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Niech Zmartwychwstanie Pańskie napełni serca dobrocią i miłością!
Życzymy Państwu wielu łask Bożych, 
serdecznych spotkań w gronie rodziny.

Wszelkie zwątpienia i złość odłóżmy na bok, 
pozostawmy swej duszy tylko wdzięczność.

  Wójt Gminy  Pakosław                        Przewodnicząca Rady Gminy 
        Piotr Skrzypek �           �                            Pakosław
� � � � �               ������ Elżbieta Łakoma�       

………………………………………………………
Z okazji Świąt Wielkiej Nocy chcielibyśmy Państwu życzyć 

zdrowych, ciepłych, pełnych radosnej nadziei Świąt Wielkanocnych, 
abyśmy ten czas wypełnili dobrem i wzajemną życzliwością. 

Niech zmartwychwstanie będące symbolem odrodzenia, 
napełni Państwa pokojem, wiarą, siłą 

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. 
Niech radość zagości w Waszych sercach, 

a spokój i harmonia wypełnią Wasz dom. Alleluja!

Dyrektor i pracownicy
 Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu,

Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu, 
Filii Bibliotecznej w Chojnie 
oraz Kierownik i pracownicy 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu
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RZĄDOWY PROGRAM INWESTYCJI 
STRATEGICZNYCH W GMINIE PAKOSŁAW 

Pod koniec lipca 2021 roku Gmina Pakosław złożyła 3 

wnioski o dofinansowanie w ramach I naboru Rządowe-

go Programu Inwestycji Strategicznych – POLSKI ŁAD.

Wnioski dotyczyły: 

1. Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej 

i Przedszkola w Chojnie,

2. Przebudowy drogi gminnej nr 822032P Osiek-Zaorle 

wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej i kanalizacji 

sanitarnej,

3. Budowy kanalizacji sanitarnej w Sworowie wraz z roz-

budową sieci wodno-kanalizacyjnej do strefy przemy-

słowej w Chojnie. 

W połowie listopada 2021 roku, Gmina Pakosław 

otrzymała informację, że dwa wnioski znalazły się wśród 

inwestycji dofinansowanych z Programu POLSKI ŁAD. 

Gmina Pakosław otrzymała wsparcie w wysokości 95% 

wartości inwestycji zarówno na zadanie dotyczące ter-

momodernizacji Szkoły i Przedszkola w Chojnie, jak i bu-

dowę kanalizacji w Sworowie wraz z rozbudową sieci do 

strefy przemysłowej w Chojnie. Tym samym na rzecz Gmi-

ny wystawione zostały promesy wstępne zapewniające 

otrzymanie przyznanego wsparcia oraz upoważniające 

do wszczęcia postępowania, mającego wyłonić wyko-

nawców zadań. 

Z początkiem 2022 roku Samorząd ogłosił przetarg na 

budowę kanalizacji w Sworowie wraz z rozbudową sieci do 

strefy przemysłowej w Chojnie. W postępowaniu udział 

wzięło 6 wykonawców. Spośród ofert najkorzystniejszą 

złożyła firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOR 

Marian Iberhan z Krotoszyna. Wykonawca spełniał wszy-

stkie wymagania, które były konieczne, aby jego oferta zo-

stała wybrana przez Zamawiającego. Umowa na wykona-

nie inwestycji podpisana została 8 marca 2022 roku. 

Całkowity koszt inwestycji wyniesie 6.375.615,09 zł, 

z czego 6.056.834,34 zł (95%) stanowić będzie dofinanso-

wanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych 

POLSKI ŁAD. Wkład Gminy Pakosław to 318.780,75 zł 

(5%). Czas na wykonanie zadania to 12 miesięcy od daty 

podpisania umowy. Zgodnie z zapewnieniami Wykonaw-

cy prace budowalne rozpoczną się jeszcze w marcu. 

Postępowanie przetargowe dotyczące drugiego z za-

dań, czyli termomodernizacji Szkoły Podstawowej i Przed-

szkola w Chojnie jest aktualnie na etapie przygotowania 

i ogłoszone zostanie jeszcze w marcu. Po wyborze wyko-

nawcy zostanie podpisana umowa, a czas na realizację za-

dania, zgodnie z założeniami Programu, również będzie 

wynosił 12 miesięcy od terminu podpisania umowy.
Kacper Krzyżosiak

ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY 
PAKOSŁAW

� Zadaniem, na które Gmina Pakosław otrzymała 

wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

jest Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy 

Pakosław. 

Samorząd wnioskował o wsparcie na realizację tego 

projektu już w I kwartale 2021 roku. Ostatecznie otrzy-

mane dofinansowanie wyniosło 600.000,00 zł. 

� W styczniu 2022 roku gmina ogłosiła przetarg, aby 

wyłonić wykonawcę inwestycji. W postępowaniu udział 

wzięły cztery firmy, które złożyły swoje oferty. Spośród 

nich jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy 

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE Janusz Kapała z Pako-

sławia. Umowa na wykonanie zadania podpisana została 

17 lutego 2022 roku. W ramach niniejszej inwestycji roz-

budowane zostanie oświetlenie uliczne w sześciu miej-

scowościach (11 lokalizacjach): Chojno, Niedźwiadki, 

Osiek, Pakosław, Pomocno i Podborowo, dzięki któremu 

powstanie około 120 nowych opraw oświetleniowych. 

Czas na wykonanie zadania wynosi 8 miesięcy (tj. do dnia 

17 października 2022 roku). 

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 781.050,00 

zł, z czego 600.000,00 zł to dofinansowanie z RFIL, nato-

miast pozostałe 181.050,00 zł to wkład własny środków 

z budżetu Gminy Pakosław. 

Aktualnie wykonawca pozyskuje potrzebne materiały 

budowlane i przygotowuje się do rozpoczęcia prac bu-

dowlano-montażowych. 
Kacper Krzyżosiak
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Fot. Radio Elka

OTWARCIE ŚCIEŻKI PIESZO - ROWEROWEJ PAKOSŁAW - SOWY
Dnia 14 grudnia 2021 r. miało miejsce uroczyste 

otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej, realizowanej w ra-
mach projektu pn. „Budowa infrastruktury rowerowej, 
jako alternatywy dla komunikacji samochodowej 
między miejscowościami Pakosław i Sowy w Gminie 
Pakosław, wraz z budową energooszczędnego oświe-
tlenia”, współfinansowanego ze środków Wielkopol-
skiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020. 

Symboliczne przecięcie wstęgi dokonane przez Wójta 
Gminy Pakosław – Pana Piotra Skrzypka, Starostę Rawic-
kiego – Pana Adama Sperzyńskiego oraz poprzedniego 
włodarza Gminy Pakosław – Pana Kazimierza Chudego 
zainaugurowało oficjalne otwarcie ścieżki.

Wśród osób, które wzięły udział w wydarzeniu znaleźli 
się m.in.: Burmistrzowie sąsiednich gmin, Przewodniczą-
cy i Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rawickiego, 
Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg, Kierownik Rewiru 
Dzielnicowych w Pakosławiu, wykonawca inwestycji, 
inspektorzy nadzoru, radni, sołtysi, pracownicy Urzędu 
Gminy Pakosław oraz uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Pakosławiu. Poświęcenia ścieżki dokonał proboszcz pa-
rafii w Pakosławiu – ks. Piotr Derda. W ramach zadania 
wybudowano ścieżkę pieszo – rowerową o długości 2,83 
km oraz utworzono 2 punkty Bike&Ride (zadaszone par-
kingi rowerowe) położone w Pakosławiu (obok cmenta-

rza) i Sowach. Zamontowano także 56 nowych, energo-
oszczędnych opraw oświetleniowych. Całkowity koszt 
inwestycji wyniósł 2.967.809,61 zł, w tym:
- dofinansowanie z WRPO 2014-2020: 2.409.637,46 zł,
- wkład własny Gminy Pakosław: 558.172,15 zł (w tym 
50% udziału Powiatu Rawickiego)

Poprzez realizację projektu zwiększony został dostęp 
do nowej infrastruktury pieszo – rowerowej, która 
przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa uczestników 
ruchu drogowego. Z zadowoleniem obserwujemy, że 
ścieżka jest chętnie wykorzystywana przez mieszkańców 
naszej gminy.

Blanka Pazoła

Archiwum Urzędu Gminy Pakosław

STATYSTYKA W EWIDENCJI LUDNOŚCI 
URZĘDU GMINY PAKOSŁAW

Liczba mieszkańców na koniec 2021 roku w Gminie Pakosław wynosiła 4876 osób, w tym 2382 kobiety i 2494 
mężczyzn. W porównaniu do roku poprzedniego (4872 mieszkańców) zauważyć można przyrost mieszkańców w gminie. 
W ubiegłym roku na świat  przyszło 58 dzieci – 32 chłopców i 26 dziewczynek.  Odnosząc się do roku 2020 oznacza to 
znaczny spadek narodzin o 14 dzieci. Najczęściej wybierane imiona w 2021 roku dla dziewczynek to: Maja, Iga, Martyna, 
Aniela i Pola, a dla chłopców: Stanisław, Grzegorz, Tomasz, Tymoteusz, Franciszek, Jakub, Antoni i Aleksander. W ubiegłym 
roku zmarło 40 mieszkańców Gminy Pakosław – w Urzędzie Stanu Cywilnego zarejestrowano 21 zgonów. Porównując do 
roku 2020 należy stwierdzić spadek zgonów o 19 osób.

Rok Urodzenia Zgony Bilans 

2014 57 57 0 

2015 56 56 0 

2016 45 48 - 3 

2017 74 44 + 30 

2018 68 46 + 22 

2019 56 56 0 

2020 72 59 + 13 

2021 58 40 + 18 
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W poprzednim roku kalendarzowym w związek małżeński wstąpiło 26 par, w tym udzielono 6 ślubów cywilnych. W 2021 
roku Urząd Stanu Cywilnego w Pakosławiu odnotował 10 rozwodów.

Tabela: Dane statystyczne dot. liczby ludności, urodzeń i zgonów w poszczególnych miejscowościach w 2021 roku:

Miejscowość

 

Ulica

 

Mieszkańcy

 
stali

 

Urodzenia

 

Zgony

 
BIAŁYKAŁ

 

131

 

1

 

1

 CHOJNO

 

869

 

9

 

8

 DĘBIONKA

 

50

 

2

 

-

 GOLEJEWKO

 

256

 

2

 

2

 GOLEJEWO

 

150

 

4

 

2

 GÓRECZKI WIELKIE

 

234

 

1

 

3

 HALIN

 

6

 

-

 

-

 KUBECZKI

 

71

 

-

 

-

 NIEDŹWIADKI

 

94

 

2

 

1

 OSIEK

 

543

 

8

 

8

 OSTROBUDKI

 

158

 

-

 

1

 PAKOSŁAW

     

 

22 STYCZNIA

 

146

 

1

 

-

 

 

40 LECIA

 

80

 

-

 

1

 

 

DUBIŃSKA 103
 

1
 

-
 

 
FRANCUSKA

 
4
 

-
 

-
 

 
JODŁOWA

 
8
 

-
 

-
 

 
KOLEJOWA

 
38

 
1
 

-
 

 
LEŚNA

 
140

 
2
 

1
 

 
LIPOWA

 
62

 
2
 

-
 

 
MŁYŃSKA

 
70

 
1
 

1
 

 
MODRZEWIOWA

 
17

 
1
 

-
 

 
OGRODOWA

 
12

 
-
 

-
 

 
OLBINA

 
75

 
3
 

1
 

 PARKOWA 48 1 - 

 PODGÓRZE 133 4 - 

 ROLNICZA 101 - - 

 SOSNOWA 31 - - 

 STRAŻACKA 75 - 1 

 ŚWIERKOWA 31 1 - 

 Razem  1174 18 5 



www.pakoslaw.com6 PAKOSŁAW I OKOLICENr 255/2022

Miejscowość Ulica 
Mieszkańcy 

stali Urodzenia Zgony 

PODBOROWO  72 2 - 

POMOCNO
  

143
 

2
 

1
 

SKRZYPTOWO
  

2
 

-
 

-
 

SOWY
  

473
 

3
 

4
 

 

LETNISKOWA
 

13
 

-
  

 

SŁONECZNA

 

1

 

-

  

 

Razem

  

487

 

3

 

4

 

SWOROWO

  

290

 

3

 

2

 

ZAORLE

  

146

 

1

 

2

 

  

4876

 

58

 

40

 

Karolina Klimek

VI PIELGRZYMKA SOŁTYSÓW 
DO SANKTUARIUM ŚWIĘTEGO JÓZEFA W KALISZU

Dnia 12 marca 2022 r. grupa samorządowców z Gmin: 
Pakosław, Jutrosin i Miejska Górka udała się na VI Piel-
grzymkę sołtysów do Sanktuarium Świętego Józefa w 
Kaliszu. 
Gminę Pakosław reprezentowali: wójt - p. Piotr Skrzypek, 
przewodnicząca Rady Gminy Pakosław p. - Elżbieta 
Łakoma, sołtys Białegokału - p. Mariola Kusztelak, sołtys 
Góreczek Wielkich - p. Roman Kozica. Przedsięwzięcie jest 
wydarzeniem integrującym sołtysów, podkreśla wy-

jątkową rolę jaką pełnią oni w życiu społeczności wiej-
skich. Sołtysi to przedstawiciele lokalnych społeczności, 
często aktywizują oraz integrują mieszkańców organizu-
jąc rozmaite inicjatywy. Wydarzenie, to także forma doce-
nienia ich wysiłku i zaangażowania w sprawy polskiej wsi 
i jej rozwoju nie tylko gospodarczego, ale przede wszy-
stkim kulturalnego i społecznego. Mszy św. przewodni-
czył biskup kaliski - Damian Bryl. W homilii wiele uwagi 
poświecił toczącej się wojnie na Ukrainie. Podziękował 

sołtysom za dotychczasowe zaangażowa-
nie w organizację pomocy uchodźcom. 
W Kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa bi-
skup zawierzył patronowi sołtysów z Wiel-
kopolski i diecezji kaliskiej. Następnie zebra-
ni udali się pod pomnik św. Jana Pawła II, 
gdzie złożono kwiaty i odśpiewano „Barkę”. 
Dalsza część uroczystości nawiązująca te-
matycznie do „Dnia Sołtysa”, który przypa-
da 11 marca, odbyła się w hali widowisko-
wo-sportowej przy Szkole Podstawowej 
w Stawiszynie. Organizatorami uroczystości 
byli: p. Krzysztof Grabowski – Wice-
marszałek Województwa Wielkopolskie-
go, p. Jarosław Maciejewski – Prezes Sto-
warzyszenia Sołtysów Województwa Wiel-
kopolskiego oraz p. Grzegorz Kaczmarek – 
Burmistrz Stawiszyna.

Piotr Skrzypek

Archiwum Urzędu Gminy Pakosław
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SPRAWY SPOŁECZNE
WRĘCZENIE STATUETEK W KONKURSIE 

PN. „LAUR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ 
W GMINIE PAKOSŁAW”

Dnia 28 grudnia 2021 roku, w świetlicy wiejskiej 
w Pakosławiu podczas obrad XXVIII Sesji Rady Gminy 
Pakosław zostały ogłoszone wyniki Konkursu pn. „Laur 
Przedsiębiorczości i Aktywności Społecznej w Gminie 
Pakosław” za 2020 rok. Zostały wręczone również dwie 
„Nagrody Specjalne Wójta Gminy Pakosław”, jedna za 
2020 r., druga za 2021 r. Wójt Gminy Pakosław - Pan Piotr 
Skrzypek uroczyście powitał gości, następnie wraz z 
Przewodniczącą Rady Gminy Pakosław – Panią Elżbietą 
Łakomą i Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Pakosław 
Panem Maciejem Gniazdowskim wręczyli statuetki 
laureatom Konkursu „Laur Przedsiębiorczości i Aktyw-
ności Społecznej w Gminie Pakosław” oraz nagrody 
specjalne wyróżnionym osobowościom.
Celem Konkursu pn. „Laur Przedsiębiorczości i Aktywnoś-
ci Społecznej w Gminie Pakosław” jest wyróżnienie ludzi 
aktywnych i zaangażowanych w rozwój i promocję Gminy 
Pakosław, których działalność i osiągnięcia mogą stano-
wić wzór do naśladowania i zachętę dla innych.
Kapituła Konkursu wyłoniła laureatów w trzech 
kategoriach:
- ORGANIZACJA SPOŁECZNA (klub, zespół, stowarzysze-
nie, chór, sołectwo, koło),
- SPOŁECZNIK/FILANTROP,
- LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (rolnik, przedsiębiorca, 
instytucja).
W kategorii ORGANIZACJA SPOŁECZNA wśród nomi-
nowanych znaleźli się: Dom Pomocy Społecznej w Osieku, 
LUKS Awdaniec Pakosław, LZS Pakosław należący do Sto-
warzyszenia Ludowych Zespołów Sportowych w naszej 
gminie. Laureatem w kategorii ORGANIZACJA SPOŁECZ-
NA został DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIEKU.
Placówka istnieje od 1978 roku i jest jednostką organizacyj-
ną Starostwa Powiatowego w Rawiczu. Od 2004 roku fun-
kcję Dyrektora pełni Pani Iwona Tuszyńska – Wałkiewicz. 
W 2020 r. DPS zatrudniał 51 pracowników. Jest to instytu-
cja dla 100 przewlekle i psychicznie chorych mężczyzn. 
W miejscu tym zapewniona jest całodobowa opieka. Pani 
dyrektor stworzyła 5 grup (2 grupy w budynku pałacu, 
2 grupy w nowym budynku i 1 grupę w budynku admini-
stracyjnym). Dyrekcja wniosła wiele pomysłów i innowacyj-
nych rozwiązań organizując pracę i funkcjonowanie DPS-u. 
W placówce tej stworzony został wysoki standard warun-
ków i świadczonych usług. Ukwiecone otoczenie DPS-u 
wprowadza miły nastrój dla mieszkańców tej placówki.
W kategorii SPOŁECZNIK/FILANTROP nominację otrzy-
mali: Danuta Guzikowska, LUKS Awdaniec Pakosław, 

