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Szanowni Mieszkańcy Gminy Pakosław!

Ostatnie tygodnie to czas szczególny. Stanęliśmy w obliczu zagrożenia, jakie stanowi 
epidemia koronawirusa. Sytuacja epidemiczna, w większym lub mniejszym stopniu, 
dotknęła każdego z nas. Potwierdzone zakażenia w naszym powiecie są nieliczne, 
niemniej jednak wszyscy odczuliśmy trudności w sferze społecznej, oświatowej czy 
ekonomicznej.  

Urząd Gminy w Pakosławiu, a także jednostki podległe realizują wytyczne Rządu, Głównego Inspektora Sanitarnego, 
Wojewody Wielkopolskiego. Pomimo wielu ograniczeń podtrzymujemy ciągłość funkcjonowania Urzędu, wprowa-
dziliśmy system dwuzmianowy, skrzynkę podawczą w holu głównym i podział na zespoły. Wszystkie działania mają na 
celu ograniczenie ryzyka zarażenia zarówno pracowników, jak i klientów – mieszkańców. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pozostaje w kontakcie z osobami objętymi kwarantanną. Pracownicy GOPS - u 
monitorują także sytuację osób starszych i samotnych, które powinny być otoczone szczególną opieką. Jeżeli mimo wszy-
stko posiadacie Państwo informacje o konieczności powzięcia działań, udzielenia pomocy prosimy o kontakt z Ośrodkiem.  

Zamknięcie szkół i przedszkoli wymusza zastosowanie innych niż tradycyjne metod nauki z wykorzystaniem 
technologii informatycznych. Niewątpliwie jest to dodatkowy trud i praca także dla rodziców dzieci w wieku szkol-
nym. Zapewne z utęsknieniem wszyscy czekają na powrót do nauki w warunkach stacjonarnych, co ma nastąpić do-
piero w trzecim etapie znoszenia obostrzeń. Zawieszona została działalność klubów sportowych, nie odbywają się 
zajęcia zespołu tanecznego. Odwołano także zaplanowane imprezy sportowe, rekreacyjne i wydarzenia przygotowy-
wane przez Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu, między innymi obchody 30-lecia samorządu, II Ogólnopolski 
Turniej Tańca Nowoczesnego, Piknik Country nad Zalewem.

Z wielką uwagą i niepokojem obserwujemy jak bardzo epidemia i wprowadzone ograniczenia wpłyną na sytuację 
ekonomiczną. Niewątpliwie budżety samorządów zostaną uszczuplone chociażby ze względu na mniejsze dochody 
z podatku PIT i CIT. Pomimo wielu obaw związanych ze spowolnieniem gospodarczym ,niezagrożone na chwilę obe-
cną są wielkie inwestycje, na które rozstrzygnięto przetargi i wyłoniono wykonawców, czyli ścieżka pieszo-rowerowa 
do Sów wraz z budową oświetlenia w Pakosławiu, a także ścieżka z Rawicza do Osieka z odtworzeniem nawierzchni 
dróg, gdzie Gmina Pakosław jest partnerem przedsięwzięcia wraz z Powiatem Rawickim i Gminą Rawicz. Wątpliwości 
jednakże budzi możliwość realizacji następnych inwestycji infrastrukturalnych. Najbliższe miesiące pokażą jak duże 
straty powstały w gospodarce krajowej i w budżetach gmin. 

Apeluję i proszę o przestrzeganie zaleceń Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego. Bądźmy 
odpowiedzialni za siebie i naszych bliskich!  Życzę wszystkim Mieszkańcom dużo zdrowia i wytrwałości. Wierzę, że 
uda nam się pokonać problemy, przejść przez ten trudny czas.

Wójt Gminy Pakosław
 Piotr Skrzypek
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BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ

W związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 3. Energia, Działanie 
3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobil-
ność miejska. Poddziałanie 3.3.1. Inwestycje w obszarze 
transportu miejskiego, Gmina Pakosław rozpoczęła po-
stępowanie przetargowe na wykonanie zadania pn. „Bu-
dowa infrastruktury rowerowej, jako alternatywy dla ko-
munikacji samochodowej, między miejscowościami 
Pakosław i Sowy w Gminie Pakosław wraz z budową 
energooszczędnego oświetlenia”. Zamówienie ogłoszone 
zostało dnia 30 września 2019 roku. W wyniku przepro-
wadzonego postępowania na wykonawcę w/w zadania 
wybrano Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe – 
Patryk Borowczyk z Krobi.

20 listopada 2019 roku, w rezultacie dokonania przez 
zamawiającego wyboru oferty, Gmina Pakosław podpi-

sała z wykonawcą umowę na wykonanie prac związanych 
z budową ścieżki rowerowej. Koszt zadania wyniesie 
2.949.359,61 zł. Prace obejmować będą opracowanie 
kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wymaga-
nymi uzgodnieniami i pozwoleniami, a po ich uzyskaniu, 
wykonanie robót budowlanych w zakresie ciągu pieszo-
rowerowego, dwóch obiektów Bike&Ride oraz budowę 
oświetlenia drogowego wzdłuż części ścieżki rowerowej. 
Termin wykonania dokumentacji mija 30 czerwca 2020 ro-
ku, po jego upływie rozpoczną się prace budowlane, które 
planowo trwać będą do końca października 2021 roku. 
Zgodnie z harmonogramem prac wykonawca przystąpił do 
sporządzenia i skompletowania dokumentacji projek-
towej.  

Obecnie trwają działania związane z aktualizacją 
wniosku o dofinansowanie zadania.

Kacper Krzyżosiak

REALIZACJA ZADANIA PN. „BUDOWA SIECI 
WODOCIĄGOWEJ ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 

NA UL. LEŚNEJ I UL. PODGÓRZE W PAKOSŁAWIU”

Pod koniec 2019 roku Gmina Pakosław przystąpiła do realizacji zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci 
kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej i ul. Podgórze w Pakosławiu”. Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Wielo-
branżowe „TOR” Marian Iberhan z Krotoszyna. Prace związane z budową 0,630 km sieci wodociągowej wraz z usta-
wieniem hydrantów pożarowych oraz 0,121 km sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej i ul. Podgórze w Pakosławiu 
zakończyły się 13 grudnia. Koszty realizacji inwestycji wyniosły 183.990,24 zł. Zadanie w całości było finansowane 
z budżetu Gminy Pakosław. Konieczność wykonania prac jeszcze w roku 2019 wynikała z faktu zaplanowania na tym 
samym terenie od nowego roku kalendarzowego prac związanych z budową nawierzchni asfaltowej drogi. 

Przemysław Turbański

Wielkopolski Urząd 
Wojewódzki

Gmina Pakosław

DOFINANSOWANIE NA REALIZACJĘ ZADANIA 
PN. „BUDOWA CZĘŚCI UL. LEŚNEJ ORAZ CZĘŚCI UL. PODGÓRZE 

W PAKOSŁAWIU”

W 2019 roku Gmina Pakosław otrzymała dofinansowanie za środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację 
zadania pn. „Budowa części ul. Leśnej oraz części ul. Podgórze w Pakosławiu”. Umowa o dofinansowanie pomiędzy Woje-
wodą Wielkopolskim, a Gminą Pakosław podpisana została 7 października 2019 roku. Następnie w drodze przetargu 
nieograniczonego gmina przystąpiła do wyłonienia wykonawcy zadania, którym zostało Przedsiębiorstwo Handlowo-
-Usługowe Patryk Borowczyk z Krobi. Umowę z wykonawcą podpisano 2 grudnia 2019 roku. Prace związane z budową 
rozpoczęły się już w grudniu 2019 roku. 
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Fot. Radio Elka

W ramach zadania wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa na części ul. Leśnej i ul. Podgórze w Pakosławiu wraz 
z elementami poprawiającymi bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Do tej pory udało się wykonać część zadań związanych 
z robotami przygotowawczymi pod dalsze działania. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym koszt inwestycji 
wyniesie 549.762,85 zł, z czego 439.810,00 zł stanowić będzie dofinansowanie uzyskane z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych, a pozostałą część kosztów, czyli 109.952,85 zł Gmina Pakosław pokryje ze środków własnych. Planowany termin 
zakończenia inwestycji to czerwiec 2020 roku.    

Kacper Krzyżosiak   

SPROSTOWANIE
W numerze 247/2019 Gminnej Gazety Samorzą-

dowej „Pakosław i okolice” błędnie zamieszczono 
treść artykułu – PRZEBUDOWA DROGI DOJAZ-
DOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJ-
SCOWOŚCI SWOROWO. Artykuł powinien brzmieć:

Halina Kusz

Dnia 15 listopada 2019 roku zakończono realizację zada-
nia polegającego na budowie drogi dojazdowej do grun-
tów rolnych w miejscowości Sworowo, prowadzącej do 
pól znajdujących się za świetlicą wiejską. W ramach 
inwestycji wybudowano 320 mb drogi o szerokości 4 me-
trów.
Prace związane z pozyskaniem środków na realizację za-
dania rozpoczęto w 2018 roku, poprzez złożenie wniosku 
do Departamentu Gospodarki Mieniem Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Wielkopolskiego o pozyskanie 
dofinansowania. Konsekwencją tego było podpisanie w 

dniach 8 kwietnia oraz 26 lipca 2019 roku umów dotyczą-
cych udzielenia pomocy finansowej na realizację inwesty-
cji. Prace nad przetargiem w celu wyłonienia wykonawcy 
zadania rozpoczęto 5 września bieżącego roku. Umowę 
na wykonanie inwestycji podpisano dnia 19 września 
2019 roku. Wykonawcą zadania została firma DROG-
TRANZ Sp. z o.o z Góry.
Koszt wykonanych prac budowlanych wyniósł łącznie 
219.247,50 zł, w tym kwotę 169.600,00 zł stanowiło do-
finansowanie ze środków Województwa Wielkopolskie-
go. Pozostałą część kosztów, w wysokości 49.647,50 zł 
sfinansowano z budżetu Gminy Pakosław. 
W ramach budowy drogi wykonano roboty przygotowaw-
cze i rozbiórkowe, roboty ziemne, regulację trzech studzie-
nek telefonicznych, wykonano podbudowę, ułożono kra-
wężnik betonowy o wymiarach 15x30 cm, położono 
nawierzchnię z trylinki betonowej i elementy drogi oraz 
zamontowano oznakowanie.  

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ – ELIMINACJE 
GMINNE

Dnia 24 stycznia 2020 r. w Urzędzie Gminy w Pakosławiu odbył się Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej pn. ,,Młodzież 
zapobiega pożarom”. Uczestnikami turnieju byli wyłonieni zwycięzcy podczas eliminacji szkolnych, które przeprowa-
dzone zostały w szkołach z terenu naszej gminy. Do Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej stanęło 8 młodych miłośników 
pożarnictwa, w tym 2 osoby w grupie I i 6 osób w grupie II.

Reprezentantami klas I-VI szkół podstawowych byli następujący uczniowie:  

Maria Lipna Szkoła Podstawowa w Pakosławiu 

Natan Pieprzyk
 

Szkoła Podstawowa w Pakosławiu
 

 

Reprezentantami klas VII-VIII szkół podstawowych byli następujący uczniowie: 
 

 

Łukasz Taront
 

Szkoła Podstawowa w Pakosławiu
 

Marta Plewa

 

Szkoła Podstawowa w Pakosławiu

 

Szymon Smektała

 

Szkoła Podstawowa w Pakosławiu

 

Jakub Kląskała

 

Szkoła Podstawowa  w Chojnie

 

Aleksandra

 

Starużyk

 

Szkoła Podstawowa  w Chojnie

 

Suzana Rojda

 

Szkoła Podstawowa  w Chojnie

 

 

W skład komisji wchodziły następujące osoby: 
1. Komendant Gminny ZOSP RP w Pakosławiu – Robert Panek – przewodniczący,
2. Przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Rawiczu – mł. bryg. Krzysztof Skrzypczak – członek, 
3. Członek Prezydium Zarządu Gminnego ZOSP RP w Pakosławiu – Wacław Organistka – członek,
4. Członek Prezydium Zarządu Gminnego ZOSP RP w Pakosławiu – Adam Hauza – członek,
5. Inspektor ds. p.poż. Urzędu Gminy Pakosław – Bogumiła Dmyterko – członek.
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Na początku spotkania Pan Robert Panek przywitał wszy-
stkich bardzo serdecznie. Następnie pracownik urzędu 
Pani Bogumiła Dmyterko wyjaśniła w jaki sposób będzie 
przebiegał konkurs. Najpierw miała miejsce część pisem-
na, do której przystąpili wszyscy uczestnicy. Czas trwania 
wypełniania testu wynosił ok. 45 minut. Test dla każdej 
z grup składał się z 15 pytań. Następnie przystąpiono do 
części praktycznej. Każdy z uczestników musiał podać 
nazwę i opisać wylosowany przez siebie zestaw sprzętu 
pożarniczego. Po części praktycznej nastąpiła przerwa 
podczas, której komisja wyłoniła zwycięzców w każdej 
grupie, którzy zakwalifikowali się do eliminacji szczebla 
powiatowego. O to zwycięzcy:  

Grupa I:
1. Maria Lipna 
2. Natan Pieprzyk

Grupa II:
1.  Łukasz Taront
2.  Marta Plewa 
3.  Jakub Kląskała
Każdy z uczestników eliminacji gminnych Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, bez względu na za-
jęte miejsce, otrzymał bon upominkowy do wykorzysta-
nia w sklepach na terenie Gminy Pakosław.
Bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w ko-
lejnej edycji turnieju, która odbędzie się już za rok.

