- 60 pkt, III miejsce - Śledzia-
nowski Nikodem – 57 pkt.

          Na zawodach zaprezentowano nową flagę re-
prezentującą Koło LOK w Pakosławiu Flaga z du-
żym napisem PAKOSŁAW od teraz będzie zawsze 
towarzyszyła zawodnikom z Pakosławia na zawodach 
strzeleckich, również poza granicami Gminy Pako-
sław. Więcej informacji na stronie koła LOK w Pako-
sławiu: www.lokpakoslaw.hol.eu

Maciej Hałas
 

Archiwum LOK w Pakosławiu 
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DRODZY CZYTELNICY!

REDAKCJA GMINNEJ GAZETY SAMORZĄDOWEJ  
„PAKOSŁAW I OKOLICE” INFORMUJE , 

ŻE ARTYKUŁY DO NASTĘPNEGO NUMERU 
NALEŻY PRZESYŁAĆ  

DO DNIA 29 LUTEGO 2016 R. 
NA ADRES:okirpakoslaw@wp.pl 

Z DOPISKIEM: 
 „ARTYKUŁ DO GAZETKI PAKOSŁAW I OKOLICE”

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEN TEMAT POD  
NUMEREM TELEFONU OŚRODKA KULTURY  

I REKREACJI W PAKOSŁAWIU: 605 441 997 LUB  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PAKOSŁAWIU:  
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OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU, W GODZ. 
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