Danuta Pietruszka Orozco, Antoni Sędłak. W kategorii 
SPOŁECZNIK/FILANTROP statuetkę zdobył Pan Antoni 
Sędłak.
Pan Antoni Sędłak do Szkoły Podstawowej w Chojnie 
uczęszczał w latach 1958-1965. Po jej ukończeniu roz-
począł naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Rawiczu. 
W latach 1971-1973 pełnił służbę wojskową. W 1979 r. 
w Zaocznym Technikum Rolniczym w Bojanowie uzyskał 
tytuł technika rolnika. W 1990 roku na Akademii Rolniczej 
w Krakowie uzyskał tytuł magistra inżyniera. Po reakty-
wowaniu Gminy Pakosław, dnia 1 stycznia 1983 roku, 
swoją działalność rozpoczęła Gminna Spółdzielnia „SCH” 
w Pakosławiu, której prezesem został Pan Antoni Sędłak. 
Podczas przemian gospodarczych po 1990 roku przeorga-
nizował GS „SCH” poprzez pobudowanie piekarni, CPN-u. 
Pan Antoni Sędłak całe swoje życie udziela się społecznie. 
Od 1979 roku jest członkiem Koła LOK Pakosław, w którym 
przez wiele lat pełnił funkcję prezesa (nieprzerwalnie od 
1983 do 2015 roku). Był także współorganizatorem za-
wodów strzeleckich na strzelnicy w Pakosławiu. Osobiście 
dbał o porządek na strzelnicy, prowadził dokumentację, 
podczas wszelkich turniejów strzeleckich organizowanych 
przez LOK na terenie Gminy Pakosław zasiadał w komisji 
sędziowskiej. W latach 1984-1988 i 1994-2014 był 
radnym Rady Gminy Pakosław, a w kadencji 2010-2014 
pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Pakosław. 
Podczas pełnienia mandatu radnego została wykonana 
kanalizacja sanitarna w Sowach, zbudowano boisko spor-
towe w Sowach, salę sportową w Pakosławiu, place za-
baw, przebudowano skrzyżowania i zbudowano chodnik 
od skrzyżowania do Szkoły Podstawowej w Sowach. Pro-
wadził zebrania wyborcze w jednostkach pomocniczych 
Gminy Pakosław. Od 2014 roku pełni funkcję Radnego 
Rady Powiatu Rawickiego, przyczynił się do dalszej budo-
wy chodnika w stronę świetlicy wiejskiej w Sowach. Pod-
czas posiedzeń Rady zwracał uwagę na problemy społecz-
ne i gospodarcze mieszkańców powiatu rawickiego. 
W 2004 roku przyczynił się do zorganizowania jubileuszu 
120-lecia OSP Sowy. Ponadto, jako członek OSP Sowy ini-
cjuje i sam uczestniczy w takich zadaniach jak: 1987r. – 
wodociągowanie wsi, 1996r.– wymiana podłogi w świe-
tlicy, utwardzanie wjazdów do remizy oraz wyposażenia 
jednostki w samochód pożarniczy. W latach 2011-2016 
był członkiem Zarządu Oddziału Gminnego i Powiatowego 
Związku OSP RP w Pakosławiu i Rawiczu, w których pełnił 
funkcję wiceprezesa. Był bardzo aktywnym członkiem 
Zarządu Oddziału Gminnego, uczestniczył we wszystkich 
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imprezach będąc jednocześnie jednym z głównych organi-
zatorów na szczeblu gminnym tj. zawodach, Otwartym 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej, zebraniach w OSP. Swym do-
świadczeniem praktycznym zawsze chętnie służył i wspie-
rał młodych ochotników – strażaków. W 2012 roku wy-
brano Pana Antoniego Sędłaka do Sądu Honorowego Za-
rządu Oddziału Wojewódzkiego Wielkopolskiego Związku 
OSP RP w Poznaniu.
W kategorii LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Kapituła 
Konkursu nominowała: „BUMS” – usługi ogólnobudo-
wlane – Marek Stróżyński, Gospodarstwo rolne – Kamila 
i Marek Jordzyńscy, „SOMAPOL” Chojno. Laureatem 
w kategorii LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI została Firma 
„SOMAPOL” z Chojna.
Firma rozpoczęła swą działalność w 1989 roku. Jej założy-
cielem był Sławomir Sobota, który świadczył usługi prze-
cierania drewna. Zakład „Somapol” zlokalizowany jest 
w miejscowości Chojno przy posesji numer 110a, na dział-
kach o powierzchni około 14.294 m2. Zakład znajduje się 
w zachodniej części miejscowości i graniczy od strony za-
chodniej, wschodniej i południowej z polami uprawnymi, 
od strony północnej z drogą krajową Chojno – Słupia 
Kapitulna. Początkowo klientami byli okoliczni mieszkań-
cy, z czasem rynek zaczął zataczać coraz szersze kręgi. 
W związku z tym, że praca w tartaku jest niezwykle spe-
cyficzna i zawód ten nie należy do jednych z najłatwiej-
szych, podjęto decyzje o rozbudowie. W roku 1998 zbu-
dowano nowy TRAK Pionowy DTRB 63 z nowoczesną 
linią podawczą i odbiorczą, która miała na celu wyelimi-
nować i znacząco zmniejszyć czynniki, które mogły do tej 
pory stanowić zagrożenie dla zdrowia pracowników. Za-
częto wówczas dostarczać towar na budowy wrocławskie, 
między innymi: Galeria Korona, Hala Orbita, Wyścigi Kon-
ne Partynice, Galeria Dominikańska, Haskolek, rozbudo-
wa Szpitala na ul. Kamińskiego. Był to czas, kiedy na bu-
dowy wrocławskie towar dowożono dwa razy w ciągu 
dnia. Oprócz budynków użyteczności publicznej, obsługi-
wano budowy osiedli wrocławskich i okolicznych miejsco-
wości: Solec, Tyniec, Zaułek Rogoziński. Podjęto wówczas 
współpracę z firmami, które były dominujące w budo-
wnictwie na rynku wrocławskim. Dostarczano również 
towar do Huty Szkła Piotrków Trybunalski, przeznaczony 
na opakowania, w które było pakowane szkło na eksport 
i wysyłane na cały świat. Towar dowożono także na budo-
wę Szpitala w Głogowie czy sieci marketów LIDL, na tere-
nie całej Polski. Obsługiwano wiele budynków szkół. 
W roku 2001 wybudowano trzecią w Polsce nowoczesną 
linię do manipulacji drewna niemieckiej firmy Baljer 
Zembrod. Kolejne lata to powstanie nowoczesnej kotłow-
ni i budowa komór suszarniczych z automatyczną sterow-
nią, gdzie wykorzystywano odpady powstałe w toku pro-
dukcji, jak również budowa nowych hal produkcyjnych. 
Od roku 2004 na bazie dotychczasowych modernizacji 
i rozbudowy podjęto decyzję o rozszerzeniu oferowanych 

produktów, zaczęto produkować płytę stolarsko-meblo-
wą, zarówno z drewna iglastego, jak i liściastego. Zaczęto 
również produkować elementy strugane: boazerie, deski 
zakładowe, podłogi, deski elewacyjne. Firma wyproduko-
wane elementy do produkcji meblowej, oprócz kraju, wy-
syła także do takich krajów europejskich jak: Norwegia, 
Dania, Niemcy, Grecja (Cypr). W zakładzie zainstalowa-
nych jest kilka instalacji odciągowych, filtry powietrza wy-
chwytujące pyły w obiegu zamkniętym Firmy ELBH. Za-
kład posiada także najnowocześniejszą instalację odcią-
gową firmy NESTRO w systemie podciśnieniowym. Insta-
lacja ta posiada specjalne zabezpieczenia antywybuch-
owe podłączone do instalacji odgromowej. Nowoczesna 
instalacja odpylająca bardzo zmniejszyła i poprawiła 
problemy z zapyleniem w zakładzie. W roku 2017 zaku-
piono najnowocześniejszą, automatyczną linię rozkroju 
drewna firmy PAUL. Głównym założeniem przy wyborze 
i zakupie było polepszenie bezpieczeństwa pracy i jakości 
cięcia. Maszyna ta ma na celu wyselekcjonowanie tarcicy 
do rozkroju i zminimalizowanie odpadu. Jest ona obsługi-
wana przy pomocy komputera, który zlokalizowany jest 
z dala od części ruchomych maszyny, co wpływa znacznie 
na poprawę bezpieczeństwa pracy. Nie występuje 
zagrożenie odrzutu obrabianych elementów, ponieważ 
operatorzy stoją z dala od materiału wejściowego, który 
jest zabezpieczony fabrycznymi osłonami. Przeciętne 
zatrudnienie w „Somapolu” w roku 2020 to 45 pracowni-
ków. Wszyscy pracownicy są zatrudnieni na podstawie 
umowy o pracę. Zakład nie zatrudnia na umowy zlecenia 
i umowy o dzieło.
Nagrodę Specjalną Wójta Gminy Pakosław za 2020 rok 
otrzymała Pani Teresa Miernik.
Pani Teresa Miernik swoją pierwszą pracę rozpoczęła dnia 
8 sierpnia 1977 r. na stanowisku księgowa w Gminnej 
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Rawiczu, gdzie 
pracowała do 1982 r. W grudniu 1982r. podjęła pracę 
w Urzędzie Gminy Pakosław  na stanowisku główny księ-
gowy, a dnia 13 czerwca 1990 r. została powołana na sta-
nowisko Skarbnika Gminy Pakosław. Pani Teresa Miernik 
wyjątkowo sumiennie wykonywała swoje obowiązki. 
Przez całą 40-letnią karierę zawodową służyła radą, po-
mocą, dbała o dyscyplinę finansów, ale jednocześnie 
rozumiała potrzebę realizowania kosztownych inwestycji 
infrastrukturalnych. W wielu sukcesach inwestycyjnych 
ma swój udział. Skarbnik Gminy Pakosław – Pani Teresa 
Miernik zakończyła swoją pracę zawodową z dniem 29 
lipca 2020 r. i przeszła na emeryturę.
Nagrodę Specjalną Wójta Gminy Pakosław za 2021 rok 
otrzymała Kapela Dudziarska z Chojna.
Kapela Dudziarska z Chojna, która działa przy Regional-
nym Zespole „Chojnioki”, powstała w 1988 roku. W pierw-
szym składzie Kapeli byli – Jan Turbański, grający na du-
dach wielkopolskich oraz Tadeusz Dudziak, grający na 
skrzypcach podwiązanych. Kapela nie tylko przygrywa 
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zespołowi, ale także bierze udział w różnych turniejach 
i przeglądach dudziarskich, występuje na scenach w kraju 
i za granicą – w 2002 roku wystąpiła we Francji w La 
Capelle na targach rolniczych. We wrześniu ubiegłego ro-
ku kapela mogła zaprezentować się w Filharmonii Warsza-
wskiej z okazji 25-lecia powstania Instytutu Fizjologii 
i Patologii Słuchu w Kajetanach, którego pacjentem jest 
Pan Jan Turbański. W 2015 roku Jan Turbański był finalistą 
pierwszego Międzynarodowego Fes�walu Muzycznego 
Osób z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy” w War-
szawie. Kapela w swoim repertuarze ma ludowe przyśpie-
wki z Wielkopolski, a szczególnie z regionu chazackiego. 
W obecnym składzie – Jan Turbański – dudy wielkopolskie 
i jego wnuczka – Stella Majerowicz - skrzypce podwiązane 
– kapela gra od pięciu lat. Największymi osiągnięciami 
Kapeli Dudziarskiej z Chojna są:
- zajęcie II miejsca w XX Konkursie Kapel Dudziarskich w 
Bukówcu Górnym w 2004 roku,
- zajęcie III miejsca w XXI konkursie Kapel Dudziarskich w 
Bukówcu Górnym w 2006 roku,
- zajęcie II miejsca w I Wielkopolskim Przeglądzie Kapel 
Dudziarskich i Koźlarskich w Krobi w 2006 roku,
- zajęcie III miejsca w II Wielkopolskim Przeglądzie Kapel 
Dudziarskich i Koźlarskich w Krobi w 2007 roku,
- zajęcie I miejsca w I Wojewódzkim Konkursie Kapel 
Ludowych w 2010 roku,

- zajęcie III miejsca w 50-tym Wielkopolskim Turnieju 
Dudziarzy w Starym Gołębinie w 2019 roku,
- otrzymanie nagrody specjalnej na XXX Turnieju Kapel 
Dudziarskich w Bukówcu Górnym w 2021 roku.
Nagrodzonym gratulujemy i składamy wyrazy szczególne-
go uznania i podziękowania za aktywną działalność w na-
szej gminie.

Blanka Pazoła
Agnieszka Jeziorska

Archiwum Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu

PROGRAM PN. „CZYSTE POWIETRZE”

Od dnia 25 stycznia 2022 r. obowiązuje nowa wersja 

programu „Czyste Powietrze”, która poza wprowadze-

niem III części z najwyższym poziomem dofinansowania 

przeznaczonej dla osób o najniższych dochodach, 

wprowadza możliwość wydłużenia okresu realizacji 

przedsięwzięcia w przypadku, gdy opóźnienie wynika z 

przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora.

Czym jest program „Czyste Powietrze”?

Jest to pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymia-

ny starych pieców oraz docieplania domów jednorodzin-

nych. Jego głównym celem jest walka ze smogiem. Ma-

ksymalna kwota, jaką można uzyskać z tytułu dofinanso-

wania, wynosi obecnie 69.000,00 zł.

Na co można otrzymać wsparcie finansowe w ramach 

programu „Czyste Powietrze”?:

wymianę starych pieców na paliwo stałe, na ekologiczne 

źródła ciepła spełniające wymagania programu,

 instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody 

użytkowej,

wentylację mechaniczną,

mikroinstalację fotowoltaiczną,

termomodernizację domów oraz wymianę okien i drzwi 

- koszty materiałów i robocizny.

Fundusze można otrzymać na projekty nierozpoczęte, 

w trakcie realizacji oraz zakończone. Rozliczeniu będą 

podlegać jedynie koszty poniesione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed złożeniem wniosku.

Uwaga! Projekt musi zostać ukończony do 30 miesięcy od 

daty złożenia wniosku w ramach programu!

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gmi-

ny Pakosław, ul. Kolejowa 2, w Punkcie Konsultacyjnym 

programu „Czyste Powietrze”. Beneficjenci przyjmowani 

są w poniedziałki od godz.11:00 do godz. 16:00 oraz 

w czwartki od godz. 9:00 do godz. 13:00 , względnie tele-

fonicznie pod nr tel.65 5478 332 wew.43, osoba do kon-

taktu p. M. Andrzejewska.
Mieczysława Andrzejewska
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NIE POZWÓLMY, BY NASZA GMINA TONĘŁA W ŚMIECIACH!

Jadąc drogami naszej gminy w niektórych miejscach 
doświadczamy przykrego widoku. Śmieci wyrzucane 
z przejeżdżających pojazdów poniewierają się na pobo-
czach. Trudno zrozumieć takie postępowanie, gdyż każ-
dy z nas płaci miesięczną opłatę za odbiór odpadów. 
Trzeba dbać o porządek nie tylko na swoim podwórku, ale 
i poza nim. Przecież to nasze wspólne dobro. Tymczasem 
w przydrożnych rowach i lasach spotkać można zatrważa-
jące widoki. To, jak wygląda teren naszej gminy, świadczy 
o naszej kulturze osobistej, ale ma także wpływ na stan 
środowiska naturalnego. Z problemem notorycznego za-
śmiecania przestrzeni publicznej boryka się zdecydowana 
większość gmin w kraju. Akcje sprzątania prowadzone są 
dość regularnie.
Podejmowanie różnych inicjatyw mających na celu 
uprzątnięcie przestrzeni publicznej np.  w ramach 
„Sprzątania Świata” jest wspólną lekcją poszanowania 
środowiska, jak również promowania ograniczenia 
wytwarzania odpadów.

W ostatnich latach plas�kowe opako-
wania zdominowały nasze życie i otocze-
nie. Plas�k jest wszędzie: w wodzie, którą 
spożywamy, w powietrzu, którym oddy-
chamy, a także w naszych ciałach. Wycho-
dząc na spacer bardzo często napotykamy 
porzucone plas�kowe butelki (PET), wore-
czki i reklamówki foliowe oraz jednorazo-
we kubeczki. Ich rozkład w środowisku na-
turalnym zajmuje od 100-1000 lat, a nawet 
dłużej. 

Mieszkańcy naszej gminy chcąc miesz-
kać w czystym otoczeniu, biorą sprawy 
w swoje ręce. Za sprawą odpowiedzialnych mieszkańców, 
wśród których są dzieci, młodzież szkolna, członkinie 
KGW, druhny i druhowie OSP, członkowie rad sołeckich 
wraz z sołtysami w większości miejscowości naszej gminy 
tj.: Białykał, Pomocno, Osiek, Zaorle, Sowy, Sworowo, Dę-
bionka, Kubeczki, Niedźwiadki, Golejewo, Chojno i Góre-
czki Wielkie, w czynie społecznym posprzątali otoczenia 
remiz, świetlic, skraje zaśmieconych lasów, pobocza dróg 
gminnych i powiatowych, gdyż zdają sobie sprawę, że: 
„Jak cię widzą, tak cię piszą”.

Podsumowanie akcji odbyło się w miłej atmosferze, 
przy tradycyjnie wspólnym ognisku w poszczególnych 
w/w sołectwach. Niestety są także na terenie naszej gmi-
ny bardzo newralgiczne miejsca np. pobocza drogi Gole-
jewko – Ostrobudki – Konary, gdzie zalegają ogromne 
ilości śmieci. Odcinek ten został wysprzątany staraniem 
Urzędu Gminy. Problem porzuconych śmieci generuje 
ogromne koszty wypożyczenia kontenera, załadunku, jak 
również koszty ich utylizacji. Przypomnijmy, że koszt uty-
lizacji 1 tony odpadów zmieszanych/ nieposegregowa-
nych/ to kwota 650,00 zł.