Bogumiła Dmyterko

100 LAT OD POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO  (CZ.3)

W numerach 246/2019 i 247/2019 gazety „Pakosław 
i Okolice” ukazały się dwie poprzednie części artykułu pt. 
„100 lat od Powstania Wielkopolskiego”. Oto kolejna 
część z tego cyklu. Rawicz i Sarnowę „wywalczono kara-
binami”, bo taki był finał walk po dwukrotnej bitwie o Ra-
wicz. Mimo podpisania w dniu 16 lutego 1918 roku rozej-
mu w Trewirze i zakończenia walk 18 lutego 1918 roku 
często dochodziło do starć pomiędzy patrolami wzdłuż 
granicy, szczególnie w okolicy Zaorla, Sów, Kubeczek, 
Sworowa i Ostój. Ponadto niemiecka artyleria ostrzeliwa-
ła przygraniczne miejscowości: Gać, Sowy, Kubeczki, 
Sworowo. Odcinka powiatu rawickiego strzegli żołnierze 
11. Pułku Strzelców Wielkopolskich. Pułk wsławił się 
później podczas kampanii wschodniej w 1920 roku i pod-
czas „Cudu nad Wisłą”. Wschodnia część powiatu, z Ju-
trosinem i Miejską Górką, została przyłączona do Polski 
w dniu 28 czerwca 1919 r. Losy Rawicza do ostatniej 
niemal chwili były niepewne. Niemcy poruszyli wszystkie 
sprężyny w Berlinie i w Paryżu, żeby go nie stracić. I wre-
szcie radość. W dniu 17 stycznia 1920 roku Rawicz, jak 
i resztę powiatu rawickiego, objęli Polacy. Dziś trudno 
znaleźć pamiątki, a nawet informacje o 276 powstańcach 
z Gminy Pakosław. Od 1939 roku powstańcy znaleźli się 
na liście najbardziej prześladowanych przez hitlerowców, 
następnie od 1945 roku przez sowietów. Oto lista po-
wstańców z miejscowości Pakosław: 

1. Alcer Franciszek
2. Antkowiak Antoni
3. Barteczka Jan 
4. Barteczka Ignacy
5. Barteczka Stanisław
6. Barteczka Tomasz 
7. Berek Łukasz
8. Chudy Antoni
9. Domaniecki Michał
10. Gajowy Franciszek 
11. Grupa Stanisław
12. Hander Ludwik
13. Hołek Ludwik
14. Ignasiak Józef
15. Jelinowski Jan

16. Juśkowiak Jan
17. Kaczmarek Marcin
18. Kaczmarek Stanisław
19. Karkosz Jan 
20. Krysztofiak Stefan
21. Kuźma Franciszek
22. Kuźma Tomasz
23. Kuźnia Ludwik
24. Kuźnia Tomasz
25. Lorek Jan
26. Lorek Walenty
27. Łukaszyk Władysław
28. Matysiak Walenty 
29. Mądry Franciszek
30. Mencel Wincenty
31. Naskręt Jan 
32. Nowicki Józef 
33. Olejnicki Stefan
34. Pawlicki Józef 
35. Piątkowski Franciszek
36. Ptasik Tomasz
37. Sierpowski Stanisław
38. Skiba Jan
39. Skowroński Stefan 
40. Spychała Albin 
41. Spychała Jan 
42. Stachowiak Stanisław 
43. Stachowiak Wawrzyn
44. Stelmach Franciszek 
45. Szajba Jan 
46. Teodorczyk Walenty
47. Tomczak Józef 
48. Tyczyński Franciszek 
49. Wawrzyniak Andrzej 
50. Werno Ignacy 
51. Werno Ignacy II 
52. Wybieralski Franciszek 
53. Wybierała Józef 
54. Wybierała Tomasz
55. Zmuda Jan 

Kazimierz Chudy
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SPRAWY SPOŁECZNE

„... a może rzeczywiście wszystko nam się przyśniło: stan-
gret, kareta, wieczór, mój frak i Twój tren i nasze życie 
twarde i słodkie jak sen. Nie byłoby małżeństwa, gdyby 
nie nasza miłość.. ” 

~Konstanty Ildefons Gałczyński~

W piękne, słoneczne popołudnie, w Restauracji 
MARIO, pary, które zawarły związek małżeński w roku 
1969, z terenu Gminy Pakosław, świętowały Jubileusz 
50-lecia Pożycia Małżeńskiego. Na wstępie uroczystości 
wszystkich przybyłych gości powitali: Wójt Gminy Pako-
sław – Pan Piotr Skrzypek, Przewodnicząca Rady Gminy 
Pakosław – Pani Elżbieta Łakoma oraz Zastępca Kierow-
nika Urzędu Stanu Cywilnego – Pani Joanna Jackowska, 
którzy złożyli najszczersze słowa uznania i serdeczne ży-
czenia. Następnie wójt dokonał dekorowania medalami 
przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Złotym Jubilatom wręczono listy gratulacyjne, 
kwiaty oraz skromne upominki. Wzniosłość chwili ucz-
czono symboliczną lampką szampana oraz zaśpiewano 
„Sto lat”, po czym Jubilaci zostali zaproszeni na słodki 
poczęstunek. Spotkanie zostało uświetnione występem 
chóru „Moderato” – działającego przy Szkole Podstawo-
wej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pakosławiu pod ba-

tutą Pani Reginy Dybowskiej. 
Medale za „Długoletnie Pożycie Małżeńskie” otrzy-

mali: Halina i Kazimierz Chudzi z Pakosławia, Maria 
i Józef Chwierot z Golejewka, Seweryna i Jan Jórdeczka 
z Pomocna, Gabriela i Stanisław Kasprzak z Ostrobudek, 
Zofia i Czesław Kędzia z Góreczek Wielkich, Józefa i Ma-
rian Mikołajczyk z Golejewka, Zofia i Stanisław Turbań-
scy z Chojna, Elżbieta i Jan Turbańscy z Chojna. 

Złote Gody to jubileusz, za sprawą którego patrzymy 
na dostojnych Jubilatów z podziwem i szacunkiem, którzy 
mimo różnych przeciwności losu, dotrzymali danego 
sobie przyrzeczenia. Miłość jest dawaniem, nie braniem, 
budowaniem, nie niszczeniem, cierpliwym znoszeniem 
i wiernym dzieleniem każdego sukcesu i każdego smutku. 
Wszystkim Jubilatom życzymy kolejnych lat życia w do-
brym zdrowiu i wzajemnej miłości.

 

Joanna Jackowska

JUBILEUSZ 50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

100. URODZINY MIESZKANKI GMINY PAKOSŁAW - PANI ZOFII 
KAPAŁY Z DOMU KAMIŃSKIEJ

Dnia 9 marca 1920r. w Osieku  Państwu Kamińskim uro-
dziła się córka Zofia. Pani Zofia miała ośmioro rodzeń-
stwa. W wieku 6 lat trafiła na służbę. Pasła krowy i gęsi. 
Życie na wsi było trudne, jednak lubiła wieś i nigdy nie 
myślała o zamieszkaniu w mieście. W swojej rodzinnej 
miejscowości mieszka do dnia dzisiejszego.

Jubilatka wyszła za mąż za Mariana Kapałę z Osieka. 
Wspólnie przez prawie 30 lat pracowali i uprawiali pięcio 
hektarowe gospodarstwo rolne. Pani Zofia była bardzo 
zaradna. Jak wspominają dzieci – dobrze gotowała i pie-
kła, dbała o porządek w domu i na podwórku, pomagała 
mężowi w pracach w obejściu i w polu, a w wolnym czasie 

robiła na drutach, głównie dla dzieci, 
skarpety i szaliki. Uwielbia „sztrykować” do 
dnia dzisiejszego.

Cieszy się wielkim szacunkiem rodziny 
i znajomych. Pamiętają o niej i odwiedzają ją 
nie tylko wnuki, prawnuki i praprawnuki, ale 
także sąsiedzi i koleżanki. Uwielbia wspo-
minaći opowiadać ze szczegółami o daw-
nych czasach. Ma dobre poczucie humoru, 
lubi oglądać telewizję i słuchać radia. 

Swoje 100 urodziny Pani Zofia święto-
wała z najbliższymi. Rodzina Kapałów jest 
duża. Pani Zofia wraz z mężem wychowała 
sześcioro dzieci – Czesławę, Henryka, Józefa, 
Tadeusza, Stefana i Danutę, doczekała się 14 
wnuków, 33 prawnuków i 4 praprawnuków. 
Wnuczka Monika z wielką troską opiekuje się Fot. Dorota Matuszak
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seniorką. Wspiera ją mąż i dwie córki, które z prababcią 
spędzają dużo czasu. Trzeba sobie zasłużyć, aby przeżyć 
tyle lat i być tak kochaną przez innych.

Dnia 9 marca 2020 r. Jubilatce życzenia złożyli: 
Przewodnicząca Rady Gminy Pakosław – Pani Elżbieta 
Łakoma, Wójt Gminy Pakosław – Pan Piotr Skrzypek, 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Pakosławiu – Pani 
Joanna Jackowska, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Pakosławiu – Pani Dorota Matuszak, 
Kierownik Zespołu d.s. świadczeń rodzinnych w Gmin-
nym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakosławiu – Pani 
Danuta Waścińska i Sołtys wsi Osiek – Pani Urszula 
Szymkowiak.

Jak powiedział pan wójt – ogromnym zaszczytem było 
przyjechać i świętować takie niecodzienne wydarzenie, 
jakim są 100, urodziny. Po wielu ciepłych słowach i ży-
czeniach Wójt Gminy Pakosław przekazał Jubilatce także 
list gratulacyjny od Premiera Rzeczypospolitej Polskiej  
Pana Mateusza Morawieckiego.

Pani Zofia bardzo cieszyła się z faktu, że tyle osób o 
niej pamiętało.
Jubilatka z uśmiechem na ustach i niedowierzaniem po-
wtarzała – „To ja już mam 100 lat?”.
Życzymy Pani Zofii 200 lat życia w jak najlepszym 
zdrowiu.

Dorota Matuszak

Z NOTATNIKA KOMISARIATU POLICJI W PAKOSŁAWIU

 Rewir Dzielnicowych w Pakosławiu – Komendy 
Powiatowej Policji w Rawiczu

Dzielnicowy rejonu nr 13 – asp. Konrad Zaremba, tel.: 
786936470, 655466340, :
dzielnicowy.pakoslaw13@po.policja.gov.pl. 
Planem priorytetowym jest wyeliminowanie zagrożenia 
występującego na parkingu przy pizzerii w miejscowości 
Pakosław przy skrzyżowaniu ulicy Parkowej z Rolniczą 
i 22 Stycznia. Zdiagnozowanym zagrożeniem jest groma-
dzenie się młodzieży spożywającej alkohol, zaśmiecanie, 
niszczenie mienia, zakłócanie spokoju i porządku. Zagro-
żenie to wielokrotnie było zgłaszane poprzez Krajową 
Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, szczególnie w okresie 
wiosenno – letnim. W celu zrealizowania zakładanego 
planu zostanie przeprowadzony szereg czynności: syste-
matyczne kontrole osób przebywających na parkingu, 
bezwzględne reagowanie na popełniane przestępstwa 
i wykroczenia, rozmowy z mieszkańcami budynku tzw. 
Młyna na temat niezwłocznego informowania Policji 
o łamaniu przepisów prawa.

Do realizacji planu priorytetowego zaangażowani będą 
wszyscy dzielnicowi Rewiru w Pakosławiu, mieszkańcy 
budynku mieszkalnego tzw. Młyna, właściciel Pizzeri.
Dzielnicowy rejonu nr 14 – mł. asp. Karol Wieczorek, tel.: 
516953685, 655466340, 
dzielnicowy.pakoslaw14@po.policja.gov.pl. 
Planem priorytetowym jest wyeliminowanie zagrożenia 
bezpańskich psów wałęsających się w Sowach. Zdiagno-
zowanym zagrożeniem są bezpańskie psy wałęsające się 
po wsi Sowy. Problem ten został ostatnio nagłośniony 
przez mieszkańców wsi Sowy w gazecie „Życie Rawi-
cza”. Wcześniej zgłaszany przez mieszkańców poprzez 
Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. W celu zreali-
zowania zakładanego planu zostanie przeprowadzony 
szereg czynności: spotkanie z mieszkańcami, obchód wsi 
Sowy i stanowcze reagowanie na wykroczenia.
Do realizacji planu priorytetowego zaangażowani będą 
wszyscy dzielnicowi Rewiru, sołectwo wsi Sowy, Wete-
rynarz Powiatowy. 

Aspirant Konrad Zaremba
Aspirant Karol Wieczorek
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Z ŻYCIA SENIORA
POMAGAJMY

Szkolne Koło Wolontariatu Pomagajmy , „ ˮ
działające przy Szkole Podstawowej im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Pakosławiu, wraz z ko-
ordynatorkami: Panią Ewą Pruchnik i Panią 
Beatą Koszarek przygotowało świąteczne 
upominki dla seniorów. Przedstawicielki koła – 
wolontariuszki w mikołajkowych przebraniach 
– wręczyły podarunki podczas spotkania ad-
wentowego emerytów w Pakosławiu. W ra-
mach wdzięczności Szkoła Podstawowa w Pa-
kosławiu otrzymała pisemne podziękowanie 
dla dzieci i nauczycieli od Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Klubu 
Seniora „Jawor . ˮ

Ewa Pruchnik

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI KLUBU SENIORA „JAWOR”

Po zimowej przerwie spędzonej w zacisznych domowych 
pieleszach czas na powrót do senioralnego działania. A 
pomysłów na nowy rok jest bardzo dużo, ponadto do Klu-
bu Seniora „JAWOR” zgłaszają się kolejne osoby. Człon-
kowie Klubu Seniora „JAWOR” spotkali się na posiedze-
niu dnia 20 lutego 2020 r., w tłusty czwartek, przy smako-
witych pączkach. Następnie uzgodniono, pod propozycje 
członków i możliwości finansowe program działania Klu-
bu, nie zapominając jednocześnie o współpracy z Gmin-
nym Kołem  Emerytów i Rencistów, Stowarzyszeniem 
„Wsparcie dla Każdego” oraz Gminnym Ośrodkiem Po-
mocy Społecznej. Zaplanowano siedem spotkań w sie-
dzibie Klubu, spotkań towarzysko-jubileuszowych ze 
świętowaniem urodzin. Przynależność do Klubu gwaran-
tuje długoletnią aktywność! Ponadto na konferencję o 
wpływie pszczelarstwa na zdrowe życie, zaplanowaną  
dnia 11 lipca 2020 r. w Katarzynowie zapisało się 25 
członków. Zaproponowano też zorganizować wyjazd na 
początku września 2020 r. do Przemęckiego Parku Krajo-
brazowego (do rzeźbiarza – Pana Mariana Murka z Gór-
ska i Klubu Seniora w Błotnicy). Zaproszeni już jesteśmy 
na „wianki” do Miejskiej Górki oraz wspólnie z Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej i Komisją ds. Rozwiązywania 
Problemów Społecznych organizować będziemy Gminny 
Dzień Seniora. Seniorki, miłośniczki lokalnej historii, 

wyraziły zgodę na pomoc w przypomnieniu dawnych wy-
darzeń z Gminy Pakosław, niby niedawnych, a tak odle-
głych i już zapomnianych. Będzie to cykl wspomnień pod 
wspólnym tytułem „Z mroków historii”, opracowanych 
przez kilku autorów. Oto kilka tytułów: 
1. Kolejne siedziby Wójtostwa (Urzędu Gminy) od 1936 
roku (data powstania Gminy Pakosław).
2. Pakosławska blacha  na kościele w Dubinie. 
3. Kto stał za odłączeniem Gminy Pakosław od Miejskiej 
Górki!
4. Młyn parowy i olejarnia z lokalną elektrownią w Pako-
sławiu.
5. Tak zwane olszynki w Chojnie miejscem rekreacyjnych 
majówek.
6. Dawne szkoły podstawowe w Kubeczkach, Sworowie, 
Białymkale ,Góreczkach Wielkich, Pomocnie i Gole-
jewku.  

W cyklu „Z mroków historii” przypomnieć można now-
sze wydarzenia, chociażby odrzucenie planu budowni-
ctwa mieszkaniowego w Chojnie, czy też dlaczego nie do-
szło do połączenia znajdujących się obok siebie spółdziel-
ni w jeden organizm gospodarczy, zawieszenie działal-
ności Spółki „AGROPAKOS”. 

Kazimierz Chudy
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OŚWIATA
PRZEDSZKOLE W PAKOSŁAWIU   (Artykuły i fotografie otrzymane z przedszkola)

CZYTAJMY DZIECIOM NA GŁOS

,,Dawno, dawno temu za siedmioma górami, za siedmio-
ma lasami...ˮ – zapewne wszyscy pamiętamy te słowa, 
napawające radością i ciekawością. Za nimi zawsze kryje 
się fascynująca opowieść. Niezmiennie wiadomo, iż baś-
nie były od dawna sposobem na przekazywanie dzieciom 
wiedzy i zasad moralnych.

� W roku szkolnym 2019/2020 w Przedszkolu w Pako-
sławiu i w Oddziale Przedszkolnym w Sowach realizo-
wana jest innowacja pedagogiczna pn. ,,W świecie książ-
kiˮ. Nauczycielki w grupach wprowadzają cykl tematy-
czny pn. ,,Poznajemy mity, baśnie, legendy z różnych 
stron świataˮ. Głównym celem jest nawią-
zanie współpracy pomiędzy przedszkolem, 
a domem rodzinnym dzieci. Rodzice oraz 
członkowie rodzin mają możliwość odwie-
dzania dzieci w przedszkolu i wspólnego 
czytania książek. W przedszkolu goszczą 
mamy, babcie i ciocie. Przekonaliśmy się, 
że czytanie buduje zdolności przeżywania, 
dostrzegania, nazywania emocji i odczu-
wania, nawet tych najsilniejszych w sposób 
bezpieczny. Oprócz czytanej literatury, 
zajęcia są prowadzone według pomysło-
wości i kreatywności nauczyciela i rodzi-
ców. Rodziny wzięły także udział w kon-
kursie plastycznym pn. ,,Jestem ilustrato-
rem mojej ulubionej baśniˮ.

� Innowacja zakłada również współpracę 
z różnymi instytucjami, np. z biblioteką.  

W miesiącu styczniu zaprosiliśmy panie z Biblioteki 
Pedagogicznej w Rawiczu, które zaprezentowały nam 
teatrzyk oraz zajęcia plastyczne w nawiązaniu do tematu. 
Przedszkolacy z wielką uwagą wysłuchali całego przed-
stawienia, które było doskonałą lekcją na temat zwycię-
stwa dobra nad złem. W miesiącu lutym do czytania baśni 
i legend włączył się personel przedszkola. Natomiast pod 
koniec roku szkolnego chcemy, aby 6-latki czytały książki 
młodszym kolegom i koleżankom z grup.

J. Barteczka
A. Pałka

PRZEDSZKOLE W CHOJNIE  (Artykuły i fotografie otrzymane z przedszkola)

PRZEDSZKOLAKI UCZĄ SIĘ PRZEZ KODOWANIE 

Dzieci z Przedszkola w Chojnie uczą się pojęć mate-
matycznych poprzez zabawy związane z kodowaniem. Co 
to takiego?! Esencją tej sztuki jest logiczne myślenie, zna-
jomość podstawowych pojęć matematycznych i zdolność 
koncentracji. Kodowanie nie różni się zasadniczo od bu-
dowania z klocków. Z powodzeniem uczymy się tej sztu-
ki, układając na kolorowej macie kartoniki z obrazkami. 
Zabawy wykorzystujące kolorowe plastikowe kubeczki 
stanowią dla przedszkolaków nieograniczone źródło 
radości i kreatywności. Dzieci mogą się bawić kubeczka-
mi samodzielnie albo w grupach. Mogą układać je na pła-
szczyźnie lub według wzoru (kodu) zaproponowanego 
przez nauczyciela, albo realizować własne pomysły. Mo-
gą z kubeczków tworzyć sekwencje rytmicznie powtarza-
jących się kolorów (płaskie lub przestrzenne) albo wzno-
sić konstrukcje, odwzorowując przykład „budowli” wy-
konanej przez nauczycielkę lub kolegów. Zabawy z kodo-

waniem są pełne radości: otwierają umysły, rozwijają 
umiejętności logicznego myślenia, rozumowania i wnio-
skowania. Kształcą wyobraźnię i kreatywność dzieci. Za-
chęcają je do działań grupowych, dzięki czemu już kilku-
latkowie rozwijają się społecznie. Dla efektywnej realiza-
cji procesu wychowawczego bardzo ważną cechę zabaw 
z elementami kodowania stanowi fakt, że trudności, które 
mogą pojawić się w ich trakcie, są przez dzieci traktowane 
raczej jako wyzwania, a nie jako problemy czy bariery. 
W trakcie zabaw z kodami dzieci koncentrują się na wy-
szukiwaniu rozwiązań (jednego lub wielu), przez co wzra-
sta ich poczucie własnej wartości. Czują się zauważone 
i docenione, co w konsekwencji przyspiesza i czyni bar-
dziej efektywnym proces przyswajania przez nie informa-
cji i rozwoju nowych umiejętności. 

Julita Zygmunt
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SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOJNIE   (Artykuły i fotografie otrzymane ze szkoły)

LEKCJE PROGRAMOWANIA

„Szkoła Mistrzów Programowania - Zaprogramuj marzenia”

Głównym celem zajęć jest rozwijanie u wychowanków uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, 
zadaniowe podejście do stawianych problemów, czy umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny dzie-
ciom: w zabawie, w ruchu, poprzez doświadczanie i eksperymentowanie.

Podczas zajęć komputerowych uczniowie z klasy II uczą się programowania.

Uczniowie podczas zajęć nabywają umiejętności kreatywnego i świadomego wykorzystania technologii w realizacji 
własnych pomysłów i rozwiązywaniu problemów. Klasa na zajęciach jest bardzo aktywna i każdy zdobyty poziom kodo-
wania przynosi każdemu wiele radości oraz świadomości tego ,,co już potrafię”.

AKCJA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNA DLA MŁODZIEŻY 
SZKOLNEJ PT. „NAŁOGOWA LOTERIA – NA KOGO WYPADNIE?”

Dnia 26 listopada 2019 r. odbyły się warsztaty pro-
filaktyczno-edukacyjne dla młodzieży szkolnej klas: VII, 
VIII a, VIII b pn. „NAŁOGOWA LOTERIA – NA KOGO 
WYPADNIE?”, dotyczące problematyki uzależnienia od 
środków psychoaktywnych.

W spotkaniu udział wzięli: Lidia Młody – psycholog 
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu, 
Katarzyna Jankowska – socjolog, Wojciech Walkowiak – 
przedstawiciel oświaty Urzędu Gminy Pakosław, funk-
cjonariusze policji z Pakosławia i Rawicza Konrad 

Zaremba, Jakub Wieczorek oraz przedstawiciel Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu.

W ramach projektu ,,Nałogowa Loteria” w/w  spotka-
ły się z młodzieżą, by poruszyć niezwykle ważny pro-
blem, jaki stanowią w dzisiejszych czasach dopalacze 
i narkotyki. W trakcie spotkania zwrócono szczególną 
uwagę na zagrożenia, jakie niesie ze sobą zażywanie tych 
substancji. Policjantka edukowała także słuchaczy na te-
mat odpowiedzialności prawnej nieletnich. Czym są do-
palacze i narkotyki? Jakie konsekwencje może ze sobą 
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nieść ich zażywanie, posiadanie i udzielanie innym oso-
bom? Gdzie szukać pomocy? Na te i na wiele innych py-
tań zadawanych przez uczniów odpowiadali organizato-
rzy tego spotkania.

Wzrost znaczenia środków masowego przekazu oraz 
chęć dopasowania się do towarzystwa sprawiają, że mło-
dzież coraz chętniej eksperymentuje ze środkami odurza-
jącymi, nie zdając sobie sprawy z tego, jak bardzo jest to 
niebezpieczne. Spotkanie, miało więc na celu przede wszy-
stkim podnieść świadomość prawną związaną z narkoma-
nią, ale także poszerzyć wiedzę młodzieży na temat kon-
sekwencji zażywania tych substancji.

Zajęcia te cieszyły się dużym zainteresowaniem 
wśród uczniów. Mamy nadzieję, że wspólne działania 
policji i przedstawicieli Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Pakosławiu pozwolą na zahamowanie zagro-
żeń, jakie płyną z zażywania narkotyków. Akcja nie mała 
konwencji wykładowej, uczestnicy aktywizowani byli 
poprzez możliwość doświadczania, przeżywania oraz 
uczenia się zastosowania zdobytych wiadomości w prak-
tyce. Przedsięwzięcie dzięki ciekawej formie spotkało się 
z dużym zainteresowaniem młodzieży.

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
W CHOJNIE

Dnia 5 listopada 2019 r.  w ZSP nr 2 w Sarnowie odbył 
się finał powiatu w unihokeju dziewczyn Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej.

Na zawody przybyło 6 szkół i rozegrane zostały sys-
temem każdy z każdym. Wszystkie spotkania były bardzo 
zacięte i nieprzewidywalne! Niewiele brakowało, abyśmy 
stanęli na najwyższym stopniu podium, poziom gry wszy-
stkich zespołów był bowiem bardzo wyrównany. Troszkę 
nam zabrakło zimnej krwi, do końca każdego spotkania 
wygranej decydowały pojedyncze bramki.

Nasza reprezentacja zajęła ostatecznie III miejsce.

Dnia 4 grudnia 2019 r., na sali sportowej w Pakosła-
wiu, odbył się turniej eliminacyjny w piłce ręcznej dziew-
cząt do Igrzysk Dzieci Powiatu Rawickiego.

Nasza szkoła była gospodarzem tych zawodów.
Gościliśmy 3 zespoły: z Pakosławia, Szkaradowa 

i Dubina. Turniej został rozegrany systemem 
każdy z każdym, jest to system najbardziej 
sprawiedliwy, ponieważ pozwala wyłonić 
najlepsze zespoły turnieju.

Nasza reprezentacja w składzie: Aleksan-
dra Czepik, Klaudia Andrzejak, Jowita Wró-
blewska, Nikola Żyto, Zofia Łukowiak, Mela-
nia Wróblewska, Kornelia Marzęcka, Micha-
lina Łukowiak, Amelia Zygmanowska była 
w dwóch meczach bezkonkurencyjna. Wygra-
liśmy 12:0 i 12:1, przegraliśmy tylko z druży-
ną z Pakosławia. Dziewczęta ostatecznie 
wywalczyły II miejsce i awans do zawodów 
powiatowych.