 Złapmy bałaganiarza za rękę!
Najwyższa pora podjąć stosowne kroki eliminujące złe 
zachowania. Jeśli ktokolwiek zauważy intruza zaśmiecają-
cego gminę, bardzo prosimy o zgłoszenie lub jeśli jest taka 
możliwość udokumentowanie za pomocą zdjęć lub filmi-
ków oraz przesłanie ich do Urzędu Gminy Pakosław. Po-
może to w ustaleniu, kto jest odpowiedzialny za zaśmie-
canie oraz w nałożeniu na niego kary. Gmina Pakosław 
przygotowuje do zamontowania 3-5 urządzeń monito-
ringu, które pomogą w znalezieniu osób zaśmiecających 
przestrzeń publiczną.   
Nie pozwólmy, żeby śmieci fruwały po naszych miejsco-
wościach, drogach, lądowały w lasach i rowach. Apeluje-
my do mieszkańców Gminy Pakosław i gmin sąsiednich 
oraz wszystkich osób przejezdnych o zachowanie czystoś-
ci i niezaśmiecanie terenu naszej gminy, natomiast wszy-
stkim tym, którzy dbają o porządek dziękujemy za udział 
w  sprzątaniu naszej gminy. 

Mieczysława Andrzejewska

ZEBRANIA OCHOTNICZYCH 
STRAŻY POŻARNYCH GMINY 

PAKOSŁAW – 
PODSUMOWANIE 2021 ROKU

Dnia 18 marca 2022 roku, w Świetlicy Wiejskiej 
w Osieku, odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału 
Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Pakosławiu. Spotkanie było zwieńczeniem i podsu-
mowaniem zebrań, które w ostatnich tygodniach miały 
miejsce w poszczególnych jednostkach.  
Uczestniczyłem we wszystkich dziesięciu zebraniach 
wsłuchując się w przedstawiane sprawozdania za 2021 r, 
a trzeba przyznać, że rok miniony był bardzo owocny. 
Oczywiście bardzo ważnym wydarzeniem było pozyska-
nie nowego wozu bojowego dla OSP Chojno o wartości 
900.000,00 zł, ale to nie jedyne zakupy i inwestycje. Do-
datkowo, dzięki złożonym wnioskom, z różnych źródeł 

Archiwum Urzędu Gminy Pakosław
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zewnętrznych (MSWiA, FOŚiGW, PSP, Urząd Marszałko-
wski itp.) otrzymano 113.435,00 zł, natomiast środki gmi-
ny przekazane na działalność bieżącą i inwestycje wynio-
sły około 150.000,00 zł. Zakup instalacji selektywnego 
powiadamiania, dzięki której jednostki w Sowach i Swo-
rowie mogą szybciej reagować na zdarzenia, remont re-
mizy i montaż bramy w Chojnie, to jedne z większych 
inwestycji. Zakupiono również sprzęt i mundury. Wiele 
prac, np. w Chojnie, zostało wykonanych w tzw. czynie 
społecznym. Nie zabrakło także wsparcia sponsorów, firm 
i osób prywatnych, dzięki czemu kupiono dodatkowy 
ekwipunek. 
Statystyki ilości zdarzeń, do których wyjeżdżały Ochotni-
cze Straże Pożarne, są wzrostowe, dlatego prawidłowym 
kierunkiem jest utrzymywanie zdolności bojowej na wy-
sokim poziomie i tym samym doposażenie jednostek, 
w szczególności zmotoryzowanych, gdzie stacjonują wozy 
strażackie. 
Wszystkie Zarządy OSP otrzymały absolutorium za mi-
niony rok, co stanowi potwierdzenie słuszności podejmo-
wanych działań. Druhny i druhowie często angażowali się 
w życie wsi i gminy współpracując z Radami Sołeckimi 
i Sołtysami w swoich miejscowościach. Poczty sztandaro-
we uświetniały także uroczystości państwowe i patrio-
tyczne. 

W trakcie posiedzenia omówiono także plan na rok na-
stępny. Dziękuję wszystkim strażakom za aktywność 
w minionych miesiącach licząc na dalszą owocną współ-
pracę. Niech św. Florian ma Was zawsze w opiece!

Piotr Skrzypek

Archiwum Urzędu Gminy Pakosław

Z MROKÓW HISTORII
ZNANI, NIEZNANI – WĘDRÓWKA PRZEZ JEDENAŚCIE 

WIEKÓW OBSZARU GMINY PAKOSŁAW

� Czego oczekiwali mieszkańcy gminy 40 lat temu po 

reaktywowaniu gminy? Przypomnę, że stało się to dnia 

1 października 1982 r.

� Oczekiwali sprawnej obsługi przez administrację gmin-

ną, na wysokim poziomie obsługi społeczno-gospodar-

czej, poczucia bezpieczeństwa, miejsc pracy.

� Pierwsze lata po reaktywowaniu to: rozbudowa sie-

dziby Urzędu Gminy, przeniesienie Urzędu Stanu Cywil-

nego z Miejskiej Górki do Pakosławia (kierownikiem zo-

stał Zenon Piotrowski), zorganizowanie Ośrodka Pomocy 

Społecznej (kierownikiem została Dorota Matuszak), 

urządzenie Gminnej Biblioteki Publicznej w pomieszcze-

niach świetlicy wiejskiej w Chojnie, zorganizowanie do-

radztwa rolniczego (tzw. służby rolnej) z jej pierwszym kie-

rownikiem – Zenonem Ratajem i Marianem Giżewskim.

� Siedzibę posterunku policji urządzono najpierw w bu-

dynku byłej „agronomówki”, a po wybudowaniu nowego 

obiektu Banku Spółdzielczego policję przeniesiono do bu-

dynku po dawnym banku, do centrum Pakosławia. Jej 

pierwszym komendantem był Marian Jernaś, a po nim 

Andrzej Jasiak.

� Mieszkańcy gminy oczekiwali na odpowiednim po-

ziomie opieki medycznej i opieki weterynaryjnej. To w ta-

mtych latach na wniosek radnej Marii Żyto rozpoczęto 

budowę nowego ośrodka zdrowia, w pierwszych latach 

Społecznym Komitetem Budowy kierował Wojciech 

Skrzypczak i Kazimiera Staśkiewicz, a wieloletnim kiero-

wnikiem ośrodka była lekarz dermatolog – Katarzyna 

Ruszak, usługi stomatologiczne zabezpieczał lekarz 

stomatolog – Władysław Bartkowiak.

� W Pakosławiu powstała lecznica weterynaryjna, w bo-

cznym skrzydle budynku Urzędu Gminy z mieszkaniem 

dla lekarza. Pierwszym kierownikiem pakosławskiej lecz-

nicy był lekarz weterynarii Waldemar Hemerling. Dziś 

opieka weterynaryjna jest w prywatnych rękach licznych 

lekarzy weterynarii.
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TYSIĄC MIEJSC PRACY W GMINIE 

� W szybkim tempie, po reaktywowaniu w 1982 r. Gminy 
Pakosław, rozwijały się spółdzielcze i prywatne zakłady 
pracy.
� Wznoszona była nowa siedziba Banku Spółdzielczego, 
na gruncie gminnym. Pierwszym dyrektorem samodziel-
nego banku był Bronisław Radojewski, a główną księgo-
wą Maria Śliwowska. W późniejszych latach bank, po jego 
niewypłacalności, przyłączony został do Banku Spółdziel-
czego w Jutrosinie.
� W Pakosławiu prężnie rozwijały się obok siebie dwie 
spółdzielnie – Gminna Spółdzielna „SCh” i Spółdzielnia 
Kółek Rolniczych. Pierwszą kierował prezes Antoni Sędłak 
, a drugą najpierw Jerzy Maćkowiak, po nim Grzegorz 
Misiek. Szkoda, że spółdzielnie nie dokonały fuzji w jeden 
gospodarczy organizm , a były takie propozycje.
� Inne firmy w Pakosławiu to zbudowany od podstaw 
transport Kazimierza Wierzchowskiego, usługi hydrauliki 
Jacka Gajowego, firma handlowo-usługowa AUTAJA Ta-
deusza Łapawy, tłocznia rzepaku Jacka Hajduka. Powsta-
wały też mniejsze zakłady rzemieślnicze, a szczególnie 
napraw samochodów.
� Rozwijały się też miejscowości obok Pakosławia. 
W Osieku powstał Dom Pomocy Społecznej dla mężczyzn 
– pierwszym dyrektorem był Walerian Buzała, a także 
znany z jakości robót zakład murarsko – brukarski Fran-
ciszka Szymkowiaka (m.in. odbudował z ruiny pałac w Pa-
kosławiu), zakład przejęty został  przez syna Krzysztofa.
� W Białymkale po uruchomieniu gminnej stacji wodo-
ciągowej zbudowany został od podstaw największy za-
kład pracy w gminie – Zakład Przetwórstwa Mięsnego 
MAJEROWICZ, utworzony przez Henryka Majerowicza. 
Zakład w największym okresie rozwoju zatrudniał około 
600 pracowników i dostarczał swoje produkty do blisko 
200 placówek handlowych w kraju, a także eksportował 
swoje wyroby. Dziś w tych obiektach działalność od roku 
prowadzi w branży mięsnej Zakład TARCZYŃSKI z siedzi-
bą w Sowach.
� W Golejewie powstały trzy zakłady pracy. Od 32 lat 
funkcjonuje Zakład Przetwórstwa Mięsnego DWORECKI, 
z własną siecią sklepów, zatrudniając ponad 200 pracowni-
ków. Jego założycielami są Edward i Grzegorz Dworeccy.
� Drugi zakład pracy – to Stolarnia KARKOSZ założona 
przez Andrzeja Karkosza, prowadzona obecnie przez syna 
Janusza.
� Trzecia firma, to DŹWIGI POLSKIE, założona przez Józe-
fa Mośka, prowadzona wspólnie z córką Jolantą Samol.
� Chojno, to kolejny duży ośrodek gospodarczy w gmi-
nie. Najbardziej widoczna jest Firma SOMAPOL. 
� Na mapie gospodarczej Chojna ważne miejsce zaj-
muje Firma Handlowa ARPON Zbigniewa Wojtyczki.
� W sąsiedztwie powstała lecznica weterynaryjna leka-
rzy: Andrzeja i Macieja Gniazdowskich.
� Usługi hydrauliczne w Chojnie przez długie lata, aż do 
emerytury, świadczył Zakład Janusza Turbańskiego.

� Powstały też inne zakłady rzemieślnicze: budowlany 
Romana Szumnego, brukarski Bogdana Skrzypka, czy 
Skup Złomu Krzysztofa Marakkali Manage.
W Góreczkach Wielkich transportową firmę utworzył Lu-
cjan Wawrzyniak, która prowadzona jest wspólnie z synem.
� Wracamy z Góreczek Wielkich do Pakosławia. Po trasie 
widzimy firmę produkującą maszyny rolnicze – ARMASZ 
założoną przez Arkadiusza Leciejewskiego. W Pakosławiu 
powstają też firmy brukarskie.
� Jeśli policzyć miejsca pracy w gminie, to z doliczeniem 
oświaty gminnej – przedszkoli i szkół podstawowych 
(okresowo gimnazjum gminnego) – to w najlepszym 
okresie gospodarczym – W GMINIE PAKOSŁAW OFERO-
WANO PONAD 1000 MIEJSC PRACY.

� W poprzednich sześciu częściach „Z MROKÓW HISTO-
RII...” przedstawiłem sposób zadbania o najważniejsze, 
podstawowe potrzeby mieszkańców gminy, a były to: wo-
dociągowanie, budowa dróg łączących miejscowości z sie-
dzibą gminy, gazyfikacja gminy, likwidacja ścieków byto-
wych w ramach gospodarki wodno-ściekowej, wysoki po-
ziom oświaty, zbudowanie infrastruktury sportowej.
� Dziś kolejne artykuły z tego cyklu – „Droga pocztowa 
i placówki pocztowe w naszej gminie , „Korytarz drogo-
wy” oraz „Różnorodność działań – priorytetem ochrona 
środowiska”.

DROGA POCZTOWA 
I PALCÓWKI POCZTOWE 

W NASZEJ GMINIE

� Mapa pocztowa powiatu krobskiego z 1821 r. (mapa 

sprzed 200 lat) zawiera wiele cennych informacji, w tym 

wkreślony przebieg głównych dróg pocztowych, czyli tras 

łączących w tamtych latach palcówki pocztowe.

� Nas interesuje sieć dróg z Rawicza do Pakosławia, do 

Dubina i Jutrosina oraz na południu do Milicza. Z mapy 

pocztowej dowiadujemy się, że szlak drogowy z Rawicza 

w kierunku Pakosławia przebiegał inaczej niż dzisiaj.

A oto opis głównego szlaku. Z Rawicza prowadził obecną 

drogą powiatową do Słupii Kapitulnej, przez Słupię też 

obecną drogą powiatową, ale nie skręcał w lewo w kie-

runku Chojna, lecz prosto do lasu i dalej lasem do Dróg 

„przysiółek przed Sworowem”.

Wcześniej, w kierunku Pakosławia, droga pocztowa od-

bijała w lewo do Podborowa i przez Podborowo dalej do 

Golejewa. W Golejewie, środkiem miejscowości, obok za-

kładu mięsnego i dalej prosto (tak zwaną drogą Kąpielną) 

do Pakosławia. Tu już trakt rozgałęział się – nawiązywał do 

ulic Pakosławia (obecnej ul. Kolejowej i ul. 22 Stycznia), 

natomiast główny szlak okrążał Olbinę i dalej przecinał 
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w połowie obecną ul. Rolniczą w Pakosławiu.

Stamtąd drogą obok obecnej Firmy ARMASZ prowadził 

w kierunku wschodnim do Domaradzic, przecinając w po-

łowie drogę brukową Osiek – Góreczki Wielkie. Ukośnie 

droga pocztowa biegła przez Domaradzice w kierunku 

Orli przed Dubinem, przecinając wtedy dwa koryta Orli 

i wpadała do Dubina.

� W Dubinie – miasteczku liczącym 516 mieszkańców 

(rok 1821) droga pocztowa skręcała w lewo do Jutrosina 

i w prawo (na Rynek, ul. Stodołową i obok wiatraka) do 

Szkaradowa. Tu urywa się główny rawicki szlak pocztowy.

� Zupełnie inne było też znaczenie miasteczek – Krobia 

jako stolica powiatu liczyła 1075 mieszkańców, Jutrosin – 

1538 mieszkańców, a Rawicz 7604 mieszkańców.

Mapa pokazuje też szlak – myślę, że o znaczeniu poczto-

wym – z Jutrosina przez Szymonki, dalej lasem przed 

Janowo – Żbiki do granicznych Marchwisk i dalej Milicza.

� Jeszcze raz przypomnę, według mapy sprzed 200 lat, 

na naszym terytorium główny szlak to Rawicz – Słupia 

Kapitulna – Podborowo – Golejewo – Olbina – Pakosław – 

Domaradzice. Dzisiaj niektóre odcinki drogi są zaorane, 

trudne do odtworzenia, np. pomiędzy Olbiną i ul. Rolni-

czą oraz od śródpolnej „smugowej” do bruku pomiędzy 

Osiekiem a Góreczkami Wielkimi.

KORYTARZ DROGOWY

� Plan przestrzenny Gminy Pakosław nakreśla perspe-

ktywiczny korytarz drogowy pod przyszłą obwodnicę Choj-

na – Golejewka – Pakosławia w kierunku Osieka. Od 

Chojna po byłym torowisku do Golejewka i Pakosławia, 

dalej przez Olbinę i ul. Rolniczą (przecięcie) drogą obok 

ARMASZ-u w kierunku drogi powiatowej Pakosław – Du-

bin w miejscu skrzyżowania z drogą Osiek – Pomocno – 

Zarole. Czy projekt zostanie zrealizowany? Życie pokazuje, 

że korytarze drogowe trzeba planować, gdyż przy wzra-

stającym natężeniu ruchu, powstają obwodnice miejsco-

wości. Mieszkańcy mają już paczkomat w Pakosławiu, a do 

tej pory wystarczał Urząd Pocztowy, który w Pakosławiu 

istnieje już od 156 lat.

Na mapie pocztowej powiatu krobskiego sprzed 200 lat 

zaznaczony jest szlak pocztowy z Rawicza przez Pakosław 

do Dubina, dalej do Jutrosina. Na szlaku w Pakosławiu czy 

Chojnie nie istniały placówki pocztowe. Dopiero w roku 

1865 powołana została Agencja Pocztowo – Telekomuni-

kacyjna w Pakosławiu, mieściła się w budynku należącym 

do Jana Koniecznego (obecnie Urząd Gminy i Poczta przy 

ul. Kolejowej 2). Pierwszym agentem był hrabia Stanisław 

Czarnecki właściciel dóbr pakosławskich. Od 1 maja 

1896 r. Agencję Pocztową objął Ignacy Maćkowiak, a w ro-

ku 1904 siedzibę Agencji Pocztowej przeniósł do swojego 

dużego domu koło cmentarza w Pakosławiu. Naczelni-

kiem (kierownikiem) poczty w Pakosławiu w latach 1932-

-1939 była najstarsza córka Ignacego Maćkowiaka – 

Józefa Maćkowiak. Na początku II wojny światowej we 

wrześniu 1939 r. pani Józefa odwoziła osobiście do War-

szawy dokumenty (jakie niestety nie wiemy, ale musiały 

być ważne), w trakcie podróży do Warszawy zginęła 

w czasie bombardowania. Została pochowana w Pru-

szkowie.

� W czasie okupacji hitlerowskiej agencję przeniesiono 

do budynku nr 5 zajmowanego przez Niemca- Gustawa 

Lehnerta, który mianowany został agentem pocztowym. 

Wtedy to listonoszami byli już Polacy. Po odzyskaniu nie-

podległości placówką kierował Władysław Skrzypek, po 

nim obowiązki naczelnika objął Józef Sroka  – od 11 lutego 

1945r., jego żona była położną, do dziś bardzo dobrze 

wspominaną w Pakosławiu i okolicy.

� Dnia 1 lipca 1947 r. Agencję Pocztową przekwalifiko-

wano na Urząd Pocztowo- Telekomunikacyjny V klasy, 

a obowiązki naczelnika Urzędu powierzono dalej Józefo-

wi Sroce. Zatrudniono też 4 pracowników: dwóch umy-

słowych i dwóch fizycznych, a skład osobowy załogi za-

twierdzany był przez Dyrekcję Okręgu Poczty i Telegrafu 

w Poznaniu. Wtedy już pracownik okienka nadawczo – 

oddawczego obsługiwał ręczną centralę telefoniczną.