Dna 5 grudnia 2019 r. w salach sportowych w Siera-
kowie i przy Szkole Podstawowej nr 4 w Rawiczu, odbyły 
się finały Igrzysk Dzieci Powiatu Rawickiego chłopców  
w Piłce Nożnej Halowej.

Nasza reprezentacja w składzie: bramkarz – Miłosz 
Stachowski oraz zawodnicy: Remigiusz Plewa, Szymon 
Kowalczyk, Jan Kukla, Błażej Kusz, Oliwier Frąckowiak, 
Michał Kapała, Maciej Kapała, Karol Stefaniak i Grze-
gorz Stanisławski, spisała się świetnie.

W meczach w fazie grupowej na sali w Sierakowie 
chłopcy byli bezkonkurencyjni – zdobyli pierwsze 
miejsce i awans do finału, który został rozegrany na sali 
sportowej należącej do SP 4 w Rawiczu. W finale wy-
stąpiły 4 zespoły. Ostatecznie wywalczyliśmy IV miejsce 
w powiecie.

PUCHAR BURMISTRZA ŚREMU

Dnia 1 lutego 2020 r. uczniowie naszej szkoły, członkowie szkółki wędkarskiej, uczestniczyli w I turze Grand Prix 
Okręgu Wielkopolskiego Młodzieży w dyscyplinie rzutowej 2020 w Śremie.

Nasi reprezentanci: Kacper Kusztelak, Hubert Maćkowiak i Szymon Tyczyński startowali w klasyfikacji U – 14 (wiek 
uczestników nie przekracza 14 lat). Rozegrano trzy konkurencje: rzut spinning cel, tarcza Arenberga i odległość spinnin-
gowa. Zawody odbyły się w Hali Sportowej w Śremie w miłej, sportowej atmosferze. Wszyscy uczestnicy mogli skorzy-
stać z porad trenerów kadry Okręgu PZW Poznań oraz obejrzeć pokazy prawidłowego wykonywania rzutów. Najlepszym 
naszym zawodnikiem był tego dnia Kacper Kusztelak, który zajął 7. miejsce. Zwycięzcy otrzymali puchary i dyplomy, 
a każdy uczestnik zawodów otrzymał 1 godzinny karnet wstępu na basen w Śremie, do wykorzystania w tym dniu. 
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�NAGRODA W KONKURSIE #OSEWYZWANIE

SZKOŁA PODSTAWOWA W PAKOSŁAWIU (Artykuł i fotografia otrzymane ze szkoły)

We wrześniu 2019 roku Naukowa i Akademicka Sieć 
Komputerowa oraz Ministerstwo Cyfryzacji przy współ-
pracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej ogłosiło kon-
kurs pt. #OSEWyzwanie. 1606 szkół z całej Polski zgło-
siło się do konkursu, a komisja konkursowa zdecydowała 
o przyznaniu nagród. Podstawą do ich przyznania była 
liczba, które zdobyła szkoła zgłaszająca się do konkursu.
Z inicjatywy dyrektora Szkoły Podstawowej w Pakosła-
wiu – Pani Danuty Pietruszka-Orozco, przy koordynacji 
Pani Reginy Dybowskiej, szkoła zgłosiła się do projektu 
wypełniając odpowiednie wnioski. Dodatkowo szkoła 
przystąpiła do programu mLegitymacja szkolna. Zorgani-
zowano konkurs plastyczny pt. „Smart szkoła”, w którym 
laureatkami zostały: Julia Ryś i Magdalena Kędzia. Nau-
czycielki, Pani Aldona Niestrawska i Sandra Lorek, zgło-
siły się do programu „CodeWeek”, w ramach którego 
w Sowach zorganizowano zajęcia z kodowania poprzez 

aplikację Code Monkey oraz „Kodowanie na dywanie” . 
Inną formą „CodeWeek” był cykl spotkań pt. „Juniorzy – 
Seniorom”, w których uczennice VII klasy (Aleksandra 
Jankowiak, Patrycja Staśkiewicz, Anna Dybowska, Ale-
ksandra Staśkiewicz) z pomocą Pani Reginy Dybowskiej 
pomagały grupie seniorów w opanowaniu umiejętności 
pracy z komputerem. Wszystkie te działania pozwoliły 
Szkole Podstawowej w Pakosławiu zostać laureatem kon-
kursu. 

Nagrodą w konkursie są mobilne pracownie multimedial-
ne, mające być wsparciem przy prowadzeniu lekcji i ko-
rzystaniu z internetowych zasobów edukacyjnych. Szkoła 
Podstawowa w Pakosławiu otrzymała pracownię skła-
dającą się z 16 laptopów, umieszczonych w przenośnej 
szafie. Zanim posłużą dzieciom w szkole, rodzie mogli 
wypożyczyć komputery na czas pracy zdalnej w domu.

SZACHIŚCI Z GMINY PAKOSŁAW W DZIESIĄTCE NAJLEPSZYCH 
DRUŻYN WIELKOPOLSKI

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pakosławiu zajęli znakomite – 10. miejsce podczas 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w szachach drużynowych na etapie  wojewódzkim. Zawody odbyły się w Zbąszyniu. Na liście 
startowej było 38 drużyn z całej Wielkopolski. Mistrzowie powiatu rawickiego w szachach drużynowych tj.: Marcin Lecie-
jewski (klasa VIII, kapitan drużyny), Wojciech Szymkowiak (klasa VIII), Łukasz Taront (klasa VII) oraz Julia Otworowska 

(klasa VIII), zmierzyli się z drużynami z różnych klubów 
szachowych z całej Wielkopolski. Sami do klubu żadnego 
nie należą, tylko grają pod okiem swojego trenera, nauczy-
ciela matematyki i fizyki – p. Mateusza Psarskiego na zaję-
ciach w szkole, a także przez Internet. Byli jedyną drużyną 
w top 10, w której nikt nie posiadał żadnej kategorii sza-
chowej, a to dlatego, że nasi uczniowie grają w szachy 
przede wszystkim dla przyjemności i z zamiłowania do ry-
walizacji. Uczniowie odnosili już sukcesy w latach po-
przednich, jednakże ten wynik jest najlepszym w ich krót-
kiej szachowej historii. Jest to też piękne zwieńczenie ich 
szachowej przygody na zakończenie szkoły podstawowej.

Mateusz Psarski
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WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Uczniowie ze Szkolnego Koła Wolonta-
riatu Pomagajmy , działającego przy „ ˮ
Szkole Podstawowej w Pakosławiu, wraz 
z koordynatorami: Panią Ewą Pruchnik 
i Panią Beatą Koszarek, włączyli się do 
udziału w ogólnopolskiej akcji charytatyw-
nej na rzecz dziecięcej medycyny zabiego-
wej. Podczas 28. Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, 36 wolontariuszy, 
kwestowało w Pakosławiu, Osieku, Ostro-
budkach, Góreczkach Wielkich, Sowach, 
Zaorlu, Białymkale i Pomocnie. Zebrana 
kwota została przekazana do rawickiego 
sztabu, skąd po rozliczeniu, odebrano zaś-
wiadczenie dla Szkoły Podstawowej w Pa-kosławiu. Dzięki hojności mieszkańców i uczestników imprez odbywających 
się w ramach WOŚP wolontariusze zebrali 9089,09 zł! Postawa młodzieży zaangażowanej w akcję jest godna pochwały!

Ewa Pruchnik

BAL PRZEBIERAŃCÓW

Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką, zabawą, radością, 
której ważnym elementem są bale. Uczniowie wyczekiwali balu 
karnawałowego z utęsknieniem, przygotowywali stroje, rozmawiali 
o nich.  Dnia 24 stycznia 2020r. korytarze Szkoły Filialnej w Sowach 
wypełniły się różnymi kolorowymi postaciami z bajek, filmów. 
Dzieci prezentowały stroje księżniczek, wróżek, Spider-Mana, koś-
ciotrupów, piratów, policjantów. Pojawił się też strój kosmonauty. 
Nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich postaci. Rozpoznać 
dzieci było bardzo trudno. Niespodzianką dla wszystkich było poja-
wienie się Clowna, który zachęcił do tańca i wspólnej zabawy. Jak 
przystało na prawdziwy bal były pociągi, kółeczka, a także konkur-
sy. Niezapomnianych wrażeń dostarczyły tańce z balonami. Ucznio-
wie bawili się wesoło. Na twarzach tancerzy i tancerek malował się 
uśmiech. Kiedy czas dobiegł końca z żalem opuszczali salę balową. 

Sandra Lorek

SPORTOWE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW PAKOSŁAWSKIEJ SZKOŁY

Jeszcze przed pandemią koronawirusa uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pakosławiu brali 
udział,  z sukcesami, w zmaganiach sportowych na terenie powiatu rawickiego. Chłopcy reprezentowali także naszą szkołę 
w Mistrzostwach Rejonu Leszczyńskiego Igrzysk Dzieci w Halowej Piłce Nożnej w Kościanie uzyskując tytuł Vicemi-
strzów! To ogromny sukces!
Skład srebrnej drużyny przedstawiał się następująco: Łysikowski 
Kamil, Klarek Filip, Wojcieszak Wojciech, Jakubiak Hubert, 
Szafraniak Dariusz, Pilas Jakub, Glapiak Jędrzej, Plewa Franciszek, 
Wojtyczka Robert, Kaczmarek Igor, Maciejak Arkadiusz, Klejewski 
Patryk. 

Ponadto w Mistrzostwach Powiatu Rawickiego w Piłce Ręcznej, 
które odbyły się w pakosławskiej sali sportowej nasi uczniowie zajęli 
III miejsce.

W ramach Igrzysk Dzieci, dziewczęta z naszej szkoły rywalizowały 
w zawodach tzw. siatkarskich czwórek i zajęły miejsce na najniż-
szym stopniu podium zdobywając brązowe medale w Mistrzostwach 
Powiatu Rawickiego. Brawo!
Cieszą nas osiągnięcia młodych sportowców. Oby tak dalej!
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WSZYSTKO JEST PERKUSJĄ

Dnia 21 lutego 2020 r. w sali sportowej Szkoły Podstawowej 
w Pakosławiu odbył się koncert pt. „Świat instrumentów per-
kusyjnych – wszystko jest perkusją”. Koncert odbył się w dwóch 
turach – dla młodszych i dla starszych dzieci. Koncert przed-
stawili: Dominik Rosłon i Piotr Pietrzak perkusiści z ogromnym 
doświadczeniem scenicznym i estradowym, pracujący często 
przy różnych projektach muzycznych. Artyści zaprezentowali 
w szkole różne instrumenty muzyczne i ich możliwości wyko-
nawcze, do prezentacji włączając także uczniów. Wykonali 
utwory muzyki poważnej i rozrywkowej w aranżacji na instru-
menty perkusyjne. Tegoroczny koncert był kolejnym z cyklu. Co 
roku zapraszamy inny zespół wykonawczy, co umożliwia ucz-
niom różnorodny, bezpośredni kontakt z żywą muzyką na wy-
sokim poziomie. Gościliśmy np. Trio „Złota trąbka” i „Kwartet 
Flamenco”.

AKTORZY Z III B

 Wspaniałymi aktorami okazali się uczniowie klasy III b 
Szkoły Podstawowej w Pakosławiu. Dzieci, w oparciu o treść 
baśni O Dwunastu Miesiącach, przygotowały przedstawienie 
teatralne.
Uczniowie pracowali metodą projektu. Wszyscy bardzo się 
zaangażowali w przedsięwzięcie. Samodzielnie zaprojektowali 
i przygotowali scenografię i inne potrzebne rekwizyty do sztu-
ki. Na scenie znalazły się więc: poziomki, fiołki, węgielki. 
Uczniowie nie zapomnieli o efektach dźwiękowych. Mogliśmy 
usłyszeć  śpiew ptaków, wycie wilków czy szum wiatru. W pe-
wnym momencie widzowie poczuli zapach fiołków, ponieważ 
również o tym pomyślano. 

Mali aktorzy wystąpili  z tą sztuką na uroczystości z okazji 
Dnia Babci i Dnia Dziadka. Przedstawienie zobaczyli również 

ich rówieśnicy oraz uczniowie z pozostałych klas edukacji wczesnoszkolnej, a także przedszkolacy.
Przedstawienie bardzo się wszystkim podobało. Widzowie z wielkim przejęciem śledzili losy bardzo grzecznej sierotki, 

niedobrej macochy i jej córki. Aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Nad całością czuwała wychowawczyni 
klasy - Pani Danuta Płóciennik.

Aldona Niestrawska

Aldona Niestrawska

KARTKA DLA MEDYKA

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pakosławiu 

chętnie włączyli się do ogólnopolskiej akcji „Kartka dla Medyka”, która polegała 

na stworzeniu kartki z życzeniami i podziękowaniami dla personelu służby zdrowia. 

W ten sposób dzieci okazały swoją wdzięczność za ich trudną pracę, codzienną wal-

kę oraz poświęcenie. Prace uczniów zostały wysłane w postaci filmiku do Powia-

towego Szpitala w Rawiczu. 

Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy narysowali i przesłali przepiękne kartki - 

Wasze serca są WIELKIE!

(praca plastyczna Julki Rosolskiej uczennicy klasy II B)



www.pakoslaw.pl 15PAKOSŁAW I OKOLICENr 248/2020

ŚWIĘTO PATRONA

Dnia 6 marca 2020r. odbyła się w naszej szkole akademia z okazji Święta Patrona. Podczas akademii nagrodzeni zostali 
zwycięzcy w konkursie plastycznym i konkursie wiedzy o Marii Skłodowskiej-Curie.
W konkursie plastycznym nagrodzono 6 osób, a w konkursie wiedzy 3 osoby.  Konkurs wiedzy odbył się w dość nietypowy 
sposób, gdyż wyłoniono zwycięzców przez quiz na platformie kahoot. Uczniowie będąc w domach rozwiązywali go przy 
pomocy telefonów komórkowych i komputerów.
W konkursie wiedzy czołowe miejsca zajęli:
I miejsce – Marcelina Rabiega – klasa VIB
II miejsce – Aleksandra Jankowiak – klasa VIIA
III miejsce – Natalia Plewa – klasa VIIIB
Akademię przygotowała nauczycielka chemii – Pani Maria Leciejewska oraz nauczyciel matematyki – Pan Mateusz 
Psarski. 

KULTURA
PROJEKT „KULTURA NA WSI” – WYJAZD DO OPERY 

WE WROCŁAWIU - „DON GIOVANNI”

Uczniowie Szkół Podstawowej z Chojna i Pakosławia 
uczestniczyli w wyjeździe do opery we Wrocławiu.  „Don 
Giovanni” to dzieło pełne napięć, dramatyzmu i mroku. 
To widowisko o szczególnym charakterze, zwykle ucz-
niom nieznane i przez to będące zupełnie nowym do-
świadczeniem. Operę w dwóch aktach skomponował 
Wolfgang Amadeusz Mozart. Jest to historia awanturnika 
i kobieciarza Don Giovanniego, który pod osłoną nocy 
zakrada się do pokoju córki Komandora Sewilli – Donny 
Anny, udając jej narzeczonego. Obudzony 
nagle Komandor, po krótkiej walce, pada 
z ręki mistrzowsko władającego szpadą zu-
chwalca. Gdy przybywa narzeczony Anny, 
Don Ottawio, przysięga pomścić jej hańbę. 
Uwodziciel spotyka na ulicy orszak ślubny 
dwojga wieśniaków – Zerliny i Masetta. 
Myśląc o nowym podboju, zaprasza wszy-
stkich na ucztę. Szyki miesza mu nieco 
Donna Elwira, jego niedawna ofiara, 
ostrzegając przed nim pannę młodą. Za nią 
pojawia się też Donna Anna z narzeczonym 
i rozpoznaje w Don Giovannim swojego 
nocnego gościa. Ten ponownie musi toro-
wać sobie szpadą drogę ucieczki. Don 

Giovanni dalej wyzywa los: postanawia, że bez względu 
na okoliczności uczta się odbędzie. W jej trakcie bezce-
remonialnie zaleca się do Zerliny. Jej zazdrosny narzeczo-
ny wpuszcza do pałacu trzy zamaskowane postacie: 
Donnę Annę, Donnę Elwirę i Don Ottavia. Na dźwięk 
krzyków Zerliny – wszyscy rzucają się jej na ratunek. Jed-
nak uwodziciel po raz kolejny, używając broni, wychodzi 
cało z opałów. Don Giovanni i jego sługa Leporello za-
mieniają się ubraniami, żeby móc podstępnie uprowadzić 

Fot. Elżbieta Łakoma



W dniach 16-18 grudnia 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej Curie w Pakosławiu z Filialną 
w Sowach oraz Szkole Podstawowej w Chojnie odbyły się spotkania z kapelą dudziarską. Dzieci miały okazję zapoznać się 
z elementem kultury ludowej. Dźwięki wygrywane były na dudach i skrzypcach, w wielu regionach już zapomniane. 
Uczniowie poznali również elementy budowy dud i połączonych z nimi piszczałek stroikowych oraz skrzypiec. Ciekawo-
stką był wysoki strój dud i skrzypce przewiązane, które mają podłożony „prożek” z drewna lub kości, aby dopasować 

dźwięk. Stąd też ich nazwa. Kapela zagrała oberka 
i wiwata. Pani Elżbieta Turbańska – kierowniczka Re-
gionalnego Zespołu „Chojnioki” opowiedziała histo-
rię strojów ludowych i dud w naszym regionie. Był też 
taniec. Dzieci zadawały pytania. Instrumenty można 
było obejrzeć z bliska, a nawet na nich zagrać. Spotka-
nie odbyło się w ramach projektu „Kultura na wsi” 
realizowanego przez Stowarzyszenie „Wsparcie dla 
Każdego”. Projekt sfinansowano ze środków Funda-
cji PZU.

Elżbieta Łakoma
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piękną subretkę Donnę Elwirę. Efektem tej zamiany jest 
cały ciąg niebezpiecznych dla nich nieporozumień. Jed-
nak obydwaj wymykają się niebezpieczeństwom. Spoty-
kają się na sewilskim cmentarzu, żeby przy grobowcu za-
mordowanego Komandora opowiedzieć sobie najśwież-
sze przygody. Leporello na polecenie swojego, nie zważa-
jącego na świętości pana, zaprasza na ucztę kamienny 
posąg zamordowanego. Donna Elwira odwiedza Don 
Giovanniego w jego pałacu. Porzuciła już marzenia o mi-
łości i chce tylko nakłonić zuchwalca do zmiany stylu ży-
cia. Otrzymuje jednak wyłącznie odpowiedzi pełne cyni-
zmu. Głucho pukając we wrota przybywa na ucztę 
kamienny posąg Komandora. Gdy i jemu nie udaje się na-
kłonić Don Giovanniego do skruchy, chwyta za wycią-
gniętą przez niego prawicę i przy dźwięku potężnych chó-
rów obaj zapadają się w piekielne otchłanie. 
Uczniowie obejrzeli opowieść o awanturniku, kpiarzu 
i uwodzicielu kobiet, który zamordowawszy ojca jednej 

z uwiedzionych dziewcząt, Donny Anny, Komandora – 
zostaje porwany przez moce piekielne i tak kończy swą 
cyniczną karierę podbojów miłosnych. Bohater to szy-
derca urągający wszelkim prawom boskim i ludzkim, to 
zwykły poszukiwacz erotycznych przygód, to wreszcie 
niepoprawny idealista goniący za mirażem nieziemskiego 
szczęścia. Opera „Don Giovani” to opowieść o ludzkich 
namiętnościach, niepohamowanej żądzy i karze, która do-
sięga głównego bohatera. 

Wizyta w operze była cudownym przeżyciem, pozo-
stawiła szereg wrażeń i fascynacji z genialną muzyką 
Wolfganga Amadeusza Mozarta.

Dzieci i młodzież wyjechali do opery w ramach pro-
jektu „Kultura na wsi” realizowanego przez Stowarzy-
szenie „Wsparcie dla Każdego” w Pakosławiu, sfinanso-
wanego ze środków Fundacji PZU. 

Elżbieta Łakoma

WYJAZD DO OPERY WROCŁAWSKIEJ

Przyszedł czas na operę. 40-osobowa grupa uczniów ze szkół w Chojnie i Pakosławiu z Filialną w Sowach wyjechała do 
opery wrocławskiej, by wysłuchać „Pchły Szachrajki”. Sceniczną wersję przygód psotnej i zaradnej pchły przedstawili 
w operowej formie znakomici artyści i zawodowi śpiewacy. Bohaterka tańczyła, śpiewała, dokuczała, a potem przepraszała 
za swoje psoty. Urzekła widzów fantazją i wdziękiem, budząc ogromną sympatię. Przygodom „Pchły Szachrajki” towa-
rzyszyła różnorodna i kolorowa muzyka Macieja Małeckiego, a soliści i instrumentaliści wprowadzali nas w świat innego 
rytmu i brzmienia. Były fragmenty arii operowych, tanga, kujawiaka, a nawet jazzu. Orkiestra była umieszczona w górnej 

części sceny, a zabawne kostiumy nadały charakteru 
postaciom. Wartka akcja, wyraziste, zabawne posta-
cie, muzyka, niezapomniany tekst Jana Brzechwy 
i pomysł reżyserski na podanie go dzieciom w opero-
wej formie, złożyły się na sukces przedstawienia i nie-
zapomniane chwile. Wyjazd do Wrocławia odbył się 
w ramach projektu „Kultura na wsi”, realizowanego 
przez Stowarzyszenie „Wsparcie dla Każdego”, 
sfinansowanego ze środków Fundacji PZU.

Elżbieta Łakoma

Z WIELKOPOLSKĄ MUZYKĄ LUDOWĄ

Fot. Elżbieta Łakoma

Fot. Elżbieta Łakoma
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Mędrcy świata – Trzej Królowie
Każdy się inaczej zowie.
Kacper, Melchior i Baltazar
Dziś te imiona świat powtarza.
Gwiazdą prowadzeni,
Przybyli do Ziemi świętej.
Zaśpiewali Kolędę,
Pokłon Panu swój oddali,
Złoto, Kadzidło i Mirrę darowali”. 

20. KONCERT  NOWOROCZNY  W  GMINIE  PAKOSŁAW

Nie ma w kalendarzu dni bardziej uroczystych, jak 
Święta Bożego Narodzenia czy Nowy Rok, kiedy to tra-
dycja łączy się ze współczesnością, a rodzinna przeszłość 
z teraźniejszością. Gdy w pamięci odżywają zapamiętane 
z dzieciństwa świąteczne zwyczaje, rośnie pragnienie, by 
znowu cieszyć się blaskiem choinki, poczuć w ustach 
smak domowego makowca czy kutii, niecierpliwie roz-
wiązać wstążeczki prezentów, po czym już za chwilę za-
stanowić się nad postanowieniami oraz planami nowo-
rocznymi i uroczyście powitać Nowy Rok. Koncert No-
woroczny stał się piękną tradycją w naszej gminie. Okres 
Bożego Narodzenia to szczególny czas, w którym co roku, 
6 stycznia – w Święto Trzech Króli, spotykamy się na 
Koncercie Noworocznym. W tym roku był to już 20. kon-
cert noworoczny. Podczas Koncertów Noworocznych 
w Gminie Pakosław wystąpiły m. in.: Chór „Magnificat” 
z Pakosławia, Chór „Czestram” z Golejewka, Capella 
Zamku Rydzyńskiego, Zespół „Grónie” z Wisły, Chór 
„Krzemień” z Krzemieniewa, Chóry „Miriam” i „Arion” 
z Rawicza, Chór „Continuo” z Pępowa oraz Chór Nauczy-
cielski z Ostrowa Wielkopolskiego.
Koncert składał się z trzech części:
- w pierwszej części wysłuchaliśmy koncertu kolęd w wy-
konaniu Chóru Męskiego im. Karola Kurpińskiego z Sar-
nowy,
- w drugiej części zostały ogłoszone wyniki Konkursu 
„Laur Przedsiębiorczościi Aktywności Społecznej w Gmi-
nie Pakosław” oraz wręczono statuetki laureatom kon-
kursu,
natomiast w trzeciej części wysłuchaliśmy koncertu w 
wykonaniu Zespołu „Mus Trio”.
Uroczystego powitania gości dokonał Wójt Gminy Pa-
kosław – Pan Piotr Skrzypek. Występ Chóru Męskiego 
im. Karola Kurpińskiego z Sarnowy, z pięknym koncer-
tem kolęd, rozpoczął naszą tegoroczną uroczystość. Tra-
dycyjnie już w Gminie Pakosław, podczas Koncertu No-
worocznego ogłosiliśmy wyniki Konkursu „Laur Przed-
siębiorczości i Aktywności Społecznej w Gminie Pako-
sław”. Celem konkursu jest wyróżnienie ludzi aktywnych 
i zaangażowanych w rozwój i promocję Gminy Pakosław, 
których działalność i osiągnięcia mogą stanowić wzór do 
naśladowania i zachętę dla innych. W celu przeprowa-
dzenia i rozstrzygnięcia Konkursu „Laur Przedsiębior-
czości i Aktywności Społecznej w Gminie Pakosław” 
została powołana przez Wójta Gminy Pakosław Kapituła 

Konkursu. Obsługę administracyjno-biurową konkursu 
zapewnił Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. 
Kapituła Konkursu nominowała w następujących kate-
goriach:
- ORGANIZACJA SPOŁECZNA (klub, zespół, stowa-
rzyszenie, chór, sołectwo, koło),
- SPOŁECZNIK/FILANTROP,
- LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (rolnik, przedsię-
biorca, instytucja).

W kategorii ORGANIZACJA SPOŁECZNA (klub, ze-
spół, stowarzyszenie, chór, sołectwo, koło) Kapituła no-
minowała: Chór Parafialny „Magnificat” w Pakosławiu, 
Klub Nordic Walking „Włóczykije znad Orli, Sołectwo 
Golejewko, Koło Gospodyń Wiejskich w Góreczkach 
Wielkich, Koło Liga Obrony Kraju Pakosław, Kółko sza-
chowe działające przy Szkole Podstawowej w Pakosła-
wiu/ trener Mateusz Psarski oraz jego uczniów: Karola 
Leciejewskiego, Jakuba Pilasa, Kamila Łysikowskiego, 
Klaudię Moryson. Marcina Leciejewskiego, Wojciecha 
Szymkowiaka, Łukasza Taronta i Julię Otworowską oraz 
Koło Gospodyń Wiejskich „ Alebabki z Pomocna”.