� Od roku 1955 do 1956 obowiązki kierownika pełnił 

Władysław Łacinik.

� Od 4 stycznia 1956 r. kierownictwo Urzędu Pocztowo- 

Telekomunikacyjnego objął Franciszek Kopa. W 1959 r., 

po zelektryfikowaniu Pakosławia do placówki doprowa-

dzono prąd. Urząd Pocztowo – Telekomunikacyjny czynny 

był codziennie od 8:00 do 15:00, natomiast centrala 

telefoniczna od 8:00 do 18:00, wtedy obejmowała 35 nu-

merów abonenckich. Na prośbę abonentów rozszerzono 

godziny pracy  centrali telefonicznej do godziny 21:00, ale 

na koszt abonentów. Wymiana poczty odbywała się w dni 

robocze pociągiem w godzinach: 5:30 i 17:15, natomiast 

w niedzielę przez PKS o godzinie 10:08.

Utworzono 3 rejony wiejskie i zatrudniono 3 doręczycieli:

– pierwszy rejon o długości 22 km, liczący 831 mieszkań-

ców, obejmował następujące miejscowości: Pakosław, 

Ostrobudki, Góreczki Wielkie

– drugi rejon o długości 23 km, liczący 952 mieszkańców , 

obejmował miejscowości: Osiek, Zielony Dąb, Pomocno, 

Zaorle Dwór,

– trzeci rejon o długości 32 km,  liczący 1056 mieszkań-

ców, obejmował: Pakosław, Góry, Sworowo, Gać, Sowy, 

Halin, Białykał.

Z tego wniosek, że w gminie istniała druga placówka po-

cztowa z siedzibą w Chojnie, obejmująca Chojno, Podbo-

rowo, Golejewko i Golejewo.

� W roku 1974 dyrekcja Okręgu Poczty i Telekomuni-

kacji w Poznaniu wraz z Wojewódzkim Urzędem Poczty 

w Lesznie (dyrektor Jan Pawlisiak) zakupiła północną 

część nieruchomości w Pakosławiu (ul. Kolejowa 2) od 

Leokadii Górnej. W styczniu 1975 r. przeniesiono Urząd 
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Pocztowo – Telekomunikacyjny do odnowionego budyn-

ku, budynku w którym 1965 r. powstała. Od 1973 r. cen-

trala telefoniczna czynna jest całą dobę. Z dniem 31 grud-

nia 1981 r. naczelnik Franciszek Kopa przechodzi na eme-

ryturę, a nowym naczelnikiem zostaje Eugenia Walczak 

z Rawicza.

Wielkim wydarzeniem dla mieszkańców gminy była likwi-

dacja z dniem 30 kwietnia 1991 r. ręcznej centrali telefo-

nicznej i włączenie gminy do łączności automatycznej, 

poprzez centralę tysiąc numerową, zabudowaną w po-

mieszczeniach sąsiedniej stodoły. Jednocześnie piętro 

budynku pocztowego przebudowano na mieszkanie dla 

pracownicy poczty.

� Wydarzeniem był 7 listopada 1995 r., kiedy to nastą-

piło oficjalne otwarcie zmodernizowanej placówki Urzę-

du Pocztowego jak na owe czasy bardzo nowoczesnej. 

W uroczystości brali udział: naczelnik Eugenia Walczak, 

asystent Wiesława Jarczewska, asystent Ewa Kozłowska, 

listonosze: Ryszard Karkosz, Marian Szafrański, Rafał Woj-

tyczka, pracownik gospodarczy Elżbieta Andrzejewska, 

a z gości: dyrektor Krzysztof Kasprolewicz z Wojewódzkie-

go Urzędu Pocztowego w Lesznie, Wójt Gminy Pakosław - 

Kazimierz Chudy, proboszcz Ryszard Kurpisz, prezes GS-u 

Antoni Sędłak.

Długoletnimi telefonistami w Pakosławiu byli: Henryk 

Maćkowiak z Białegokału, Janina Rzymyszkiewicz zd. 

Dworniczak z Pakosławia, Mirosława Hajduk zd. Białek 

z Pakosławia, Ewa Kozłowska zamieszkująca w budynku 

poczty. Automatyczną centralę telefoniczna obsługiwali: 

Ryszard Zygmanowski z Ostrobudek, Andrzej Szczerbak 

z Pakosławia i Marek Knapik z Pakosławia.

� Od 25 września 1997r. jesteśmy w automatycznej 

łączności krajowej i zagranicznej, to już 24 lata.

� Gmina Pakosław od początku istnienia poczty została 

podzielona na dwa obwody, Pakosław o kodzie 63-920 

i Chojno o kodzie 63-921.

� Mało wiemy o placówce pocztowej w Chojnie. Od po-

czątku istnienia znajdowała się w prywatnym budynku, 

jej kierownikiem był Antoni Wojciechowski z Chojna. 

W dniu 7 listopada 1995r. placówkę Urzędu Pocztowego 

w Chojnie przeniesiono do zmodernizowanych pomiesz-

czeń Domu Kultury Chazackiej (Hazackiej) – boczne wej-

ście z tarasu. W nieodległych latach Poczta w Chojnie 

stała się prywatną ajencją (przy placówce handlowej).

� Najstarsi znani listonosze (doręczyciele) w Pakosławiu 

to: Tomasz Sierpowski, Antoni Naglik, Walenty Sierpowski, 

Stefan Naglik, Franciszek Werno, Teodor Barteczka, Stani-

sław Karkosz, (wszyscy do II wojny światowej). Po wojnie 

funkcje listonoszy wykonywali: Władysław Łacinik, Jan 

Moryson, Henryk Maćkowiak, Stefan Stachowicz, Stefania 

Sędłak, Feliks Jarczewski, Roman Spychalski, Feliks Gajo-

wy, Franciszek Maciejak, Tadeusz Kitlas, Jan Kitlas, Józef 

Łacinik, Eugeniusz Plewa, Marek Kopa, Ryszard Karkosz, 

Marian Szafrański, Rafał Wojtyczka.

RÓŻNORODNOŚĆ DZIAŁAŃ 

– PRIORYTETEM OCHRONA 

ŚRODOWISKA

Trzykrotnie byliśmy w telewizji, raz centralnej i dwukrot-

nie lokalnej ze Śląska. W dniach 28 lutego – 1 marca 2000 

roku do Pakosławia zjechała ekipa telewizyjna z Warsza-

wy w celu sfilmowania naszej gminy do telewizyjnej audy-

cji „Nasza Gmina” i konkursu „Nasz człowiek w Urzędzie”. 

Rok wcześniej zgłoszenia Gminy Pakosław, jedynej 

z ówczesnego województwa leszczyńskiego, do audycji 

telewizyjnej dokonała Leszczyńska Izba Gospodarcza.

� Wydarzeniem kulminacyjnym był wyjazd 43-osobo-

wej reprezentacji gminy z przewodniczącą Rady Gminy – 

Danutą Rybacką do podwarszawskiego studia telewizyj-

nego na nagrania zmagań turniejowych z Gminą Warta 

Bolesławiecka z Dolnego Śląska. Całodniowe spotkanie 

rywalizujących gmin oceniały władze samorządowe i sym-

patyczna publiczność z Leżajska. W studio telewizyjnym 

doskonale współpracująca ze sobą reprezentacja wystę-

powała pod hasłem „Dzisiaj, jutro, zawsze wszędzie- nasz 

Pakosław górą będzie”.

� Dzisiaj wiemy, że udział w audycji „Nasza Gmina” był 

wielkim wyróżnieniem i bezpłatną promocją gminy Pako-

sław na całą Polskę.

Do Pakosławia w latach 2010-2012 zjechała ekipa TVS 

Katowice, by zapromować walory turystyczno- sportowe 

w audycji „na żywo” - „Weekend z telewizją”.

� Od 1997 r. w gminie bardzo aktywnie zaczęło działać 

Stowarzyszenie Kwaterodawców Wiejskich „Gospodar-

stwa Gościnne”. Gmina Pakosław przystąpiła do Między-

gminnego Związku Turystycznego „Wielkopolska Gościn-

na” w Pępowie, później do Lokalnej Grupy Działania 

„Gościnna Wielkopolska w Pępowie”, na terenie gminy 

powstały gospodarstwa agroturystyczne i szlaki turysty-

czne – „Ziemiański szlak rowerowy”, lokalny „Szlak Mio-

dowy” oraz wytyczony i oznakowany międzynarodowy 

szlak rowerowy „Eurovelo” R-9.

� Obecnie zrealizowano największy projekt inwestycyj-

ny powiatu oraz Gmin Pakosław i Rawicz – budowę ścieżki 

rowerowej prowadzącej z Rawicza do Osieka (17,5 mln zł 

dofinansowania od Marszałka Województwa Wielkopol-

skiego), a w grudniu 2021 r. oddano do użytku trakt rowe-

rowy z Pakosławia do Sów.

� W Pakosławiu na nowo urządzonym hipodromie co 

roku organizowane są od kilkunastu lat zawody konne w 

powożeniu oraz cieszący się wielką popularnością „Hu-

bertus konny”.

� Z programu rozwoju kultury zrealizowano:  moderni-

zację lub rozbudowę wszystkich obiektów świetlicowych, 
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budowę nowych świetlic w Ostrobudkach – inicjatorem 

Marian Maćkowiak, w Góreczkach Wielkich świetlicę – ini-

cjatorem sołtys Franciszek Antkowiak i w Białymkale – ini-

cjatorką sołtys Elżbieta Głowacz oraz odbudowano z ruin – 

w ciągu 15 lat – Pałac w Pakosławiu. Przypomnieć można, 

że pierwsza uroczystość weselna w sali bankietowej od-

restaurowanego pałacu odbyła się 27 kwietnia 1996 r.

� Gmina Pakosław  to obecne i byłe zespoły folklorysty-

czne: „Chojnioki” i „Małe Chojnioki”, Kapela Dudziarska 

w Chojnie , „Słowianie” i „Mali Słowianie” w Pakosławiu 

i zespoły szkolne („z pasmami sukcesów”). Oprócz tego 

ważne miejsce zajmuje znany z krajowych konkursów i li-

cznych występów Zespół „Paka”. Nie zapominamy o dyry-

gentach chórów i chórków – ( Regina Dybowska, Katarzy-

na Gorszka , Arleta Tysiak, Bogumiła Głowacz ). Piękne są 

tradycje śpiewu chórów kościelnych takich jak: „Czestram” 

w Golejewku, „Magnificat” w Pakosławiu, „Signum Dei” 

w Pakosławiu z kierownikiem Andrzejem Szczerbakiem.

� Gmina Pakosław to wieloletnie partnerstwo samorzą-

dowe krajowe z Wisłą, Paszowicami koło Jawora (Dolny 

Śląsk) Rzgowem koło Konina, Ujazdem koło Opola oraz 

partnerstwa zagraniczne: od 1991r,. z francuską Gminą 

Moult z Północnej Normandii, a kilka lat temu z Neder-

-Betuwe z Holandii w ramach współpracy z gminą Pępo-

wo. Motorem przyjaźni Pakosław – Moult są specjalnie 

powołane Stowarzyszenia – w Pakosławiu od początku 

kierowane przez Tadeusza Gospodarka, a w Moult przez 

Marię Helene Touret, zmarłą 1 grudnia (na pogrzebie 

Gminę Pakosław reprezentowała sekretarz gminy- Barba-

ra Konopka). Francuskim stowarzyszeniem kieruje obe-

cnie Alain Karotret. W roku 2022 r. świętowane będzie 31- 

-lecie partnerstwa, tym razem w Moult, gdyż 25-lecie 

było obchodzone uroczyście w Pakosławiu.

� Wracam do zadań inwestycyjnych. Ochrona środowi-

ska naturalnego stała się zadaniem pierwszoplanowym 

po reaktywowaniu gminy. Najpierw problem likwidacji 

ścieków podjęto w Chojnie w ramach Spółki wodno- ście-

kowej, która przygotowała dokumentację techniczną 

oczyszczalni i głównych kolektorów sanitarnych. Budowę 

oczyszczalni o przepustowości 200 mᶟ na dobę w latach 

1992-1996 powiązano z oddaniem do użytku nowego bu-

dynku szkoły podstawowej, a w latach 1996-1997 oczysz-

czalnie dozbrojono w dodatkowe urządzenia. Do oczysz-

czalni doprowadzono etapami odcinki kanalizacji sanitar-

nej z Chojna (lata 1994-1997 w VI etapach), z Golejewa 

(lata 1994-1995) i z Golejewka (1996-1997). Od 1997 ro-

ku eksploatację oczyszczalni ścieków w Chojnie, przepom-

powni oraz kanalizacji sanitarnych powierzono Spółce 

„Wodociągi Gminne”.

� W porozumieniu z Gminą Miejska Górka w latach 

2003-2004 oczyszczalnię w Chojnie zmodernizowano i roz-

budowano do wydajności 400 mᶟ ścieków na dobę, przy-

gotowując ją do przyjmowania ścieków z Konar i przyle-

gających do nich miejscowości. Wcześniej, w latach 2001-

-2002 pobudowano kolektor tłoczny pomiędzy Konarami 

i Chojnem.

� Największą inwestycją gminną z lat 1999-2000 była 

budowa oczyszczalni ścieków w Pakosławiu o przepusto-

wości 360 mᶟ na dobę wraz z przepompowniami ścieków 

i kolektorami sanitarnymi w Pakosławiu i Osieku. Przy-

pomnieć należy, że inwestycja w Pakosławiu wśród nie-

licznych w województwie leszczyńskim zakwalifikowana 

została do wsparcia z Europejskiego Funduszu Phare 

w kwocie 240.000, 00 Ecu. Kolejno zlikwidowano pro-

blem ścieków w Pakosławiu, Ostrobudkach, częściowo 

w Góreczkach Wielkich, w Pomocnie, Osieku, Zaorlu, 

a w małych miejscowościach: Kubeczkach, Dębionce, 

Niedźwiadkach i Podborowie dofinansowywana jest 

budowa oczyszczalni przydomowych.

� Do skanalizowania sieciowego pozostało już tylko 

Sworowo i fragment Góreczek Wielkich. Sanitacją obję-

tych jest już ok. 90% zagród wiejskich, wspólnie z Gminą 

Bojanowo jesteśmy w czołówce powiatu rawickiego.

� Za ten wysiłek w dniu 7 marca 1995 r. nagrodzeni zo-

staliśmy w Pałacu Prezydenckim w Warszawie przez Pre-

zydenta RP – Lecha Wałęsę wyróżnieniem dla Gminy 

Pakosław w konkursie na „ekologiczną gminę” i nagrodą 

finansową od Wojewody Leszczyńskiego. Nie była to je-

dyna nagroda gminy gdyż:

– w 1998 r. otrzymaliśmy nagrodę Ochrony Środowiska za 

działania na rzecz ochrony środowiska,

– w 2001 r. nagrodę z Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska w konkursie za najlepiej rozwiązaną gospo-

darkę wodno- ściekową na terenach wiejskich,

– w 2002 r. Gmina Pakosław znalazła się w Złotej Setce 

Gmin na 85 miejscu w kraju za wysiłek inwestycyjny 

w latach 1993-2001, wynoszący 30,4% dochodów budże-

tu gminy.

Do Pałacu Prezydenckiego zaproszeni byliśmy przez ko-

lejnych Prezydentów RP – Aleksandra Kwaśniewskiego 

i Bronisława Komorowskiego, mam nadzieję – że Gmina 

Pakosław „dostrzeżona” zostanie przez Prezydenta 

Andrzeja Dudę. W poprzedniej kadencji my, samorządo-

wcy powiatu rawickiego – mieliśmy zaszczyt gościć Pre-

zydenta Andrzeja Dudę w Ratuszu w Rawiczu.

� Gminy naszej nie omijały kataklizmy – powodzie i wi-

chury. Najgroźniejsze to:

– powódź letnia nad Orlą w dniach 10-12 sierpnia 1985 r., 

zalane zboża i łąki, przerwane obwałowanie Orli w Ku-

beczkach,

– powódź zimowa nad Orlą od 13 lutego 1987 r.,

– burza z trąbą powietrzną w dniu 11 maja 1992 r. (godz. 

15:00 nad Pakosławiem i Osiekiem, zniszczone budynki, 

wyrwane drzewa),

– 17-19 marca 1997 r. silna wichura wiosenna- zerwany 

dach na budynku Urzędu Gminy,
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– lipiec 1997 r.- powódź 100-lecia w dorzeczu Odry, wy-

jazd 17 lipca 1997 r. do Luboni, Rudnika, Kuźni Racibor-

skiej z darami dla powodzian, także do Jemielna za Wą-

soszem,

– lipiec 2011- wichura nad Pakosławiem i okolicami,

– orkan „Ksawery” – 5-6 października 2017 r. – uszko-

dzonych 6 budynków, brak prądu w całej gminie, po-

walone drzewa.

Dzięki wybudowanemu w latach 2000-2001 zbior-

nikowi retencyjnemu nad Orlą, pogłębionemu w latach 

2010-2011 oraz regulacji rzeki Orli nie niszczą nas już 

groźne powodzie, a zalew stał się dodatkowo miejscem 

całorocznej rekreacji. Zbiornik nad orlą gromadzi też wo-

dę w okresie suszy, a susze klimatyczne doskwierają coraz 

silniej Polsce.

Inne odnotowane przez kronikarza wydarzenia to:

– nadanie nazw ulicom Pakosławia (rok 1987),

– wydanie w 1991 r. pierwszego egzemplarza gazetki 

„Pakosław i Okolice” (to już 31 lat),

– uroczyste otwarcie 17 grudnia 1992 r. Klubu Seniora 

„Jawor” przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Pakosławiu,

– wspólna decyzja Rad Nadzorczych Banków Spółdziel-

czych w Jutrosinie i Pakosławiu z dnia 17 lipca 1996 r. w 

sprawie włączenia zadłużonego pakosławskiego banku 

do Banku w Jutrosinie, wcześniej w dniu 15 października 

1986 r. uroczyste otwarcie nowego budynku Banku w Pa-

kosławiu,

– 17-22 grudnia 1997 r. Pielgrzymka polskich samorzą-

dów do Rzymu z choinką – darem dla Papieża Jana Pawła 

II (wspólny autokar samorządowców rawickich i gostyń-

skich),

– obchody 100-lecia pobudowanych kościołów parafial-

nych w Pakosławiu i Golejewku (2000-2001),

– odsłonięcie rzeźby rycerza Pakosławia z rodu Awdań-

ców na 25-lecie samorządu gminnego przed Urzędem 

Gminy w Pakosławiu (rok 2005).

PAKOSŁAW – TO STAROSŁOWIAŃSKIE OKREŚLENIE: 

TEN, KTÓRY CIĄGLE STARA SIĘ O SŁAWĘ.

Kazimierz Chudy

Z NOTATNIKA KOMISARIATU POLICJI W PAKOSŁAWIU

Dzielnicowy rejonu nr 13 z Rewiru Dzielnicowych w Pakosławiu, Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu, st. asp. 

Konrad Zaremba, tel.: 786936470, 477727340.

� Planem Priorytetowym jest wyeliminowanie zagrożenia niezachowania ostrożności przy trzymaniu zwierząt, wystę-

pującego na terenie wsi Góreczki Wielkie.

� Zdiagnozowanym zagrożeniem jest pozostawienie zwierząt domowych bez nadzoru i jakiejkolwiek opieki, co stwarza 

zagrożenie dla osób poruszających się pieszo lub rowerami na terenie miejscowości Góreczki Wielkie. Fakt ten został 

potwierdzony naniesieniem punktu na Krajową Mapę Zagrożenia Bezpieczeństwa, w dalszym ciągu docierają sygnały 

mieszkańców o zdiagnozowanym zagrożeniu. W celu zrealizowania zakładanego planu zostanie przeprowadzony szereg 

czynności: spotkanie z mieszkańcami, obchód wsi Góreczki Wielkie i stanowcze reagowanie na wykroczenia.

Rewir Dzielnicowych w Pakosławiu
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Z ŻYCIA SENIORA
MOTYL OD SENIORA DLA WISŁAWY SZYMBORSKIEJ

…Tak się złożyło, że jestem i patrzę.
Nade mną biały motyl trzepoce w powietrzu
skrzydełkami, co tylko do niego należą
i przelatuje mi przez ręce cień,
nie inny, nie czyjkolwiek, tylko jego własny…

Fragment wiersza Wisławy Szymborskiej stał się in-
spiracją do tematu warsztatów, jakie miałam przy-
jemność poprowadzić z seniorami dnia 26 stycznia 
2022 r. Wisława Szymborska to znana poetka, ese-
istka, krytyczka literacka oraz laureatka Nagrody 
Nobla. Chcąc podziękować Jej za całokształt wspa-
niałej twórczości oraz uczcić pamięć w związku 
z 10. rocznicą śmierci, spotkaliśmy się z seniorami 
na warsztatach pt. „Motyl od seniora dla Wisławy 
Szymborskiej”. Wspaniałe motyle, które były two-
rzone przez seniorów są śliczne, delikatne i ulotne, 
tak jak twórczość Wisławy Szymborskiej. Ozdobione róż-
ną techniką stworzyły wspaniały obraz, który zdobił wnę-
trze Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu współ-
tworząc wystawę poświęconą poetce. Każdy z seniorów 

otrzymał wiersz Wisławy Szymborskiej pt. „Jak się dziś 
czuję”, który rozbrzmiewał podczas warsztatów. Dziękuję 
Wam drodzy seniorzy. To Wasze ręce stworzyły to piękne 
dzieło.

Agnieszka Jeziorska

Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu

PIĘKNY JUBILEUSZ
Dnia 23 lutego 2022 roku w Klubie Seniora obchodzi-

liśmy znamienity Jubileusz 80 .urodzin Pani Czesławy 

Głowacz. 

80 lat. Czy to nie powód do dumy? 

Pani Czesławo! W dniu Twoich 80. urodzin składamy 

serdeczne życzenia:

„Z dumą przyznaj się do wieku,

Bo wiek świadczy o człowieku.

Ogrom wiedzy, doświadczenia,

Godny jest pozazdroszczenia.

Każdy dzień witaj z radością,

Darz swych bliskich szczerą miłością.

Przez życie idź z uśmiechem szerokim,

Stawiaj czoła górom wysokim”.

Agnieszka Jakubowska

Archiwum Klubu Seniora
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OBRAZY IGŁĄ MALOWANE
Obrazy igłą malowane to prace Pani Kazimiery Staśkiewicz, która jest członkiem Klubu Seniora.
Dnia 23 marca 2022 r. pani Kazimiera poprowadziła warsztaty dla seniorów . Bardzo dziękujemy za poświęcony czas 
i cenne rady jakie nam przekazała. 

Agnieszka Jakubowska

Archiwum Klubu Seniora

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

KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PN. „FORGET-ME-NOT”
�Dnia 18 listopada 2021 r. w naszej szkole odbyła się jesien-

na edycja ogólnopolskiego konkursu „Forget-me-not”.
Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowania ję-

zykiem angielskim, podniesienie umiejętności języko-
wych i samooceny uczniów oraz promowanie czytelni-
ctwa. Ośmioro uczniów klas VIII a oraz VIII b zmierzyło się 
z zadaniami skonstruowanymi w oparciu o zakres tema-
tyczny obejmujący znajomość podanego opowiadania, 
sentencji oraz współczesnych piosenek angielskich. Po-
szczególne teksty były zaopatrzone w szczegółowe obja-
śnienia i przydzielone odpowiednio, według stopnia trud-
ności. Pytania konkursowe obejmowały zadania zamknię-
te (wielokrotnego wyboru, zadania na dobieranie oraz 
typu prawda-fałsz) i zadania otwarte (z luką oraz zadania 
krótkiej odpowiedzi). 

Dla uczniów biorących udział w konkursie przewidziano 
następujące rodzaje dyplomów:
Dyplom laureata - uzyskanie 100%,
Dyplom z wyróżnieniem - uzyskanie 86% – 99%,

Dyplom uznania – uzyskanie 50% – 85% punktów 
możliwych,
Dyplom uczestnika – uzyskanie poniżej 50%.

Miło nam poinformować, że nasi uczniowie uzyskali bar-
dzo wysokie wyniki, z czego się niezmiernie cieszymy.
Dyplomy uznania otrzymali:
Oliwia Karkosz - kl. VIII a,
Klaudia Andrzejak - kl. VIII b,
Grzegorz Stanisławki - kl. VIII a,
Mateusz Stachowski - kl. VIII b.
Dyplomy z wyróżnieniem otrzymały:
Aleksandra Czepik - kl. VIII a,
Klaudia Jarczewska - kl. VIII a,
Irma Brudz - kl. VIII b,
Zofia Otworowska - kl. VIII b.
Wszyscy uczestnicy, oprócz dyplomów, otrzymali upo-
minki ufundowane przez Radę Rodziców, za co serdecznie 
dziękujemy. Gratulujemy wyników i doskonałej wiedzy 
językowej oraz życzymy dalszych sukcesów.
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ŚWIATOWY DZIEŃ PIDŻAMY

Dzień 29 listopada 2021 r. ogłoszono w naszej szkole 
„Światowym dniem pidżamy”. 

Ogłoszenie, które pojawiło się na dzienniku elektro-
nicznym dzień wcześniej, wzbudziło wiele zainteresowa-
nia. Komentowano je w różny sposób, że to chyba żart. 
Inni przekonywali się nawzajem, że to jednak prawda. 
A my czekaliśmy na rezultaty tego ogłoszenia. No i stało 
się! Mnóstwo dzieci przyszło tego dnia do szkoły w pidża-
mach na sobie lub przynieśli je w siateczkach i następnie 
w nie się przebrali. Wyjęli swoje: bambosze, kapciuchy, 
ciepłe skarpety, kocyki, pluszaki, przytulanki i poduszecz-
ki. Na pidżamki założono szlafroczki, a na oczy tzw. „śpio-
szki”. Ku zaskoczeniu wszystkich do obwieszczenia do-
stosowali się również niektórzy nauczyciele, ubierając się 
w śmieszne pidżamki, szlafroki, a na ich  głowach pojawiły 
się wałki i papiloty, zaś na nogach papcie lub klapki z pu-
szkiem. „Pidżamowcy” przemaszerowali korytarzami 
szkoły prezentując swoje stroje i akcesoria do spania. Dal-
sza zabawa w pidżamach przeniosła się na scenę, gdzie 
cała szkoła udała się do krainy bajek. Czytano tam: 

Pinokia, Alladyna i Calineczkę. Przypominam, iż szkoła to 
nie tylko miejsce do nauki, ale również można się w niej 
bawić.

SPOTKANIE ZE ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM

Jak co roku, „Caritas Parafialny” w Golejewku, orga-
nizuje Mikołaja dla dzieci w kościele. 

Jednak w 2021 roku, po raz pierwszy, Mikołaj przybył 
ze słodyczami dla dzieci do szkoły. Był to dzień, w którym 
dzieci miały rekolekcje szkolne. Mikołaj miał piękny strój 
i przypominał św. Mikołaja Biskupa, który spieszył z po-
mocą biednym i potrzebującym. Bardzo kochał dzieci i ro-
zdawał im słodkie upominki. Przy zaangażowaniu „Carita-
su Parafialnego” dzieci otrzymały od Mikołaja słodycze 
i w ten sposób mogliśmy uroczyście przeżyć  ten piękny 
patronalny dzień. 
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ŚWIĄTECZNE UPOMINKI

Świąteczne upominki dla  mieszkańców DPS - u w Osieku.
Podczas Świąt Bożego Narodzenia spotkamy się z bliskimi 
i obdarujemy ich prezentami. W 2021 r. chcieliśmy również 
podzielić się miłością z tymi, do których rodzina nie zawsze 
będzie mogła dotrzeć – z mieszkańcami Domu Pomocy Spo-
łecznej w Osieku. Zeszłoroczne dary zostały przyjęte z wielką 
radością i wdzięcznością. W dniach od 10 do 17 grudnia 2021 r. 
prowadziliśmy w szkole zbiórkę upominków świątecznych. 
Dzieci przynosiły podarunki, które dnia 17 grudnia 2021 r. 
przekazaliśmy mieszkańcom DPS-u. Bardzo dziękujemy za 
wsparcie, okazane serce i tę cząstkę miłości, którą rodzice 
i uczniowie zostawili w przekazanych prezentach.

CHOINKA Z KSIĄŻEK
Uczniowie klasy II udali się do Filii Bibliotecznej w Chojnie,  

gdzie stanęła książkowa - świąteczna choinka.
Pani Ela opowiedziała o pierwszym nietypowym drzewku, 

które powstało w 2017 roku. Pomysł okazał się udany. Choinka 
pięknie przyozdobiła wnętrze biblioteki i tak spodobała się 
czytelnikom, że w 2021 roku znowu stanęła choinka z książek. 
Tym razem na jej budowę przeznaczono ponad 500 książek. 
W specjalnych schowkach, wbudowanych w choinkę, Mikołaj 
zostawił słodkości, którymi dzieci chętnie się częstowały. Po 
obejrzeniu choinki, uczniowie klasy II wypożyczyli książki na 
ten cudowny, świąteczny czas.

MAKIETY LODOWATEJ ANTARKTYDY

W przytulnym i ciepłym zaciszu klasy II, mali odkrywcy 
tworzyli makiety zimnej i lodowatej Antarktydy.
Uczniowie klasy II lubią  metodę projektów, ponieważ samo-
dzielnie ustalają swoje działania. Wymaga to od nich organi-
zacji, kreatywności i umiejętności porozumiewania się. Przy 
okazji zdobywają wiedzę na dany temat. Tym razem powstały 
zimowe makiety o najzimniejszym kontynencie jakim jest 
Antarktyda. Makiety przedstawiają wiele ciekawych szczegó-
łów oraz zwierzęta zamieszkujące ten najzimniejszy kontynent 
świata. Efekty są wspaniałe. 

KONKURS PLASTYCZNY PN. „KIM BĘDĘ, GDY DOROSNĘ”
Rozstrzygnięto konkurs pn. „Kim będę, gdy dorosnę”.
Celem konkursu było: wyrażanie własnych pragnień i myśli dotyczących wymarzonego zawodu przy pomocy wybranej 

techniki plastycznej. Uczniowie bardzo licznie wzięli udział w tym konkursie.
Oto lista laureatów konkursu:
1. miejsce : Marcel Węcłaś,
2. miejsce : Aleksandra Jesiak,
3. miejsce : Ewa Frydryszak, Kornelia Jarus.
Gratulujemy zwycięzcom! Laureaci konkursu otrzymali dyplomy oraz upominki ufundowane przez Radę Rodziców!
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NATALKA I ANTEK W ŚWIECIE WIELKIEJ MATEMATYKI

Uczniowie klasy II realizują projekt pn. „Natalka i Antek w świecie wielkiej matematyki”.

Dziecięca ciekawość i przenikliwość są najważniejsze. Dzieci wciąż zaskakują pytaniami, a ich ciekawość jest niezaspo-

kojona. Chcą odkrywać świat, wiedzieć co, jak i dlaczego. Natalka i Antek to bohaterowie najnowszego projektu, którego 

celem jest wsparcie innych dociekliwych dzieciaków. Uczniowie klasy II będą zgłębiać wiedzę z matematyki, która czeka na 

odkrycie!

Głównym celem projektu jest zaprzyjaźnienie dzieci z matematyką i budowanie świadomości, że jest ona obecna we 

wszystkich dziedzinach życia. Natalka i Antek zachęcą dzieci do poznawania matematyki poprzez wykonywanie zadań, ale 

nie tych z podręcznika.

Projekt składa się z czterech pojedynczych modułów, a każdy z nich dotyczy zastosowania matematyki w innych dziedzi-

nach życia. Uczniowie realizują projekt wraz z nauczycielem w klasie.

2 x 2 =

8  4(1 + 1) =:

8  4 x 2 =:

8  2(1 + 3) =:

6  2(2 + 1) =:

9  3 + 9  3 =: :

2 + 6  2 x 3 =:

18  3 + 18  3 =: :

3 x 4 =

4  2 + 8 =:

4 x 2 - 4 =

4 + 2(3 + 2) =
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ZABAWA KARNAWAŁOWA
Niesamowite przebrania, dużo zabawy i uśmiechu.
Już od rana w szkole pojawiały się kolorowe postacie. Dzie-

ci przebrane były za  bohaterów znanych bajek. Przebierańcy 
świetnie bawili się, uczestnicząc we wspólnych konkursach, 
a skoczna i rytmiczna muzyka zachęcała do tańca. Wszystkim 
zabawom towarzyszyła radość, śmiech i spontaniczna aktyw-
ność dzieci, a cały bal karnawałowy przebiegł w miłej, serdecz-
nej atmosferze i dostarczył niezapomnianych wrażeń. Rado-
sny, szeroki uśmiech to najlepsze podsumowanie wspólnej za-
bawy. Pozostały wspomnienia, które będą nam towarzyszyć 
do kolejnego balu karnawałowego. 

SZKOŁA PODSTAWOWA W PAKOSŁAWIU (Artykuły i fotografie otrzymane ze szkoły)

KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH – 2021 R.
Jak co roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Pakosławiu wzięli udział w szkol-
nym konkursie plastycznym na  „Najpiękniejszą Szopkę 
Bożonarodzeniową.” 
Szopka jako symbol Narodzenia Chrystusa, przypomina 
o największych wartościach: wzajemnej trosce, miłości, 
szacunku i pomocy. Celem konkursu jest kultywowanie 
tradycji związanej z tematyką Świąt Bożego Narodzenia i 
przybliżenie dzieciom historii Narodzenia Pańskiego. Pre-
zentacja najpiękniejszych szopek, uroczyste podsumowa-

nie konkursu oraz wręczenie nagród przez Panią Dyrektor 
– Małgorzatę Piechocką odbyło się dnia 17 grudnia 2021 r. 
Nagrody zostały ufundowane przez Radę Rodziców. 
Wyniki przedstawiały się następująco:

I kategoria: uczniowie klas I-III:
I miejsce - Adrianna Wojtyczka i Nadia Mańkowska, 
II miejsce - Przemysław Szponik,   
III miejsce - Michał Szponik.

II kategoria: uczniowie klas IV-VI:
I miejsce - Maria Jelinowska,     
II miejsce - Wiktoria Wolna, 
III miejsce - Laura Jakubowska.

III kategoria: prace rodzinne:   
I miejsce - Rodzina Państwa Tatarków,  
II miejsce - Rodzina Państwa Rapiorów,  
III miejsce - Rodzina Państwa Smakulskich, 
wyróżnienie - Rodzina Państwa Lecieje-
wskich. 
Wszystkim serdecznie gratulujemy!    

Anna Fogel

W HOŁDZIE NIEPOKONANYM POWSTAŃCOM WIELKOPOLSKIM
1918-1919

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pako-

sławiu uczcili kolejną już rocznicę Powstania Wielkopolskiego. 

Dnia 16 lutego 2022 r. w Szkole Filialnej w Sowach odbył się apel, w którym, 

ze względu na panujące obostrzenia pandemiczne, uczestniczyli tylko 

uczniowie klas I-IV. Uczniowie klas czwartych przygotowali krótkie przed-

stawienie, którego zwieńczeniem było złożenie kwiatów i zniczy pod tabli-

cą upamiętniającą powstanie. Na zakończenie obchodów wszystkie dzieci 

zostały poczęstowane pyszną drożdżówką i ciepłą herbatą.
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OGÓLNOPOLSKI STRAŻACKI KONKURS PLASTYCZNY

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Pakosławiu wzięli udział w Ogólnopolskim Strażackim 
Konkursie Plastycznym. 
W eliminacjach powiatowych zostały wyróżnione następujące prace:
kategoria klasy I-IV :
1. miejsce - Maciej Smakulski,
2. miejsce - Mateusz Barteczka,
5. miejsce - Marika Mikołajczak.
kategoria klas V-VIII : 
1.miejsce - Alicja Maria Rosolska,
4. miejsce - Maria Stolaś,
5. miejsce - Magdalena Kędzia .
Prace naszych uczniów zakwalifikowały się do eliminacji wojewódzkich.  Wszystkim 
uczestnikom gratulujemy!