W kategorii ORGANIZACJA SPOŁECZNA laureatem 
zostało KÓŁKO SZACHOWE DZIAŁAJĄCE PRZY 
SZKOLE PODSTAWOWEJ W PAKOSŁAWIU/ 
TRENER PAN MATEUSZ PSARSKI.

Szachy to piękny sport kształtujący i wzmacniający naj-
lepsze cechy charakteru, jakie młody człowiek powinien 
posiadać. Ta zasada przyświeca działaniom trenera kółka 
szachowego – Pana Mateusza Psarskiego, odkąd w 2014 r. 
podjął się trenowania uczniów gry w szachy. Kółko sza-
chowe prowadzone przez Pana Mateusza, wcześniej w 
Szkole Podstawowej w Sowach, a od 2019 roku w Szkole 
Podstawowej w Pakosławiu, co roku osiąga mistrzostwo 
powiatu w szachach drużynowych, a tym samym awan-
suje do finałów wojewódzkich, gdzie zwykle znajduje się 
w środku stawki. Kółko systematycznie pokonuje szkoły 
rawickie, które przecież mają klub szachowy. Szczególne 
osiągnięcie udało im się w tym roku, zdobyli podwójne 
mistrzostwo powiatu: w kategorii dzieci oraz w kategorii 
młodzieży szkolnej. Tym samym obie drużyny Szkoły 
Podstawowej w Pakosławiu awansowały do finałów wo-
jewódzkich. W kategorii dzieci mistrzami powiatu zosta-
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li: Karol Leciejewski, Jakub Pilas, Kamil Łysikowski, 
Klaudia Moryson. Natomiast w kategorii młodzieży mi-
strzami zostali: Marcin Leciejewski, Wojciech Szymko-
wiak, Łukasz Taront, Julia Otworowska. Wielki sukces 
odnieśli młodzi szachiści w Zbąszyniu podczas Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej w szachach drużynowych zajmując 
10. miejsce. Dodam, że na liście startowej znalazło się 
wówczas 38 drużyn z całej Wielkopolski. Pan Mateusz 
często powtarza swoim uczniom, że aby stać się lepszym 
graczem, trzeba grać z lepszymi od siebie. Szachy to dla 
niego znakomita rozrywka umysłowa, pasja, którą stara 
się rozpalić w młodym pokoleniu. Sukcesy tylko utwier-
dzają go w przekonaniu, że dzieci z naszego regionu mają 
ogromny potencjał, który warto rozwijać i pielęgnować. 
Żeby dodatkowo wzmacniać ducha rywalizacji organizu-
je co roku gminny turniej szachowy.

W kategorii SPOŁECZNIK/FILANTROP decyzją 
Kapituły nominowani byli: Zdzisława Ostrowska, Teresa  
Stachowska, Stanisław Sierpowski, Maciej Hałas, Maria 
Mikołajska. Laureatem w tej kategorii została PANI 
ZDZISŁAWA OSTROWSKA.

Pani Zdzisława to mieszkanka Pakosławia, urodzona spo-
łeczniczka z pasją. Wieloletnia specjalistka Wojewódz-
kiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, znana nie tylko 
w Gminie Pakosław, ale szeroko w całym powiecie rawic-
kim. Przez dziesiątki lat Pani Zdzisława Ostrowska była 
autorką pokazów kulinarnych kierowanych szczególnie 
do Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie gmin: 
Pakosław, Miejska Górka i Jutrosin. Przez wiele lat współ-
organizatorka „Targów w Gołaszynie”. Promotorka zdro-
wego stylu życia. Przez lata swojej działalności dała się 
poznać w pakosławskim Zespole Ludowym „Słowianie”. 
Była jego założycielką i prowadziła zespól przez pierwsze 
10 lat. Pani Zdzisława Ostrowska jest działaczką w pako-
sławskiej „Akcji Katolickiej”, współuczestniczy w kon-
taktach z seniorami i niepełnosprawnymi w Gminie Pako-
sław. Jest to kobieta pełna pomysłów, o pięknym sercu, 
obecnie zasłużona emerytka, ale nadal aktywna i chętnie 
niosąca pomoc innym.

W kategorii LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (rolnik, 
przedsiębiorca, instytucja) Kapituła nominowała: Przedsię-
biorstwo Handlowo-Usługowe „ARPON” S.C. – Wiesława 
i Zbigniew Wojtyczka, Przedsiębiorstwo Produkcyjno – 
Handlowe „WAWTRANS” – Dawid Wawrzyniak, Pałac 
Pakosław Ingenia S.A. – Aurelia Sawarzyńska, Usługi 
Dźwigowe, Koszowe , Transportowe – Józef Mosiek.

Laureatem w tej kategorii zostało PRZEDSIĘBIOR-
STWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ARPON" S.C.  
- WIESŁAWA I ZBIGNIEW WOJTYCZKA

Firma „ARPON”, początkowo jako firma transportowa, 
powstała w 1991 roku w Chojnie. Następnie oferta firmy 

została poszerzona o sprzedaż produktów dla rolnictwa. 
Jak się później okazało był to strzał w dziesiątkę. Dzięki 
wysokiej jakości świadczonych usług oraz przewidywa-
niu potrzeb klientów Firma „ARPON” stała się czołową 
firmą zaopatrującą rolnictwo w naszym regionie. W swo-
jej ofercie posiadają szeroką gamę towarów z przeznacze-
niem dla: bydła, trzody, drobiu, koni, psów i kotów. Pro-
wadzą sprzedaż materiałów siewnych, nawozów, środ-
ków ochrony roślin, opału, a także narzędzi rolniczych. Są 
jednocześnie jedną z wiodących na rynku polskim firm 
oferujących produkty marki Nutrena. 
W trosce o bezpieczeństwo gospodarstw swoich klientów, 
poszerzyli swoją ofertę o niezbędny asortyment w bioase-
kuracji hodowli trzody chlewnej. Oferta Firmy „ARPON” 
to także bardzo szeroki asortyment materiałów budowla-
nych, od materiałów na budowę fundamentów i ścian po-
cząwszy, przez systemy ociepleń i rury, na farbach, ele-
ktryce i kostce brukowej skończywszy. Myślę, i mam na-
dzieję , że to nie koniec. Wraz ze wzrostem zapotrzebowa-
nia na ich usługi powstały dwie filie firmy: jedna w Jutro-
sinie, kolejna w Rozstępniewie. Firma wspiera finansowo 
sportowców: lekkoatletę i sprintera z Chojna – Pana 
Przemysława Waścińskiego oraz Klub piłkarski Sarno-
wianka Sarnowa. Właściciele firmy chętnie wspierają róż-
ne wydarzenia i  okoliczności, wspierają najmłodszych 
w ich starcie w dorosłe życie. Osiągnięcia firmy zostały 
wyróżnione różnymi nagrodami:
- nagroda specjalna za rozwój marki „Nutrena”,
- lider mobilnej dystrybucji „Nutrena”,
- dyplom za największą sprzedaż pasz „Kurka Naturka”,
- Laureat w Plebiscycie „Laur Przedsiębiorczości i Akty-
wności Społecznej w Gminie Pakosław” w kategorii 
Dynamiczny przedsiębiorca 2013 r.

Jednak najważniejszym wyróżnieniem dla Firmy „AR-
PON” jest zadowolenie ich klientów, o czym świadczy ich 
obecność tutaj dzisiaj, wśród laureatów konkursu. Opisy 
sylwetek wszystkich nominowanych dostępne są na stro-
nie internetowej Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosła-
wiu.Kapituła Konkursu, zgodnie z regulaminem Konkur-
su, wyłoniła dodatkowo osobowości roku przyznając im 
nagrody specjalne Wójta Gminy Pakosław. Kapituła przy-
znała dwie nagrody specjalne Wójta Gminy Pakosław, 
które otrzymli: Pani Mieczysława Plewa oraz Pan Prze-
mysław Waściński.

MIECZYSŁAWA PLEWA

Pani Mieczysława Plewa od urodzenia mieszka w miej-
scowości Sowy. W roku 1976 wpisała się do Koła Gospo-
dyń Wiejskich jako członek, w 1992 roku została zastępcą 
przewodniczącej koła, natomiast w 1996 roku została 
przewodniczącą KGW w Sowach i jest nią do dnia dzisiej-
szego, to aż 23 lata. W latach 2009-2019 była Przewodni-
czącą Kół Gospodyń Wiejskich w Gminie Pakosław. Jest 
także członkiem Stowarzyszenia „Śliwka Bojanówka” 
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działającego przy Vilii Aurora w Gołaszynie. Pani Mie-
czysława organizuje różne spotkania, takie jak: Dzień 
Kobiet, spotkania z dietetykiem, kosmetyczką oraz poka-
zy na temat gotowania i pieczenia. Jest też organizatorem 
słynnych wycieczek, zarówno krajowych, jak i zagrani-
cznych, organizuje także wyjazdy na targi poznańskie. 
Wspólnie z członkiniami kół reprezentuje Gminę Pako-
sław na imprezach rolniczych organizowanych przez 
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Goła-
szynie. Pani Mieczysława Plewa należy również do Ze-
społu ds. Wdrażania i Realizacji Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Gminy Pakosław, który jest  
współorganizatorem m. in. Gminnego Dnia Seniora.

PRZEMYSŁAW WAŚCIŃSKI

Przemysław Waściński, 24 – letni polski lekkoatleta 
i sprinter, mieszka w Chojnie. Zawodnik Młodzieżo-
wego Uczniowskiego Klubu Sportowego Kadet Rawicz. 
Złoty medalista mistrzostw Polski w kategorii juniorów 
i młodzieżowców. Pan Przemek w 2017 biegł na trzeciej 
zmianie polskiej sztafety 4 × 400 metrów, która zdobyła 
złoty medal halowych mistrzostw Europy. W tym samym 
roku wystartował podczas Międzynarodowej Amator-
skiej Federacji Lekkiej Atletyki oraz sięgnął po srebro 
młodzieżowego czempionatu Europy w biegu rozstaw-
nym. Dwa ostatnie największe osiągnięcia Pana Przemy-
sława Waścińskiego w 2019 roku to: V miejsce 4 x 400 

MIX (sztafeta mieszana) podczas Międzynarodowej 
Amatorskiej Federacji Lekkiej Atletyki w Yokohamie (to 
nieoficjalne mistrzostwa świata sztafet) oraz II miejsce 
w sztafecie 4 x 400 m mężczyzn podczas Światowych 
Wojskowych Igrzysk Sportowych w chińskim Wuhan. 
Biało-czerwoni przegrali z reprezentacją Bahrajnu, 
arabskiej monarchii w Azji, w Zatoce Perskiej, zaledwie 
o 0,16 s. Po srebro pobiegli: st. Szer. Łukasz Krawczuk, st. 
szer. Jakub Krzewina, szer. Przemysław Waściński, szer. 
Patryk Dobek.

Wręczenia statuetek laureatom Konkursu „Laur Przedsię-
biorczości i Aktywności Społecznej w Gminie Pakosław” 
oraz nagród specjalnych wyróżnionym osobowościom 
roku 2019 dokonali: Wójt Gminy Pakosław – Pan Piotr 
Skrzypek oraz Przewodnicząca Rady Gminy Pakosław – 
Pani Elżbieta Łakoma.
W trzeciej części koncertu Zespół „Mus Trio” z Leszna,
w składzie: gitara elektryczna i kompozycje – Przemysław 
Maćkowiak, piano – Iuri Gaspar, perkusja – Hubert 
Samelczak, wokal – Sara Kicińska, zaprezentował piękny, 
ekspresyjny koncert kolęd.
Koncert noworoczny zakończyły życzenia noworoczne i 
toast Dyrektora Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosła-
wiu – Pani Haliny Kusz oraz Wójta Gminy Pakosław – 
Pana Piotra Skrzypka.

  Halina Kusz

Archiwum OKiR-u w Pakosławiu
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Ferie zimowe to wyczekiwany czas przez każdego ucz-
nia. Jest to okazja do relaksu po ciężkiej pracy przez 
cały semestr oraz do nabrania energii do dalszej nauki.