� � � � Eugeniusz Głowacz

SOLIDARNI Z UKRAINĄ
Dnia 7 marca 2022 r., uczniowie Szkoły Filialnej 

w Sowach, wyrazili swoją solidarność z mieszkańcami 
Ukrainy. 
Uczniowie ubrani w żółte i niebieskie bluzki, z flagami 
w dłoni, wyruszyli ulicami wioski, aby pokojowo zamanife-
stować swoje poparcie dla naszych wschodnich sąsiadów. 
Dzieci chętnie włączyły się do akcji poprzez wykonanie 
tematycznych prac plastycznych, flagi Ukrainy, a przede 
wszystkim poprzez przynoszenie darów dla uchodźców. 
Cała społeczność uczniowska swoją postawą i zaangażo-
waniem udowodniła, że sercem jesteśmy z Ukrainą! 

APEL Z OKAZJI ŚWIĘTA PATRONKI – MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
Dnia 17 marca 2022 r., w Szkole Podstawowej w Pakosławiu uroczyście obchodzono Święto Patronki – Marii 

Skłodowskiej-Curie. 
Tego dnia odbył się apel okolicznościowy, na którym zostały podsumowane następujące konkursy:
- konkurs plastyczny dla klas I-III pt. „Nasza Patronka w oczach dziecka”,
- konkurs wiedzy o Marii Skłodowskiej - Curie dla klas V-VIII.
Uczniowie prezentujący część artystyczną, podkreślili, że Patronka ich szkoły miała wszystkie cechy dobrego naukowca, tj.:  
talent, upór, odwagę i poświęcenie do nauki. Była genialną uczoną, pionierką badań w zakresie promieniotwórczości, dwu-
krotną laureatką Nagrody Nobla z fizyki oraz chemii. W natłoku zajęć naukowych potrafiła znaleźć czas dla rodziny i Ojczyzny. 
Przedłużeniem obchodów 
Święta Patronki Szkoły Pod-
stawowej w Pakosławiu był 
dzień 18 marca 2022 r., kie-
dy to mogliśmy uczestniczyć 
w pokazach doświadczeń 
i prezentacji eksperymen-
tów z zakresu fizyki i chemii, 
które poprowadziła firma 
„EduEvent”.
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ZŁOTO I SREBRO DLA PIŁKARZY I PIŁKAREK RĘCZNYCH!!!

Zmagania piłkarek i piłkarzy ręcznych Igrzysk Dzieci 

zakończone.

Chłopcy byli bezkonkurencyjni, pokonali wszystkich 

i zdobyli Mistrzostwo Powiatu Rawickiego. Dziewczęta 

stanęły na drugim miejscu podium zdobywając srebrny 

medal. Brawo! Było pięknie, sportowo i emocjonująco. 

Gratulacje dla zawodników i opiekunów.
Hanna Sierpowska

O CZEKOLADOWYM AUTOBUSIE

PRZEDSZKOLE W PAKOSŁAWIU   (Artykuły otrzymane z przedszkola)

Dnia 13 stycznia 2022 roku dzieci z Przedszkola w Pakosławiu przeniosły się do magicznego świata czekolady. 
Każdy przedszkolak mógł poczuć się, jak prawdziwy wytwórca czekolady. Uczestnicy zostali ubrani w specjalne fartuszki 
i czapeczki, dowiedzieli się skąd się bierze czekolada, degustowali różne rodzaje czekolady i wykonali swoje własne cze-
koladki. Na koniec dzieci otrzymały dyplom Mistrza Czekolady. Czekoladowe warsztaty były prawdziwą przyjemnością dla 
małych łasuchów.

W KARNAWALE SAME BALE…

Balik karnawałowy dla przedszkolaków to wydarzenie niezwykłe i wyczekiwane,  dostarczające wielu pozytywnych 
przeżyć i radości. 
W Przedszkolu w Pakosławiu kolorowe postacie pojawiły się dnia 10 lutego 2022 roku. W salach przedszkolnych grup:  
„Biedronki” i „ Pszczółki” można było spotkać : wróżki, księżniczki,  motylki, piratów, strażaków, policjantów, Spider-Mana, 
Batmana. Nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich  postaci. Natomiast w sali najstarszej grupy – „ Pieski” dominowały 
zwierzątka leśne – przyjaciele Krasnalka Hałabały: wiewiórki, liski, wilki, wróbelek, sowy i jeże. Rozpoznać dzieci było 
bardzo trudno. Wystrój sal wprowadzał w radosny nastrój oraz zachęcał wszystkich do wesołej zabawy. 

KULTURA

DEKORUJEMY CHOINKĘ 
OZDOBAMI Z PAPIERU

Taki tytuł nosiło zadanie przygotowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną 
oraz Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. 
Od Mikołajek do 23 grudnia 2021 roku czekaliśmy na ozdoby choinkowe z papieru, 
które powieszone zostały na pięknej, pachnącej lasem choince, którą otrzymaliś-
my w darze od Nadleśnictwa Piaski. Bardzo dziękujemy za cudowne drzewko. 
Ozdobione wyglądało jeszcze ładniej.

Agnieszka Jeziorska

Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu
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CZYTANIE PRZEZ LOSOWANIE

Dnia 10 grudnia 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu ogłosiła świą-

teczną akcję pn. „Czytanie przez losowanie”. 

Czytelnicy odwiedzający bibliotekę losowali książki, które ukryte były pod świątecznym 

papierem ozdobnym. Nie znając zawartości „prezentów” czytelnikom towarzyszyły duże 

emocje i radość z wylosowanej przez siebie książki. Taką książkę – niespodziankę 

czytelnicy wypożyczali do swoich domów. Dziękujemy za udział w tym zadaniu.

Agnieszka Jeziorska

KONKURS PT. „MOJA MIEJSCOWOŚĆ NA STAREJ FOTOGRAFII”

„Moja miejscowość na starej fotografii” – pod takim 
tytułem odbył się konkurs fotograficzny, którego orga-
nizatorem było Stowarzyszenie „Wsparcie dla Każdego” 
z Pakosławia, a patronat nad nim sprawował Starosta 
Rawicki.
Konkurs sfinansowany został w ramach projektu pn. „Mo-
ja miejscowość na starej fotografii”, na który Stowarzy-
szenie „Wsparcie dla Każdego” otrzymało środki z Powia-
tu Rawickiego realizując zadanie publiczne z zakresu: 
kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego. 
Celem konkursu było promowanie tradycji rodzinnych 
i kulturalnych, ukazanie ekspresji i bogactwa dawnego 
życia w Powiecie Rawickim (Gminy : Rawicz, Bojanowo, 
Miejska Górka, Pakosław, Jutrosin) – ludzi, społeczności, 
architektury uwieńczonych na historycznych fotografiach 
z okresu do lat 70-tych XX wieku znajdujących się w pry-
watnych archiwach mieszkańców. W ten sposób uczestni-
cy konkursu przyczynili się do upowszechniania i popula-
ryzacji fotografii jako dziedziny sztuki oraz pokazali, że 
można zmobilizować się do poszukania starych zdjęć 
i promowania tradycji historycznych. Na konkurs wpłynę-
ło dwanaście zdjęć. Każde z nich było wyjątkowe. Gra-
tulujemy wszystkim uczestni-kom tego konkursu i dzięku-
jemy za chęć wzięcia udziału w takim projekcie. Laureaci 
otrzymali dyplomy i nagrody. 
Fotografie są piękną pamią-
tką. Ważne abyśmy potrafili 
ocalić je od zapomnienia. 
Dziękujemy Gminie Pakosław, 
Rawicz, Jutrosin, Miejska Gór-
ka, Powiatowi Rawickiemu, 
Firmie „Romi” z Jutrosina oraz 
Firmie Marka Stróżyńskiego 
z Osieka za ufundowane na-
grody i gadżety, które przeka-
zano uczestnikom konkursu. 
Ponadto wydano niepowta-
rzalną publikację zawierającą 
wszystkie prace konkursowe. 
Dziękujemy komisji oceniają-
cej prace oraz Pani Agnieszce 

Jeziorskiej z Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu 
oraz Pani Blance Pazoła  z Ośrodka Kultury i Rekreacji 
w Pakosławiu, za pomoc w przygotowaniu wystawy i pro-
jektu folderu.
Oto wyniki konkursu:
Kategoria : uczniowie klas 1-3:
1. Dominik Popielas,
2. Zuzanna Jakubowska,
3. Hanna Basińska.
Kategoria : uczniowie klas 4-8:
1. Jakub Kalka,
2. Kinga Basińska,
3. Kacper Popielas. 
Kategoria: uczniowie szkół ponadpodstawowych:
1.Zuzanna Łakoma,
2. Łukasz Nowakowski,
3. Weronika Basińska.
Wyróżnienia:
1. Dominika Rabiega,
2. Natasza Walenczak,
3. Aleksandra Jakubowska.

Elżbieta Łakoma
Agnieszka Jeziorska

Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu

Archiwum Stowarzyszenia „Wsparcie dla Każdego”
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E-FERIE Z GMINNĄ BIBLIOTEKĄ PUBLICZNĄ ORAZ OŚRODKIEM 
KULTURY I REKREACJI W PAKOSŁAWIU

Test i pomysł na wiersz – to zadania dla dzieci, które 
brały udział w e-feriach.
„Z jakiej jestem bajki?” - to tytuł testu, który rozwiązywały 
dzieci biorące udział w pierwszym tygodniu ferii organi-
zowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Ośro-
dek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Jesteśmy mile za-
skoczeni ilością rozwiązanych testów. Otrzymaliśmy 27 
poprawnie rozwiązanych testów. Świadczy to o dużym 
zainteresowaniu naszą ofertą oraz znajomością bajko-
wych postaci. Dzieci rozpoznawały m.in. : Maszę, Bolka, 
Lolka, Bałwanka Buli, Królową Śniegu oraz inne postacie 
z bajek. Podczas drugiego tygodnia ferii, dzieci mogły uło-
żyć wiersz o tematyce zimowych zabaw. Do tego zadania 
przystąpiło sześcioro uczestników. Dziękujemy, że byliście 
w tym czasie z nami.

Agnieszka Jeziorska

JEDNO Z SYMPATYCZNIEJSZYCH ŚWIĄT
 - MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KUBUSIA PUCHATKA

Dnia 18 stycznia 2022 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu z wielką radością 
obchodziła bardzo sympatyczny dzień w roku –  święto Kubusia Puchatka. Kubuś Puchatek 
to jeden z ulubionych bohaterów bajkowych. Zna go chyba każdy, a już na pewno kochają go 
dzieci. Mała „KUBUSIOWA” akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Dzieci składały 
Kubusiowi Puchatkowi życzenia, układały puzzle z jego wizerunkiem czy rysowały ilustracje. 
Dziękujemy wszystkim, którzy nie zapomnieli tego dnia o tym pluszowym Jubilacie

Agnieszka Jeziorska

ŚWIĘTO KUBUSIA PUCHATKA ORAZ PUZZLOWY ZAWRÓT GŁOWY 
W CZASIE FERII ZIMOWYCH Z BIBLIOTEKĄ

W styczniu swoje wielkie święto ma dobrze nam 
znany Kubuś Puchatek. 
Zaproszenie do udziału w zadaniu pod nazwą „Puchatko-
we zabawy” ogłoszone w czasie ferii zimowych cieszyło się 
dużym zainteresowaniem wśród dzieci, o czym świadczy 
ilość przyniesionych i nadesłanych do Filii Bibliotecznej 

w Chojnie prac plastycznych 
i zdjęć z ulubionym misiem. 
Wystawę, która powstała 
z prac dzieci można było po-
dziwiać przez cały luty w Filii 
Bibliotecznej w Chojnie. Bar-
dzo cieszy fakt, że w świecie 
zdominowanym przez no-
woczesne technologie wciąż 
nie brakuje osób ceniących 

sobie bardziej tradycyjne rozrywki. Jedną z nich jest ukła-
danie puzzli, o których słyszał zapewne każdy z nas. Jak się 
okazuje, te niewielkie kartonowe elementy na nowo wra-
cają do łask, stanowiąc idealną rozrywkę nie tylko dla dzie-
ci, ale dla całej rodziny. Układanie puzzli niesie za sobą 
mnóstwo korzyści. Stymuluje rozwój mózgu, ćwiczy spo-
strzegawczość, koncentrację i cierpliwość. Buduje wiarę 
we własne możliwości, trenuje pamięć i rozwija spraw-
ność manualną, uczy pracy w zespole. To świetna porcja 
zabawy i nauki. Układanie puzzli nie ma limitu wiekowego. 
Trzeba tylko dobrać stopień trudności, liczbę elementów.
Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się do feryjnej zaba-
wy pn. „Puzzlowy zawrót głowy” i nadesłali zdjęcia swo-
ich puzzlowych zmagań.

Elżbieta Hauza

Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu

Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu

Archiwum Filii Bibliotecznej 
w Chojnie
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ZAJRZYJ DO SZUFLADY SZYMBORSKIEJ…

W 10. rocznicę śmierci Wisławy Szymborskiej powró-

ciliśmy do Jej wspaniałej poezji. Zajrzeliśmy do „Szu-

flady Szymborskiej”, by właśnie tego dnia podziękować 

poetce za całokształt twórczości i przeczytać kilka 

wierszy z Jej tomików.

Podczas czytań on-line usłyszeliśmy takie wiersze jak : 

„Cebula”, „Chmury”, „Kot w pustym mieszkaniu”, „Jabłon-

ka”, „Portret kobiecy”, „Jak się dziś czuję” oraz „Powroty”. 

Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w naszą bibliotecz-

ną akcję. Wśród osób, które zajrzały do „Szuflady Szym-

borskiej” znalazła się poetka – Pani Sabina Klak. W ten 

sposób potwierdziły się słowa Wisławy Szymborskiej, że: 

„W języku poezji, gdzie każde słowo się waży, nic już zwy-

czajne i normalne nie jest. Żaden kamień i żadna nad nim 

chmura. Żaden dzień i żadna po nim noc. A nade wszystko 

żadne niczyje na tym świecie istnienie”.  

Agnieszka Jeziorska Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu

NIC DWA RAZY SIĘ NIE ZDARZA...
Dnia 1 lutego 2022 r.  minęło 10 lat od śmierci polskiej 

noblistki Wisławy Szymborskiej — jednej z najwybit-
niejszych polskich poetek. 
Należy ona do najczęściej tłumaczonych polskich autorek 
— jej utwory przetłumaczono na 42 języki. Świat o Wisła-
wie Szymborskiej usłyszał w 1996 r., kiedy nagrodzono jej 
twórczość Literacką Nagrodą Nobla. Od dnia 1 lutego 
2022 r. w Filii Bibliotecznej w Chojnie można było obej-
rzeć wystawę poświęconą życiu poetki pt.: „Nic dwa razy 
się nie zdarza”. 
Zachęcam także do sięgnięcia po tomiki poezji poetki, 
które dostępne są w bibliotece.

Elżbieta Hauza

Z GWARĄ MI PO DRODZE

Dnia 21 lutego 2022 roku obchodziliśmy Dzień Języka Ojczystego. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu z okazji tego święta zapropo-

nowała czytelnikom udział w zadaniu pn. „Z gwarą mi po drodze”. Uczestni-

cy tego zadania, a było ich wielu, sprawdzali swoją wiedzę z zakresu gwary 

Wielkopolski. Wszyscy poradzili sobie doskonale. Cieszymy się, że wśród 

osób, które zmierzyły się z testem, były także dzieci. Ważne, abyśmy mieli 

świadomość, że język ojczysty i języki lokalne to najważniejsze, niezastą-

pione drogi przekazu kultury, wiedzy i mądrości. 

Agnieszka Jeziorska

Archiwum Filii Bibliotecznej w Chojnie

Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu
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LAURKA DLA WILHELMA GRIMMA

Dnia 24 lutego 2022 roku  Wilhelm Grimm obchodził 
swoje urodziny. 
Autor znanych na całym świecie baśni lubiany jest przede 
wszystkim przez dzieci. Świadczą o tym piękne i liczne 
laurki, które mali czytelnicy dostarczyli do Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Pakosławiu w ramach zadania pn. „Laur-
ka dla Wilhelma Grimma”. Śliczne laurki prezentujące ilu-
stracje z kilku popularnych baśni zdobiły portret Wilhel-
ma Grimma. Każda z nich jest piękna i wyjątkowa. Zrobio-
na prosto od serca każdego dziecka. Dziękuję dzieciom 
i wychowawcom ze Szkoły Podstawowej w Pakosławiu za 
współpracę i promowanie czytelnictwa. Sami zobaczcie 
jak Wilhelm Grimm obchodził swoje urodziny w naszej bi-
bliotece. Czy można sobie wymarzyć coś wspanialszego?

Agnieszka Jeziorska

JAK TO Z WILKIEM I SIEDMIOMA KOŹLĄTKAMI BYŁO?
Niedawne urodziny Wilhelma Grimma (24 lutego) stały 
się inspiracją do przypomnienia sobie niektórych baśni 
jego autorstwa. Każdy z nas, mały i duży, pamięta wielką 

księgę baśni i tą swoją, ukochaną, którą czytaliśmy lub 
nam czytano wiele razy. 
Dnia 28 lutego 2022 roku, podczas spotkania z uczniami 
klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Pakosławiu, przenieś-
liśmy się do baśniowej krainy. Spotkaliśmy w niej: „Czer-
wonego Kapturka”, „Kopciuszka”, „Królewnę Śnieżkę”, 
„Jasia i Małgosię” oraz „Wilka i siedem koźlątek”. Dzieci 
doskonale znają baśniowych bohaterów i bardzo dobrze 
poradziły sobie z kilkoma zadaniami przygotowanymi dla 
nich. Na podstawie prezentowanych rekwizytów odgady-
wały tytuły baśni i bajek , a nawet streszczały ich treść. Tak 
dobrze, że mogliśmy się spotkać i wspólnie przeczytać 
bajkę „O Wilku i siedmiu koźlątkach”. Bardzo dziękuję 
dzieciom i wychowawcom za to rozczytane spotkanie i ko-
lejne śliczne ilustracje dla Wilhelma Grimma.