Okres zimowy to świetny moment na rozwijanie pasji do 
sportów zimowych. Jazda na nartach czy łyżwach to re-
welacyjny pomysł na spędzenie ferii, zadbanie o zdrowy 
i aktywny wypoczynek oraz okazja do spróbowania cze-
goś nowego. Wszystko wydaje się takie proste, jednak do 

końca takie łatwe nie jest, ponieważ … Co w przypadku 
gdy zimy nie ma? Zamiast śniegu pada deszcz, a tempera-
tury są wiosenne? Warto znaleźć sposób na to, by skorzy-
stać z innej formy relaksu, jaką oferuje na przykład biblio-
teka czy ośrodek kultury. I tak właśnie się stało. Bogata 
oferta zajęć zorganizowanych przez Gminną Bibliotekę 
Publiczną oraz Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu 
spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród dzieci i 
młodzieży. Każdy mógł wybrać coś dla siebie. Nie zabra-
kło zajęć dla fanów gier planszowych, w które graliśmy 
pierwszego dnia ferii. Dzieci poznały zasady gry fair-play 
oraz zdobyły umiejętność pracy w grupie. O tym, że recy-
kling stał się ostatnio bardzo modny nie trzeba nikogo 
przekonywać. Dostrzegamy wokół nas wiele przykładów 

tego, że można wykorzystać coś starego, zużytego, na po-
trzeby zrobienia czegoś nowego. I tak podczas kolejnego 
spotkania wykonywaliśmy wyrollowane potworki i pa-
pierowe stworki. Pomysłowość dzieci przerosła nasze 
oczekiwania. Pogadanka na temat segregacji śmieci po-
kazała nam, że dzieci mają ogromną wiedzę w tym tema-
cie i potrafią ją wykorzystać w praktyce. Podczas zajęć w 
bibliotece obowiązkowo znalazły się warsztaty z książką. 
Dzieci wysłuchały przygód Stasia Pętelki, który wybrał 

się na ferie do lasu. Bajkę przeczytała 
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Pakosławiu – Pani Halina Kusz. 
Ponadto rozwiązywaliśmy kalambury 
dotyczące bajek, a na zakończenie te-
go spotkania dzieci obejrzały kilka ba-
jek, m.in.: „Wilka i zająca” oraz przy-
gody „Maszy i niedźwiedzia”. Nawet 
dorośli zaangażowali się w ten bajko-
wy seans. Ostatniego dnia postanowi-
liśmy jeszcze bardziej pobudzić naszą 
wyobraźnię i przystąpiliśmy do ukła-
dania wierszy o zwierzakach. Oj dzia-
ło się, działo i śmiechu nie brakowało. 
A co powstało? Oto wierszyk, który 
ułożyły dzieci: 

„W zoo mieszkała mała małpka,
Którą zjadła kaczka. 
Kaczka się najadła i od śmiechu padła.
Przyszła do niej pirania i zagrała na organach.
Zauważył to pan żuk i ze strachu zemdlał BUCH!
Później przyszedł wielki słoń i zaśpiewał gość.
Do zoo wpadła także gąska i zagrała na dwóch trąbkach. 
Zegar tykał tyk, tyk, tyk,
Na co wnerwił się pan byk.
Przygalopowały piękne konie
I zdziwiły się trzy słonie.
Taka to historia w zoo
I spodoba się na sto”. (Gratulujemy!!!)

Nie pozwólcie sobie na nudę!

FERIE W BIBLIOTECE? DLACZEGO NIE!

Czytanie jest dziecinnie proste…

ROZMOWA O KSIĄŻKACH

Dnia 20 stycznia 2020 roku, uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej w Pakosławiu wraz z wychowawcą przybyli do 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu, by porozmawiać o książkach i o znaczeniu czytania w ich życiu.

 Pogadanka i aktywne zajęcia uświadomiły uczniom, jak ważny jest kontakt z książką i  jacy dzięki nim jesteśmy. Wspólnie 
doszliśmy do wniosku, że świat bez książek nie mógłby istnieć. To one kształtują nas od najmłodszych lat, rozwijają naszą 
wyobraźnię i kształcą nasze umiejętności. Wizyta w bibliotece była okazją do zapoznania uczniów z nowościami, jakie 
ukazały się na rynku wydawniczym i są przeznaczone właśnie dla nich. Kto nie był jeszcze czytelnikiem naszej biblioteki, 
mógł  podczas tego spotkania zapisać się do grona osób już zapisanych. Dzieci z radością wypożyczyły książki i obiecały, 
że będą chętnie przychodzić po kolejne publikacje.

Agnieszka Jeziorska

Archiwum GBP w Pakosławiu
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Archiwum GBP 
w Pakosławiu

ZIMA W BIBLIOTECE!

Wszystko, co dobre szybko się kończy – a w szcze-
gólności ferie – czas odpoczynku od obowiązków 
szkolnych. Jednak najważniejsze są miłe wspomnie-
nia, a tych z pewnością nie zabraknie uczestnikom ferii 
zimowych w Filii Bibliotecznej w Chojnie.
Nasze biblioteczne zimowe spotkania rozpoczęliśmy gra-
mi i zabawami ruchowymi, głośnym czytaniem i zaję-
ciami plastycznymi. W ruch poszły kredki, pędzle, farby, 
nożyczki, kleje, kolorowe papiery, rolki po papierze toa-
letowym bądź ręcznikach papierowych, papierowe tale-
rze, patyczki do szaszłyków i inne materiały. Przekonaliś-
my się, że z pomocą tak prostych materiałów i wy-
obraźni można zdziałać „cuda”. Spod rąk dzieci wy-
szły puchate owieczki, uśmiechnięte pieski i kotki, 
żyrafy i wiele innych egzotycznych zwierząt, a także 
przepiękne kolorowe kwiaty zwiastujące nadcho-
dzącą wiosnę.
W ostatni dzień ferii niecodziennymi gośćmi Filii 
Bibliotecznej w Chojnie byli policjanci z Komendy 
Powiatowej Policji w Rawiczu wraz z psem policyj-
nym. Na początku spotkania aspirant sztabowy – 
Beata Jarczewska omówiła podstawowe zasady ru-
chu drogowego, następnie przybliżyła dzieciom za-
sady poruszania się po ulicy, chodniku oraz podczas 
jazdy rowerem. Ponadto podkreśliła, jak ważną rolę 
pełnią elementy odblaskowe, które każdy uczeń po-
winien posiadać. Dzieci chętnie dzieliły się swoimi 

spostrzeżeniami i wiedzą na ten temat, jednak niecierpli-
wie wyczekiwały najważniejszego uczestnika spotkania, 
czyli psa policyjnego. I tak w bibliotece pojawił się 
owczarek belgijski o imieniu Aro, wraz ze swoim opie-
kunem – starszym sierżantem Mateuszem Kopeć. Aro jest 
psem tropiącym, do działania bez kagańca. Jego głównym 
zadaniem jest tropienie śladów ludzkich oraz poszuki-
wanie osób zaginionych. Policjant przybliżył dzieciom 
specyficzną służbę czworonogów w policji, opowiedział 
o tresurze psa policyjnego, o jego przygotowaniach do 
służby policyjnej. Zanim Aro zasilił szeregi rawickiej 

Dzieci bardzo dobrze znają zwierzęta. Test na zna-
jomość odgłosów, jakie wydają zwierzaki, zdały 
znakomicie, zagadki rozwiązały na szóstkę. Ponadto 
poznawaliśmy ślady, jakie pozostawiają po sobie 
zwierzęta. Niespodzianką tego dnia była wizyta zo-
otechnika – Pani Pauliny Wawrzyniak, która opowie-
działa dzieciom o swojej pracy i przygotowała dla 
nich kilka zadań. Było to miłe spotkanie, które wzbo-
gaciło naszą wiedzę na temat tego zawodu. I tak 
upłynęły nam nasze spotkania podczas ferii. Każde-
go dnia było wspaniale. Dziękujemy za Waszą obe-
cność. My, jako organizatorzy, bardzo cieszymy się 
z tego, że nie spadł śnieg, ponieważ wybraliście spot-
kania z nami, a nie zimowe przygody. Nie pozwólcie 
sobie na nudę w ferie! Nawet jeśli nie macie możli-
wości skorzystania ze stoków, lodowiska czy zajęć 
hobbystycznych pamiętajcie, że na tym świat się nie 
kończy. Biblioteka i ośrodek kultury zawsze przyjdą 
z pomocą.

Agnieszka Jeziorska

Archiwum GBP w Pakosławiu

Archiwum GBP w Pakosławiu
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JAK ZREALIZOWAĆ SWOJE MARZENIE I ZOSTAĆ PISARZEM

Jak wydać własną książkę? 
Jak wygląda droga książki od pisarza do czytelnika?
Jak dobrze wypromować książkę dla dzieci?
Z kim należy zawrzeć porozumienia? I o czym nie 
można zapomnieć wydając publikację?

Na te i wiele innych pytań, na spotkaniu autorskim 
z uczniami klas VIII i VI b Szkoły Podstawowej w Chojnie 
odpowiadał Pan Krzysztof Pławecki – autor książki pt. 
„Niekrólewska wyprawa”, którą samodzielnie wydał i wy-
promował. Spotkanie odbyło się w Filii Bibliotecznej w 
Chojnie dnia 9 marca 2020 r.

Krzysztof Pławecki to dwudziestopięcioletni prawnik, 
poeta, miłośnik sportu, dobrej kuchni i podróży, który od 
najmłodszych lat uwielbia rymować. Pisarz i samodzielny 
wydawca, po debiucie literackim w 2018 roku zawodowo 
zajmuje się pisarstwem dla dzieci i młodzieży oraz prze-
prowadza twórcze warsztaty i zajęcia w ramach spotkań 
autorskich. Prowadzi również szkolenia z zakresu praw 
konsumenta, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Począ-
tkowo swoje teksty pisał „do szuflady” – w końcu podjął 
decyzję, by podzielić się swoim dziełem z innymi. Samo-
dzielnie nadzorował cały proces wydawniczy dotyczący 
„Niekrólewskiej wyprawy”, zaczynając od stworzenia te-
kstu, znalezienia ilustratora, poprzez poszukiwanie patro-
nów, aż po oddanie projektu do drukarni i organizację 
sprzedaży. Wszystko zaczęło się od pięcioletniej siostry 
Hani, dla której Krzysztof Pławecki chciał napisać krótką 
bajkę. Pisanie jednak tak bardzo wciągnęło mieszkańca 
Radlina, że powstała całkiem spora książka. „Niekróle-
wska wyprawa” to bajka, która w całości jest napisana 16-
-zgłoskowym wierszem i opowiada o losach starego i gru-
bego króla, który wyrusza na wyprawę w poszukiwaniu 
tajemniczej księgi, dzięki której chce zdobyć wiedzę po-
trzebną do zarządzania królestwem. Podczas swojej wy-
prawy przeżywa wiele niezwykłych przygód, poznaje cie-
kawych ludzi i uczy się najważniejszych zasad moral-
nych. Na razie to debiut pisarza, ale jak sam przyznał, 
intensywnie pracuje nad trzema następnymi książkami. 
Spotkanie miało na celu zainteresowanie młodzieży rea-
lizacją własnych marzeń i wyjaśnienie, w jaki sposób mo-
żna wydać samodzielnie książkę, jak się promować wy-
korzystując nowoczesne technologie. Autor zachęcał 
uczestników do odkrywania własnych talentów i pasji.
Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali w prezen-
cie zakładki do książek. Dziękujemy!
„Niekrólewską wyprawę” Krzysztofa Pławeckiego moż-
na będzie niedługo wypożyczyć w bibliotekach w Chojnie 
i Pakosławiu. Zapraszam.

Elżbieta Hauza

policji przez sześć miesięcy, wspólnie ze swoim opieku-
nem, przechodzili specjalistyczne szkolenie w Zakładzie 
Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Policjant przedsta-
wił krótki pokaz związany z posłuszeństwem i wykony-
waniem komend przez swojego podopiecznego. Najwię-
kszą atrakcją dla dzieci był bezpośredni kontakt z Aro. 
Dzięki specjalnym smakołykom rozdanym przez pana 
Mateusza, każde dziecko mogło podejść do Aro, podać 
mu do zjedzenia otrzymany przysmak i oczywiście go po-
głaskać. Dzieci zadawały policjantowi mnóstwo pytań, na 
które otrzymywały wyczerpujące odpowiedzi. 
Na zakończenie każde dziecko otrzymało od policjantów 
kamizelkę odblaskową, która zapewni im bezpieczeństwo 

na drodze. Serdecznie dziękuję gościom za ciekawe spot-
kanie, przekazane wiadomości i niezapomniane wraże-
nia. Niewątpliwie wszyscy uczestnicy spotkania będą 
długo pamiętać tę nietypową wizytę. Cieszę się, że młodzi 
ludzie zechcieli spędzić swój wolny czas nie tylko przed 
komputerem i telewizorem, lecz w bibliotece między ko-
lorowymi bajkami i książkami. Dziękuję za niezwykle 
liczny udział, wielkie zaangażowanie w zajęcia i sporą 
dawkę radości i śmiechu.
Ferie minęły, ale do biblioteki zawsze można zaglądać. 
Każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Elżbieta Hauza

Archiwum GBP w Pakosławiu
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PROGRAM „KRASZEWSKI. KOMPUTERY DLA 
BIBLIOTEK 2020”

Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach 
Programu pn. „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”. 
Jest to już siódma edycja tego programu. Wcześniejsze miały miejsce w latach: 2012, 2013, 2015, 
2016, 2017 oraz 2019. Nasza biblioteka w 2015 roku przystąpiła i skorzystała z dofinansowania 
w ramach w/w programu ogłoszonego przez Instytut Książki. Celem programu jest zapewnienie 

zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gmi-
nach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w no-
woczesny sprzęt komputerowy.

Agnieszka Jeziorska

ŚWIAT NIE ISTNIAŁBY BEZ KSIĄŻEK…

Drodzy czytelnicy, miłośnicy książek i pasjonaci lite-

ratury!

Dnia 23 kwietnia 2020 r. obchodziliśmy Światowy 

Dzień Książki i Praw Autorskich. Jest to święto usta-

nowione przez UNESCO w Katalonii w roku 1995, aby 

promować czytelnictwo, edytorstwo i ochronę własnoś-

ci intelektualnej za pomocą praw autorskich.

Data ta nie jest przypadkowa, jest wręcz symboliczna dla 

literatury światowej. Tego dnia bowiem zmarli Miguel de 

Cervantes, William Szekspir oraz peruwiański historyk 

Inca Garcilaso de la Vega; urodzili się zaś Maruice Druon, 

Halldór Kiljan Laxness i Josep Pla. Chcielibyśmy święto-

wać tego dnia z Wami drodzy czytelnicy. Choć nie mogliś-

my uczynić tego osobiście ze względu na obecną sytuację, 

znaleźliśmy sposób, aby być w tym dniu  razem. Z okazji 

Światowego Dnia Książki przesyłaliście nam Wasze zdję-

cia z książką. Pomysły były oryginalne, za co bardzo dzię-

kujemy. Dzięki tej akcji pokazaliśmy, że książka jest do-

bra na wszystko. Niech ich moc będzie wykorzystywana 

do walki z izolacją, niech wzmacnia więź między ludźmi. 

Świat nie istniałby bez książek, to one poszerzają nasze 

horyzonty, stymulują nasze umysły i kreatywność. Wy-

raźmy nasze zamiłowanie do książek, bo to m.in. dzięki 

nim nie czujemy się samotni. A teraz pora na życzenia : 

-wielu mądrych i ciekawych książek,

- fascynujących podróży przez labirynty wyobraźni,

- wypraw do niezwykłych światów stworzonych przez au-

torów,

- bogactwa przeżyć i wielu emocji w towarzystwie ulu-

bionych bohaterów literackich,

- czasu, by nigdy nie zabrakło go na czytanie,

- i do zobaczenia wkrótce w naszej bibliotece.

Agnieszka Jeziorska

Fot. Magdalena Rosolska Fot. Katarzyna Gołąbek
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Kto czyta książki jest bogaty i żyje więcej niż jeden raz...

 

Książka pt. „Nieprawdopodobna przyjaźń” to niezwykła historia sekretnej, 

czter-dziestoletniej przyjaźni między dwiema kobietami, które choć pochodziły 

z wrogich obozów, miały wspólną pokojową misję. Ta podwójna biografia 

przedstawia burzliwe życie Rut Dajan – założycielki słynnego izraelskiego 

domu mody i Raymondy Tawil – palestyńskiej dziennikarki i feministki. Auto-

rem tej burzliwej historii jest Anthony David, nagradzany biograf i historyk, 

który w oparciu o wywiady z bohaterkami, a także o ich pamiętniki i dzienniki, 

opowiada piękną historię pojednania i nadziei rozgrywającą się w atmosferze 

konfliktu bliskowschodniego.

„Człowiek w poszukiwaniu sensu” Viktora E. Frankla to jedna z najbardziej 

wpływowych książek w literaturze psychiatrycznej od czasu Freuda. Zaczyna 

się od długiego, suchego i głęboko poruszającego osobistego eseju o pięciolet-

nim pobycie Frankla w Auschwitz i innych obozach koncentracyjnych i jego 

wysiłkach w tym czasie, by znaleźć powody do życia. Druga część książki 

opisuje metody psychoterapeutyczne, które Frankl opracował jako pierwszy na 

bazie swoich doświadczeń z obozów. Książka jest głosem nadziei z otchłani 

Holocaustu.

Klaudia Bianek to autorka uwielbiana przez czytelników. Tym razem powraca 

z historią, która rozgrzeje Wasze serca! Klara to dziewczyna potrafiąca zauro-

czyć niejednego chłopaka, czerpie z życia garściami, a jednocześnie jest bardzo 

niepewna siebie. Niespodziewanie spotyka kogoś, kto wywróci cały jej świat do 

góry nogami. Aleksander jest prawdziwym bohaterem, który ocalił niejedno ży-

cie, przy okazji narażając swoje własne. Uważany za tajemniczego i aroganc-

kiego, ukrywa przed wszystkimi swoją historię, nie mając nadziei na lepsze ju-

tro. Czy bolesne wspomnienia pozwolą Aleksandrowi powrócić do normalnego 

życia? Czy Klara odkryje, co tak naprawdę wydarzyło się w jego życiu i przebije 

się przez mur, który zbudował wokół swojego  serca? Czy oboje mają szansę na 

ocalenie?

WARTO PRZECZYTAĆ…
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Z MROKÓW HISTORII…

KOLEJNE SIEDZIBY WÓJTOSTWA (URZĘDU GMINY OD 1936 ROKU)

Znamy datę utworzenia Gminy Pakosław – był to 1 sty-
cznia 1936 r., znamy też wszystkich powojennych wój-
tów. Natomiast tylko najstarsze osoby, seniorzy naszej 
gminy, opowiadają o kolejnych siedzibach wójtostwa 
(obecnie urzędu gminy), będącego centrum administra-
cyjnym i siedzibą władz gminy. Z perspektywy blisko 80 
lat możemy zauważyć, że zawsze obok centrum admini-
stracyjnego powstawały liczne instytucje i obiekty usłu-
gowe dla mieszkańców gminy. Pierwszą siedzibą wójto-
stwa w Chojnie, bo taką nazwę miało centrum administra-
cyjne Gminy Pakosław, był budynek byłej karczmy w Go-
lejewku, naprzeciw kościoła Czestram. Po wojnie w bu-
dynku tym znajdował się posterunek milicji obywatel-
skiej, obecnie mieszkania. Kolejną siedzibą był budynek 
obok Szkoły Podstawowej w Chojnie (ten od centrum 
Chojna), obecnie własność prywatna. Od października 
1946 roku siedzibę gminy przeniesiono do Pakosława, do 
budynku byłej pastorówki, obecnie przedszkola samorzą-
dowego (park w Pakosławiu). Nastąpiła też zmiana na-
zwy – Wójtostwo w Chojnie z siedzibą w Pakosławiu, a od 
1950 roku Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w 
Pakosławiu, następnie od 1972 roku Urząd  Gminy w Pa-
kosławiu. Od 1954 roku rozdrobniono gminy na mniejsze 
jednostki administracyjne, stąd przez kilka lat mieliśmy 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sowach, z 
siedzibą w budynku szkolnym (w tym z czerwonej cegły). 
Podobne gromadzkie administracje funkcjonowały w 
Szkaradowie, Zielonej Wsi, Dłoni, Sierakowie. Gromadę 
Sowy zniesiono 1 stycznia 1960 roku, a jej obszar włą-
czono do Gromady Pakosław. W latach 1976-1982 Gmi-
nę Pakosław przyłączono do Miejskiej Górki, a budynek 

urzędu gminy przebudowano na przedszkole, czynne do 
dziś. Staraniem mieszkańców od 1 października 1982 ro-
ku przywrócono samodzielność administracyjną Gminy 
Pakosław. Największym problemem dla działaczy „wal-
czących” o gminę była jej siedziba, gdyż nie chciano dzie-
ciom odbierać przedszkola, a w Pakosławiu nie było inne-
go budynku publicznego. 
W ciągu jednego miesiąca na siedzibę gminy adaptowano 
budynek Domu Strażaka w Pakosławiu, gdzie od 1 paź-
dziernika 1982 do 30 kwietnia 1983 r. w „spartańskich” 
warunkach pracowała administracja gminna. W mię-
dzyczasie wykupiono od Gminnej Spółdzielni „Samopo-
moc Chłopska” w Miejskiej Górce budynek przy ulicy 
Kolejowej z przeznaczeniem na siedzibę gminy. Histo-
ryczną datą jest 1 maja 1983 rok, gdyż w tym dniu urzę-
dnicy przewozili wyposażenie i dokumentację do obec-
nego budynku Urzędu Gminy. Rozpoczęła się też rozbiór-
ka salki widowiskowej (tzw. sali p. Koniecznego – daw-
nego właściciela) i dobudowa bocznego skrzydła na biura 
i siedzibę pakosławskiej weterynarii, przed urzędem po-
wstał parking i dwa skwery, jeden z fontanną i później pla-
cem zabaw dla dzieci. 

Kazimierz Chudy

UWAGA !  KOMUNIKAT !

Na podstawie:
- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 

stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. , poz. 491),
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zaka-
zów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz.792) 

- Rekomendacji Biblioteki Narodowej dla bibliotek po zniesieniu zakazu prowadzenia działalności bibliotecznej,

od dnia 4 maja 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu wznawia działalność.

Biblioteka będzie czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 16:00, z przerwą na dezynfekcję  w godzinach 
od 12:30 do 13:00, zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu z dnia 29 kwietnia 
2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady i warunki korzystania z Gminnej Biblioteki Publi-
cznej w Pakosławiu oraz Filii Bibliotecznej w Chojnie(na okres obowiązywania stanu epidemii w Rzeczypospolitej Pol-
skiej), dostępnym na stronie www.pakoslaw.com.

Zalecamy, w miarę możliwości, do korzystania z katalogu on-line oraz wcześniejszego umawiania się (telefonicznie lub 
e-mailowo) na wizytę w bibliotece.
Filia Biblioteczna w Chojnie czynna od 14 maja 2020 r.

Halina Kusz
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Archiwum OKiR-u w Pakosławiu

Dnia 1 marca 2020 r., w sali sportowej w Pakosławiu, odbył się po raz pierwszy turniej siatkówki pod patronatem 
Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Skierowany był on do zespołów amatorskich. Pierwsza edycja Otwartego Tur-
nieju Siatkówki cieszyła się bardzo dużą popularnością. Wzięło w niej udział 12 zespołów. Kilka drużyn, ze względu na 
brak miejsc i możliwości lokalowych, nie mogło niestety wziąć udziału.
Otwarcia turnieju dokonali: sędzia główny turnieju - Pan Antoni Kuś  i organizator – Pan Marcin Wlekliński.
Po wielogodzinnych zmaganiach zwycięstwo odniósł zespół „Bez Nazwy”, oparty na zawodnikach UKS Leszno 9, grający 
w składzie: Bartosz Zygmunt, Patryk Kowalewicz, Patryk Kuczer, Łukasz Górski, Bartosz Banaszak, Kamil Sobieraje-
wicz, Mikołaj Gbiorczyk, Miłosz Wojtkowiak (który przez cały turniej nie stracił seta)  

W turnieju wzięły udział zespoły z całego powiatu rawickiego, a także z powiatów ościennych: powiatu krotoszyń-
skiego, powiatu kościańskiego, powiatu trzebnickiego, powiatu górowskiego. Rozgrywki toczyły się w trzech grupach - po 
cztery zespoły. Do fazy finałowej awans uzyskali zwycięzcy grup oraz jeden zespół z drugiego miejsca po rozegraniu 
barażu pomiędzy dwoma drużynami z najlepszym bilansem.

Mecze toczyły się w sportowej atmosferze i były dobrą możliwością sprawdzenia się w rywalizacji, szczególnie dla 
tych zespołów, które nie mają możliwości uczestniczenia  w amatorskich turniejach siatkówki. Poziom sportowy, dzięki 
obecności wielu zespołów z różnych miejscowości, stał na wysokim poziomie, co zgodnie ocenili kapitanowie zespołów. 
Był to drugi turniej organizowany w ostatnim czasie na sali w Pakosławiu. Pierwszy miał miejsce dnia 3 listopada 2019 r., 
wtedy turniej toczył się pod patronatem Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Pakosławiu. Cieszy 
nas bardzo duża frekwencja drużyn z okolicznych miejscowości, co świadczy o dużej popularności siatkówki i zapotrzebo-
waniu na tego typu inicjatywy. Należy zaznaczyć, że w fazie finałowej, uczestniczyły zespoły oparte na zawodnikach z Le-
szna, Trzebnicy, Góry i Kościana, co też świadczy o zasięgu turnieju.

Najlepsze zespoły otrzymały medale oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pako- 
sławiu oraz firmy: Sobmetal i Jagro. W ceremonii dekoracji uczestniczyła dyrektor OKiR-u - Pani Halina Kusz.

Zwycięzcami grup zostali:
- SZERSZENIE KOŚCIAN – grupa A,
- BEZ NAZWY – grupa B,
- METALOPLASTYKA BAJEWSKI – grupa C,
oraz zwycięski zespół z barażu pomiędzy zespołami

- SZWAGRY – POGOŃ BYDŁO 0-2 /6-15,9-15/

Wyniki fazy finałowej oraz klasyfikacja końcowa:

½ finału
- POGOŃ BYDŁO – BEZ NAZWY 0-2 / 12-15,10-15/
- METALOPLASTYKA BAJEWSKI – SZERSZENIE KOŚCIAN 2-0/15-3,15-4/

Finał:  
- BEZ NAZWY - METALOPLASTYKA BAJEWSKI 2-0 / 25-21, 25-19/

Mecz o III miejsce: 
SZERSZENIE KOŚCIAN – POGOŃ BYDŁO 2-1 /10-25,25-20,15-13/

Wszystkie zespoły biorące udział w turnieju i ich klasyfikacja końcowa:
1. BEZ NAZWY
2. METALOPLASTYKA BAJEWSKI
3. SZERSZENIE KOŚCIAN
4. POGOŃ BYDŁO
5. SZWAGRY, WCZORAJSI JUTROSIN
7. KRÓTKA PIŁKA, STRUSIE PĘDZIWIATRY, DOSIĘŻNY 3,50 TEAM
10. MŁODE WILKI, SIKOLA RAWICZ, DRUŻYNA AA.

Marcin Wlekliński

SPORT
I OTWARTY AMATORSKI TURNIEJ SIATKÓWKI



GMINNY TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

ROZMOWA O KSIĄŻKACH

I OTWARTY AMATORSKI TURNIEJ SIATKÓWKI

Archiwum Urzędu Gminy Pakosław

Archiwum GBP w Pakosławiu

Fot. Dawid Bela



FERIE W BIBLIOTECE? DLACZEGO NIE!
Archiwum GBP w Pakosławiu 

20. KONCERT NOWOROCZNY W GMINIE PAKOSŁAW
Archiwum OKiR-u w Pakosławiu 