Agnieszka Jeziorska

Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu

ŻOŁNIERZE WYKLĘCI. CI, KTÓRZY NIGDY NIE ULEGLI
Obchodzony dnia 1 marca – Narodowy Dzień Pamięci 

„Żołnierzy Wyklętych” został ustanowiony przez Sejm 
RP w 2011 roku, aby upamiętnić tych, którzy po II woj-
nie światowej z bronią w ręku przeciwstawili się narzu-
conej siłą władzy komunistycznej. 
Powojenna konspiracja niepodległościowa była najliczniej-
szą formą zorganizowanego oporu polskiego społeczeń-
stwa wobec reżimu komunistycznego. W zbrojnym podzie-
miu działało nawet 200 tys. osób w różnych oddziałach. 
Kolejnych 20 tys. walczyło w partyzantce. Kilkaset tysięcy 
osób zapewniało łączność, wywiad i schronienie. W Gmin-
nej Bibliotece Publicznej w Pakosławiu można było zoba-
czyć symboliczną wystawę poświęconą tym, którzy nigdy 
nie ulegli. 

Agnieszka JeziorskaArchiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu

Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu
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DZIEŃ PISARZY I PISAREK
Dzień Pisarzy i Pisarek to bardzo ważne święto w ka-

lendarzu. Można tego dnia świętować na różne sposoby.
Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu ogłosiła z tej 
okazji akcję czytelniczą pn. „Księga twarzy pisarek i pisa-
rzy”. Czytelnicy odwiedzający bibliotekę tworzyli tzw. 
„Księgę twarzy” znanych pisarzy i pisarek. W dużej mierze 
księga ta została zapisana. Z okazji tego święta można by-
ło zmierzyć się z testem pt. „Znam ich twarze”, a na naj-
młodszych czekała krzyżówka pt. „Bajkolandia”. Oprócz 
tego, podczas spotkania z ucznia-
mi klas IV a i IV b ze Szkoły Pod-
stawowej w Pakosławiu, miałam 
przyjemność poprowadzić war-
sztaty pn. „Pisarskie pióro”. Spot-
kanie rozpoczęliśmy od przeczy-
tania wiersza pt. „Młody pisarz”, 
następnie wspólnie stworzyliśmy 
mapy słów kojarzących się z pisa-
rzem i książką. Wiele radości, ale 
też skupienia wymagała zabawa 
pn. „Pisarskie pióro”, która pole-
gała na odróżnianiu zdań prawdzi-
wych od fałszywych poprzez unie-
sienie właściwego koloru piórka, 
zielone – prawda, czerwone – 
fałsz. Podczas warsztatów powsta-
ła pokaźna lista książek, które 
uczniowie niedawno przeczytali 

lub planują przeczytać. Prezentacja nowości bibliotecz-
nych zakończyła to twórcze spotkanie. Dziękuję uczniom 
i nauczycielom za możliwość aktywnego udziału w tym 
ważnym dla nas święcie. Bo czy potrafimy wyobrazić so-
bie świat bez pisarzy, pisarek i książek? Wszystkim pisa-
rzom i pisarkom życzymy wspaniałej wyobraźni, weny 
pisarskiej i wielu czytelników. Dziękujemy, że jesteście!

Agnieszka Jeziorska

Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PISARZY
Międzynarodowy Dzień Pisarzy ustanowiony został 

w 1984 r. przez PEN Club – stowarzyszenie pisarzy zało-
żone w 1921 r. w Londynie. Jego celem jest promowanie 
twórczości literackiej na świecie. Jest również prete-
kstem do przypominania o potrzebie wolności słowa 
i wspieraniu rozwoju pisarskiej społeczności. Z okazji te-
go święta warto przypomnieć polskich pisarzy, którzy zo-
stali zauważeni i docenieni na świecie i zdobyli Literacką 
Nagrodę Nobla. A byli to : 
• 1905 r. – Henryk Sienkiewicz – „za wybitne osiągnięcia 
w dziedzinie epiki i rzadko spotykany geniusz, który wcie-
lił w siebie ducha narodu",
• 1924 r. – Władysław Reymont – „za wybitny polski epos 
narodowy Chłopi”,
• 1980 r. – Czesław Miłosz – za to, że „z bezkompromiso-
wą jasnością postrzegania wyraził warunki, na jakie wy-
stawiony jest człowiek w świecie ostrego konfliktu”,
• 1996 r. – Wisława Szymborska - za „poezję, która z ironi-
czną precyzją pozwala historycznemu i biologicznemu 
kontekstowi ukazać się we fragmentach ludzkiej rzeczy-
wistości”,
• 2018 r. – Olga Tokarczuk – „za wyobraźnię narracyjną, 
która z encyklopedyczną pasją prezentuje przekraczanie 

granic jako formę życia”. 
W Filii Bibliotecznej w Chojnie można było obejrzeć wy-
stawę poświęconą polskim noblistom. Zachęcam do wy-
pożyczenia książek laureatów Literackiej Nagrody Nobla 
dostępnych w bibliotece.
Czytajmy zatem dla przyjemności, dla zdrowia i dla pisa-
rzy, którzy tworzą przecież z myślą o czytelnikach.

Elżbieta Hauza

Archiwum Filii Bibliotecznej w Chojnie
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DZIEŃ KOBIET Z BIBLIOTEKĄ
Dnia 8 marca wszystkie Panie obchodzą swoje święto. Zarówno małe dziew-

czynki, jak i dorosłe kobiety otrzymują podarunki z okazji tego dnia. 
W tym roku dla wszystkich Pań i dziewczynek, które odwiedziły tego dnia Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Pakosławiu przygotowana została miła niespodzianka: pa-
pierowy tulipan oraz upominek. Panie wzięły udział w quizie pt. „Jakie znam boha-
terki literackie” oraz mogły wypożyczyć książkę ze słowem „kobieta” w tytule. Cał-
kiem sporo takich książek jest w naszej bibliotece. Wszystkim kobietom i kobiet-
kom życzymy pięknych kwiatów każdego dnia, dobrych myśli i słońca, które nie 
gaśnie.

Agnieszka Jeziorska

Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu

CZYTANIE NA DYWANIE W FILII BIBLIOTECZNEJ W CHOJNIE
Po przerwie spowodowanej pandemią, nareszcie 

mogliśmy spotkać się w bibliotece.    
I choć w każdy piątek spotykaliśmy się wirtualnie, to jed-
nak radość dzieci, które całą grupą mogły odwiedzić bi-
bliotekę dnia 11 marca 2022 r. była niesamowita. Tym 
spotkaniem rozpoczęliśmy cykl pn. „Czytanie na dywanie”. 
Na ostatnim wirtualnym spotkaniu „Krasnale” wysłuchały 
bajki pt. „Jesteś moim przyjacielem”. Bajka tak spodobała 
się przedszkolakom, że kontynuowaliśmy temat przyjaźni, 
poznając dalsze przygody zajączka i jeżyka. 
Po wysłuchaniu bajki pt. „Przyjaciele na zawsze”, dzieci 
chętnie opowiadały o swoich przyjaciołach.
Na zakończenie spotkania każde dziecko otrzymało 
zakładkę do książki z sentencją o przyjaźni.

Elżbieta HauzaArchiwum Filii Bibliotecznej w Chojnie

DOFINANSOWANIE W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU 
ROZWOJU CZYTELNICTWA

Informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu otrzymała dofinansowanie w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, Kierunek interwencji 1.1 „Zakup i zdalny dostęp do nowości 
wydawniczych”. Kwota dofinansowania wynosi 7000,00 zł. 
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 (NPRCz 2.0.) jest uchwalonym przez Radę Ministrów 
programem wieloletnim na lata 2021-2025. W ramach interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych, 
którego celem jest wzmocnienie potencjału bibliotek w środowiskach lokalnych poprzez wzrost atrakcyjności i dostę-

pności ich zbiorów. Grupą odbiorców docelowych są czytelnicy i użytkownicy 
bibliotek publicznych, którzy w ramach wsparcia NPRCz 2.0. będą mogli korzystać 
z udoskonalonej i poszerzonej oferty bibliotek publicznych obejmującej zarówno 
aktualizowane w trybie ciągłym i systematycznie uzupełniane o nowości wydaw-
nicze księgozbiory bibliotek, jak i formy zdalnego dostępu. W ramach K.I. 1.1. co-
rocznie będą ogłaszane nabory wniosków na zadanie związane z zakupem i zdal-
nym dostępem do nowości wydawniczych. W ramach tejże dotacji Gminna Biblio-
teka Publiczna w Pakosławiu oraz Filia Biblioteczna w Chojnie w 2021 r. zakupiła 
270 egzemplarzy książek drukowanych. Tym samym wzmocniona została oferta 
czytelnicza dla naszych użytkowników. Zapraszamy do biblioteki po liczne nowoś-
ci, które z pewnością będą miłą lekturą. Na zdjęciach prezentujemy kilka nowości.

Agnieszka Jeziorska

Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu
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„KSIĄŻKĄ POŁĄCZENI” W BIBLIOTECZNEJ KRAINIE BAJEK
Książka jest pięknym mostem między światem rzeczywistym a literaturą. Żeby 

dziecko odkryło, jakie bogactwo kryje się w słowie pisanym, potrzebuje doro-

słego – towarzysza, który pomoże mu odkryć ten niezmierzony, arcyciekawy i je-

dyny w swoim rodzaju świat wyobraźni. 

O tym, że dzieci kochają książki, nie trzeba nikogo przekonywać. A takie czytane 

wspólnie, wraz z rodzicami czy dziadkami, są jeszcze bardziej lubiane. I to właśnie 

rodzinne czytanie jest jedną z idei kampanii pn. „MAŁA KSIĄŻKA-WIELKI CZŁO-

WIEK”, która cieszy się dużą popularnością wśród małych czytelników Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Pakosławiu. Od ostatniego artykułu, w którym pisałam 

o drużynie małych czytelników, troszkę się zmieniło. Kolejne dzieci otrzymały wy-

prawki czytelnicze oraz dyplomy. Wśród tych pierwszych znaleźli się : Bogdan, Zosia, 

Lena, Stasiu i Ignaś , natomiast dyplomy otrzymali : Nikola i Sebas�an. Zapraszamy 

kolejnych małych czytelników do Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu.

Agnieszka Jeziorska

Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu

 KSIĄŻKI DAJĄ RADOŚĆ
Nikt nie zaprzeczy, że czytanie książek zarówno przez dzieci, jak i dorosłych to wachlarz korzyści. 

Są takie wydarzenia i rytuały w życiu dziecka, które nie tylko pozostają na długo w pamięci, ale 
mają też istotny wpływ na jego dorosłe życie. Badania wykazują, że dzieci wychowywane pośród 
książek są bardziej pewne siebie, mają większy niż rówieśnicy zasób słownictwa i dobrze roz-
winiętą wyobraźnię. Ważną rolę w kształtowaniu Małego Czytelnika odgrywa biblioteka: uczy go 
samodzielności, podejmowania pierwszych własnych wyborów, rozwija myślenie oraz nawyk 
czytania i pogłębiania wiedzy. Niewątpliwie dużą rolę w propagowaniu czytelnictwa wśród naj-
młodszych dzieci odgrywa Kampania pn. „MAŁA KSIĄŻKA –WIELKI CZŁOWIEK ”.
W Filii Bibliotecznej w Chojnie cały czas wydawane są wyprawki czytelnicze, a także dyplomy 
Małym - Wielkim Czytelnikom. Zapraszam dzieci i rodziców do dalszego wypożyczania oraz no-
wych czytelników w wieku 3-6 lat do udziału w akcji pn. „MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK”. 
Program organizowany jest przez Instytut Książki oraz finansowany ze środków Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Elżbieta Hauza

Archiwum Filii Bibliotecznej  w Chojnie

WYSTAWA W RAMCH OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU 
PLASTYCZNEGO

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Pakosławiu 
można było podziwiać wystawę prac biorących udział 
w Ogólnopolskim Strażackim Konkursie Plastycznym.  
Konkurs miał na celu : zainteresowanie dzieci, młodzieży 
oraz osób dorosłych ochroną przeciwpożarową, działal-
nością straży pożarnych, w tym działań ratowniczo-gaś-
niczych, edukację w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 
bezpieczeństwa i ekologii, tradycją i życiem strażackich 
środowisk oraz propagowaniem pozytywnych postaw 
społecznych. Tematyka prac konkursowych obejmowała 
udział straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, 
działaniach związanych z przeciwdziałaniem, zwalczaniem 
i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych 
oraz ratownictwa specjalistycznego. Organizatorem kon-
kursu był Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Po-
żarnych Rzeczpospolitej Polskiej i Zarządy Oddziałów 

Związku przy współpracy z innymi instytucjami i organiza-
cjami. Prace, które wpłynęły na konkurs ocenianie były 
w pięciu grupach wiekowych: przedszkola, szkoły podsta-
wowe klasy I-IV, szkoły podstawowe klasy V-VIII, szkoły 
ponadpodstawowe oraz osoby dorosłe. Gratulujemy 
wszystkim uczestnikom konkursu i jesteśmy dumni z Wa-
szego talentu.

Agnieszka Jeziorska

Archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu
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„KRASNALE” I „SMERFY” W FILII BIBLIOTECZNEJ W CHOJNIE
Dlaczego warto czytać dzieciom?
Jedną z najlepszych rzeczy, które możemy zrobić dla 
swojego dziecka, to czytanie mu książek. Dlaczego czy-
tanie jest tak istotnie? Ponieważ ma ogromny wpływ na 
rozwój dziecka. Czytanie przede wszystkim uczy je po-
znawania świata. Książki uczą współczucia, przyjaźni 
i miłości, rozróżniania dobra od zła, poszerzają zasób 
słownictwa. 

Z powodu pandemii nie mogliśmy spotykać się w biblio-
tece, co nie znaczy, że zrezygnowaliśmy z głośnego czyta-
nia bajek. W każdy piątek spotykałam się online z dziećmi 
z grupy „Krasnale” z Przedszkola w Chojnie na głośnym 
czytaniu książek. 
Natomiast w środę wirtualnie bibliotekę odwiedzały 
dzieci z grupy „Smerfy”. Dzięki pla�ormie Teams dzieci 
całą grupą gościły w Filii Bibliotecznej w Chojnie.
W czasie wirtualnych spotkań „Krasnale” poznawały mię-
dzy innymi legendy. Historię powstania naszej stolicy 
dzieci poznały słuchając legendy o „Warsie i Sawie”, nato-
miast legenda „O Lechu, Czechu i Rusie” przeniosła je do 
czasów powstania naszego państwa. Z legendy o „Panu 
Twardowskim”, który zawarł pakt z diabłem, dzieci do-
wiedziały się, że w życiu nie można być zachłannym ani 
zbyt pewnym siebie.
Natomiast, o tym jak dobrze jest mieć przyjaciela i jak dbać 
o przyjaźń, przedszkolaki dowiedziały się z bajki pt. „Jesteś 
moim przyjacielem”. Poznając przygody zajączka i jeżyka 
przekonały się, że na prawdziwego przyjaciela zawsze moż-
na liczyć oraz jak ważna jest przyjaźń w życiu każdego z nas.
O tym, że świat literatury dla dzieci to magiczne krainy, 
barwne postacie oraz wiele niesamowitych przygód prze-
konały się dzieci z grupy „Smerfy”, wyruszając w kosmicz-
ną podróż z Samochodzikiem Frankiem i kosmonautą 
panem Misiem. W czasie wirtualnych spotkań dzieci po-
znały także baśnie Braci Grimm. 

� � � Elżbieta HauzaArchiwum Filii Bibliotecznej  w Chojnie

NOWOŚCI W BIBLIOTECE

Książka, to duchowy testament, jaki przekazuje jedno pokolenie drugiemu...”
       � � � � � � � Hercen 

Lidia Maksymowicz, Paolo Rodari – „Dziewczynka, która nie potrafiła niena-
widzić”
Dziewczynka, która nie potrafiła nienawidzić to prawdziwa historia Lidii Maksy-
mowicz, która w wieku zaledwie trzech lat trafiła do obozu koncentracyjnego 
Auschwitz wraz z matką, przybranym bratem oraz z dziadkami. Matka i córka zo-
stały rozdzielone. Luda trafiła do baraku z innymi małymi dziećmi, które stały się 
obiektem eksperymentów przeprowadzanych przez doktora Mengele. Matka 
Ludy starała się mieć kontakt z córką. Niestety przychodzi taki dzień, kiedy zostają 
rozdzielone na dobre. Po wyzwoleniu obozu dziewczynka została adoptowana 
przez polskie małżeństwo. Dopiero po wielu latach ma możliwość odnaleźć biolo-
giczną rodzinę. Po wielu latach ukrywania numeru na ręce zaczęła też dawać świa-
dectwo tego, co przeżyła oraz tego, co widziała. Dziewczynka, która nie potrafiła 
nienawidzić to trudna tematycznie, emocjonalna i wzruszająca opowieść. Litera-
tura o tematyce obozowej nie należy do łatwych i przyjemnych. Jest jednak bardzo 
ważna, ponieważ uświadamia nam okrucieństwo i realia wojny. Pielęgnowanie 
pamięci o tamtych czasach jest niezmiernie ważne, a każda nowa publikacja po-
zwala utrwalić prawdę o niewyobrażalnej ilości cierpienia, jakie spotkało miliony 
ludzi. Są książki, których czytanie boli. To właśnie taka książka.
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Edyta Świętek – „Zwycięzcy”
Zwycięzcy to pełna emocji powieść, która zaprasza do Polski przełomu XIX i XX 
wieku. 
W tej niezwykłej, rzetelnej, epickiej historii, autorka prowadzi nas, przez trudne 
dla naszej ojczyzny czasy. Bohaterowie powieści, walczą z żywiołami, wielką wodą 
i pożogą. Kiedy udaje im się wrócić do jako takiej stabilizacji, w wir dramatycznych 
wydarzeń porywa ich wojna. Czy wszyscy wyjdą zwycięsko z okopów niewoli? I czy 
znajdą to, czego pragną? Sprawdźcie, naprawdę warto!
Zwycięzcy są finałowym tomem sagi pt. „Niepołomice”. Czytelnicy, którzy czytali 
poprzednie dwa tomy, niewątpliwie z żalem będą się żegnać z ich bohaterami.

Krystyna Mirek – „Niezwykła miłość”
Hania to strasznie skrzywdzona przez życie dziewczyna. Na krótko przed ślubem 
dowiedziała się, że narzeczony ją zdradza i to nie z jedną kobietą. Bartosz to chło-
pak, który tkwi w toksycznej relacji z narzeczoną Angeliką, która nim manipuluje 
i steruje. Czy te dwie skrzywdzone dusze, które spotykają się na imprezie, na której 
nie chcieli być, odnajdą nadzieję na lepsze jutro? Autorka stworzyła prawdziwie 
życiową historię. Mamy tu do czynienia z dużą dawką uczuć, intrygą, toksycznymi 
relacjami oraz walką o własne szczęście. Książka absolutnie nieodkładalna!

Tomasz Betcher – „Żołnierskie serce”
Żołnierskie serce to wzruszająca powieść o przeżyciach żołnierza, weterana wojen-
nego misji w Afganistanie. Zmaga się on z zespołem stresu pourazowego i z ko-
szmarami. Cierpi jego ciało, jego psychika i jego dusza. W kraju uchodzi za zdrajcę, 
odwracają się od niego przyjaciele, a wojsko nie chce mieć z nim nic wspólnego. 
Nękany przez media, postanawia opuścić Gdańsk i udaje się do małego miasteczka 
Sielno, gdzie po dziadku odziedziczył starą willę. Okazuje się jednak, że nie jest on 
jedynym mieszkańcem budynku. Mieszka tam również Emilka, która opiekuje się 
niepełnosprawnym rodzeństwem. Początkowo między Piotrem i Emilią rodzi się 
przyjaźń, która z czasem staje się czymś więcej. Piotr waha się jednak, czy po-
winien się angażować, ponieważ boi się skrzywdzić Emilię przez przeszłość, z którą 
jest mu ciężko sobie poradzić. Przeczytałam już wszystkie powieści autora i jestem 
nimi niezmiennie zachwycona. Żołnierskie serce to kolejna 
fantastyczna powieść Tomasza Betchera. Serdecznie polecam!
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Gabriela Gargaś – „Karma”
„Karma” to historia dziennikarki Gai, która wchodzi w świat Dreams Company, 
żeby napisać reportaż o pracy w korporacji. Wszyscy zapewniają ją, że są niczym 
rodzina. Jednak Gaja szybko odkrywa, że mobbing i awanse za seks są tu na 
porządku dziennym. Ryan jest menadżerem tej firmy i ma za zadanie uwieść Gaję 
i podbić jej serce. Ma na celu zrobić wszystko, aby o firmie napisała to, o czym on 
chce, a nie o tym, jak jest naprawdę. Od samego początku wybucha między nimi 
pożądanie tak silne, że wdają się w romans, który szybko przeradza się w toksyczny 
związek, a cała korporacja huczy od plotek.
Autorka poruszyła bolesny temat zdrady, której skutkiem jest utrata dotychczaso-
wego życia i krzywda wielu bliskich osób.
 

Na koniec coś dla najmłodszych czytelników
Barbara Supeł – „Kapitan Kiwi pogromca straszków”
Jest to bardzo wesoła książeczka z rymowanym tekstem i ładnymi ilustracjami. 
Opowiada o strachu i o tym, że każdy się czegoś boi. Mały nielot Kiwi ma dosyć 
swoich lęków. Postanawia rozprawić się z nimi raz na zawsze. Przyodziewa pele-
rynę super bohatera, gdy nagle słyszy wołanie o pomoc. Bez chwili wahania rusza 
na ratunek ptasim przyjaciołom. Kapitan Kiwi rozprawia się z problemami na we-
soło i z humorem, a ptasi bohaterowie na pewno wywołają uśmiech na twarzy 
małego czytelnika. Książka pomoże obłaskawić popularne dziecięce strachy m.in.: 
strach przed ciemnością, burzą, lęk przed nieznanym, strach przed upadkiem. 
Strach to jest coś, co można przezwyciężyć. Czasami to my możemy pomóc komuś, 
a czasami to ktoś pomaga nam.

� � � � �

  Elżbieta Hauza

PROJEKT PN. „UL DLA SZKÓŁ” – CZYLI DO CZEGO PSZCZOŁOM 
JEST TRZCINA POTRZEBNA ?

Uczniowie czwartych klas ze Szkoły Podstawowej im. 
Marii Skłodowskiej-Curie w Pakosławiu w roku szkolnym 
2021/2022 biorą udział w projekcie pn. „Ul dla szkół”, 
którego celem jest zwiększenie świadomości ekologicznej 
poprzez zaopiekowanie się przez klasy ulem dla pszczół 
samotnic. 

Dzięki comiesięcznym spotkaniom, które odbywały się 
w okresie jesienno-zimowym, uczniowie usystematyzo-
wali wiedzę na temat różnorodności wśród pszczół, uświa-
domili sobie, jak duży udział w naszym życiu mają zapyla-
cze, jaki jest cykl życia pszczół miodnych i samotnic. Dzięki 
temu dzieci lepiej zrozumieją swoje następne zadanie, 
a będzie nim wypełnienie domku dla murarek (m.in. trzci-
ną, gliną, cegłami) w okresie wiosennym, czyli wtedy, kie-
dy murarki się wykluwają i szukają miejsca do zasiedlenia. 
Domek – hotel dla pszczół samotnic stoi już nad Zalewem 
w Pakosławiu, a my już nie możemy się doczekać wiosny 
i sprawdzenia czy nasza wiedza teoretyczna przekuje się 
na odpowiednią opiekę nad pszczołami.
Więcej informacji dotyczącej projektu pn. „Ul dla szkół ” 
dostępnych jest na stronie fundacji:
h�ps://fundacjamapa.pl/ul-dla-szkol/

Agnieszka Smakulska 
Archiwum Fundacji MAPA z Pakosławia
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SPOTKANIA PRZY PLANSZÓWKACH 

U nas nie ma miejsca na nudę, w Fundacji Mapa spę-
dzamy czas aktywnie.
W pierwszym tygodniu ferii było u nas bardzo emocjonu-
jąco, a to za sprawą spotkań przy grach. 
Dnia 18 lutego 2022 r. odbyło się spotkanie pod hasłem 
„DREJDEL”, które poprowadziła Pani Alicja Gniazdowska. 
Drejdel to zabawa żydowska, w którą gra się podczas 
święta Chanuka. Rozgrywka zaczyna się od zakręcenia bą-
czkiem z literami w języku jidysz, a oznaczają one odpo-
wiednie ruchy podczas gry. Można grać w nią na dwój-
nasób - albo zbiera się fanty (w naszym przypadku były to 
orzechy) lub punkty (do 2000). Zarówno pierwsza, jak 
i druga wersja, jest bardzo emocjonująca, a każdy ma 
swoją ulubioną. Uczestnicy spotkania nie tylko mieli oka-
zję poznać grę, ale także zapoznać się z kulturą żydowską, 
językiem jidysz. Każdy mógł spróbować napisać słowo 
drejdel w języku jidysz, w którym pisze się od prawej do 

lewej strony. Dnia 20 stycznia 2022 r. czekały na nas kolej-
ne gry. Tym razem na stół trafiła kultowa gra Monopoly. 
Chyba nikomu nie trzeba przybliżać tej gry. Gra ta pełna 
jest emocji i pomimo upływu lat (gra została opatentowa-
na 31 grudnia 1935 roku !) nadal popularna bywa wśród 

We wrześniu 2021r.  Fundacja MAPA ogłosiła konkurs 
na inicjatywę społeczną. Do konkursu została zaproszo-
na młodzież w wieku od 11 do 17 lat z powiatu rawic-
kiego, która chciałaby zorganizować działania na rzecz 
lokalnej społeczności, ma pomysł, lecz brak jej środków 
na realizację tego przedsięwzięcia. W pierwszej edycji 
Mikrograntu – projekt MISJA 21 zostały wyłonione dwa 
projekty. 

Pierwsza, zwycięska grupa, o nazwie „Dziewczyny z klasą”  
reprezentowane przez: Zuzannę, Małgorzatę, Natalię za-
proponowała projekt o nazwie „BEZ TABU”. Jego celem 
jest zapewnienie powszechnego dostępu do bezpłatnych 
środków higieny osobistej w Szkole Podstawowej im. 
Marii Skłodowskiej-Curie w Pakosławiu (do której uczęsz-

czają w/w uczennice) oraz dostęp do rzetelnej edukacji 
w zakresie menstruacji, by walczyć z wykluczeniem i tabu 
menstruacyjnym. Zadanie polegało na zamontowaniu 
w dziewczęcych łazienkach, różowych skrzyneczek ze 
środ-kami higienicznymi oraz zorganizowanie pogadanki 
z higienistką dotyczącej tematu menstruacji oraz odpo-
wiedniej higieny. Jest to trudny temat wśród młodych 
dziewczyn, które budują swoją pewność siebie i stają się 
kobietami, dlatego tym bardziej projekt ten jest godny 
realizacji i naśladowania wśród innych szkół. Jak mówią 
same dziewczyny: „ Jesteśmy bardzo szczęśliwe, że młod-
sze pokolenia będą mogły korzystać z naszego projektu. 
Jesteśmy bardzo podekscytowane i dumne, że możemy 
zostawić po sobie ślad w tej szkole.” 
Druga, zwycięska grupa, o wdzięcznej nazwie „MAŁE 
PSZCZÓŁKI”, reprezentowana przez: Weronikę, Hanię, 
Wiktorię i Karolinę, zaproponowała z kolei projekt pn. 
„Ogródek dla Pszczółek”. Działania w ramach projektu 
mają prowadzić do zmiany społecznej. Autorki chciały wy-
korzystać, zagospodarować i upiększyć teren przy „starej 
szkole” w Sowach. Celem projektu jest stworzenie małej 
oazy dla pszczół, zwiększenie zaangażowania mieszkań-
ców Sów i okolic, pogłębienie integracji społecznej mię-
dzypokoleniowej, a także zwiększenie wiedzy o pszczo-
łach. Ze względu na okres jesienno – zimowy prace nad 
adaptacją terenu zostały przełożone na czas wiosenny. 
Mamy nadzieję, że miejsce przyjazne dla pszczół będzie 
także miejscem spotkań dla lokalnej społeczności, która 
jeszcze bardziej zaangażuje się w działania wspierające 
owady zapylające. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy po-
mysłów. Dziękujemy również sponsorowi nagrody tj. „Ła-
zienki Rawicz-Białek & Dworak”, dzięki któremu nasz Mi-
krogrant – MISJA 21 mógł się odbyć. 

Agnieszka Smakulska

MIKROGRANT MISJA 21 – CZAS NA DZIAŁANIA MŁODYCH

Archiwum Fundacji MAPA z Pakosławia

Archiwum Fundacji MAPA z Pakosławia
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SPORT
Z DZIAŁALNOŚCI KLUBU AWDANIEC PAKOSŁAW

W Klubie Awdaniec sporo się działo:

- 20.02.2022 r. – Grupa „Skrzaty” gościła na „Zimowym 
Graniu” w Rawiczu. Mieliśmy okazję sprawdzić się w ry-
walizacji z takimi zespołami jak : Lotnik Poznań, AP Reissa 
Jarocin I i II, UKS Kiełczów, Korona Wschowa, Sparta Miej-
ska Górka i gospodarzami Młodą Rawią Rawicz. Dostaliś-
my dużo materiału do przemyśleń i wiemy co robić dalej. 
Czekamy na nieobecnych zawodników i trenujemy dalej. 

- 26.02.2022 r.  – wizyta naszych najmłodszych piłkarzy – 
„Skrzatów” na „Sparta Cup” w Miejskiej Górce. Był to bar-
dzo dobrze zorganizowany turniej przez kolegów ze Spar-
ty. Nasz zespół miał szansę rywalizacji z aż 8 zespołami 
m.in.: z Krobi, Rawicza, Leszna, Pępowa. Z każdym kolej-
nym meczem nasza gra mogła się coraz bardziej podobać. 
Energii zawodnikom wystarczyło pomimo małych proble-
mów. Miło się patrzyło na strzelane bramki, tworzone 
akcje i grę w obronie. Brawa dla zawodników.

- 27.02.2022 r.  – udział w „II Turnieju w ramach Sparta 
Cup” w Miejskiej Górce. Tym razem „Żaki” z rocznika 2013 
rywalizowały z zespołami z: Rawicza, Miejskiej Górki, Sar-
nowy i Pępowa. Trochę trwało zanim nasi zawodnicy 
oswoili się z turniejem. Z każdym meczem nasza gra wy-
glądała jednak coraz lepiej. Zawodnicy mieli okazję spra-
wdzić się na różnych pozycjach, nabierając jednocześnie 
doświadczenia.

- „Sparta Cup” w Miejskiej Górce – zmagania naszych orli-
ków w Miejskiej Górce. Mamy pozytywne odczucia po 
tych zawodach. Chłopacy zaprezentowali się z bardzo do-
brej strony w pierwszej części turnieju. Niestety, długie 
oczekiwania na kolejne spotkania, znacząco rozluźniły na-
szych piłkarzy, co miało odzwierciedlenie w ich poczyna-
niach na parkiecie. Reasumując zawody oceniamy na plus. 
Przedstawiłem mały wycinek z działalności naszych grup 
młodzieżowych, które trenują Norbert Niestrawski i Mar-
cin Wlekliński. Jednocześnie cały czas zapraszamy nowych 
adeptów piłki nożnej od rocznika 2010 do 2018 na treningi 
w naszym klubie.

Archiwum Pana Marcina Wleklińskiego

dzieci i dorosłych.  Najwytrwalsi uczestnicy grali podczas 
spotkania ponad 3 godziny i jeszcze nie mieli dość! Gra-
tulujemy ! Dla chętnych innych emocji były do dyspozycji 
bardziej dynamiczne gry - kultowa gra uno, duszki, skrzaty 
czy 5 sekund, bądź dobble. Bardzo dziękujemy wszystkim 
przybyłym za radość, emocje i zaangażowanie w gry plan-
szowe, a także serdecznie zapraszamy wszystkich chę-
tnych na cykliczne spotkania przy planszówkach, w każdy 
ostatni wtorek miesiąca, w godzinach 16:00-18:00, w sie-

dzibie Fundacji MAPA (ul. 40-lecia 9, Pakosław). 
Spotkania są BEZPŁATNE – czekamy na każdego kto ma 
ochotę pobyć i pograć w planszówki. Ze względu na ogra-
niczoną przestrzeń prosimy o wcześniejsze (najpóźniej do 
poniedziałku poprzedzającego spotkanie) zapisanie się u 
p. Agnieszki Smakulskiej”:
(tel. 509417425 e-mail: kontakt@fundacjamapa.pl)

Agnieszka Smakulska 
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DOBRE DZIAŁANIE
Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” w Pakosła-

wiu wystartował w programie pn. „Dobre działanie” w 

celu pozyskania dodatkowych środków finansowych na 

sportową działalność.

Spośród prawie 60 złożonych wniosków, nasz wniosek 

zajął pierwsze miejsce. Zdobyliśmy nagrodę główną w wy-

sokości 3.000,00 zł na zakup sprzętu. Szczególną rolę ode-

grał Łukasz Głowacz, któremu należą się największe 

podziękowania. Przez okres jednego roku udało nam się 

wiele wspólnie osiągnąć. Zaczynaliśmy od dwóch osób, 

jednego stołu i własnego sprzętu. Obecnie klub liczy kil-

kanaście aktywnych osób grających na 6 stołach i na coraz 

lepszym sprzęcie. Zgłoszona do rozgrywek V ligi seniorska 

drużyna tenisa stołowego zaczyna odnosić pierwsze suk-

cesy. W dniu 12 lutego 2022 r. czterech naszych repreze-

ntantów wzięło udział w „Otwartych Mistrzostwach Koź-

mina Wielkopolskiego” w tenisie stołowym (w różnych 

kategoriach wiekowych). Franek Łysikowski w swojej ka-

tegorii wygrał pięć meczy, przegrywając jednak w ćwierć-

finale. Przemysław Matuszak w swojej kategorii wygrał 

cztery mecze również odpadając w ćwierćfinale. W tur-

nieju przebiegającym na bardzo wysokim poziomie brali 

udział także zawodnicy III ligi. Kolejnym turniejem, który 

miał miejsce dnia 13 lutego 2022 było „III Grand Prix 

Wielkopolski Kadetów” w Poznaniu z udziałem naszego 

zawodnika – Igora Lewka, który zakończył się trzema zwy-

cięstwami i jedną porażką. Był to pierwszy turniej takiej 

rangi dla tego zawodnika. W dniu 26 lutego 2022 r., dwóch 

naszych zawodników wzięło udział w „Otwartych Mistrzo-

stwach Gminy Kobylin im. Andrzeja Lesińskiekiego”, gdzie 

Igor Lewek rywalizował w kategorii 4 i zajął 6. miejsce. 

Z kolei Franek Łysikowski w grupie 5 zajął 5. miejsce. Mło-

dym reprezentantom należą się szczere gratulacje.

Archiwum UKS Olimpijczyk w Pakosławiu

Z ŻYCIA TENISA ZIEMNEGO

Siostry Aleksandra i Lena Jakubiak rozpoczęły sezon tenisowy w 2022 r. turniejem „10 MAVO CUP Kalisz” w kate-

gorii pomarańczowej. 

Do rywalizacji stanęło 12 uczestników. Aleksandra zajęła 2. miejsce, a Lena 6. miejsce. Takie wyniki turnieju uważamy za 

duży sukces. Wszystkich sympatyków tenisa zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w życiu sportowym klubu.

Zarząd UKS „Olimpijczyk” w Pakosławiu  

Archiwum UKS „Olimpijczyk” w Pakosławiu  

Archiwum UKS „Olimpijczyk” w Pakosławiu  
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H YC  ŚŁ WOS IĄE TW



WRĘCZENIE STATUETEK W KONKURSIE „LAUR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ W GMINIE PAKOSŁAW”
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