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Rozmowa z Romanem Bednarkiem,
Burmistrzem Miasta Sompolno, 
emitowana 18 i 19 stycznia na antenie
Ale!Radia.
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IX SAMORZĄDOWE
KOLĘDOWANIE
30 stycznia po raz dziewiąty odbyło się
kolędowanie samorządowców z po-
wiatu konińskiego.
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II GMINNA AKCJA HONORO-
WEGO POBORU KRWI
Zapraszamy 26 lutego na II Gminną
AkcjęHonorowego Poboru Krwi. Spo-
tykamy się w mniejszej sali sportowej
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
w Sompolnie
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GMINA SOMPOLNO W WOŚP
“MIERZYŁA WYSOKO”
W tym roku pieniądze były zbierane na
zakup urzadzeń medycznych dla od-
działów pediatrycznych oraz zapewnie-
nie godnej opieki medycznej seniorów
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ATRAKCYJNE I KREATYWNE
FERIE W MIEJSKO-GMINNYM
OŚRODKU KULTURY
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w
Sompolnie na okres ferii przygotował
liczne warsztaty dla najmłodszych
mieszkańców naszej gminy
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“RODZINA 500+” WEJDZIE W
ŻYCIE W KWIETNIU
Kto otrzyma świadczenia 500 złotych?
Rodzice, którzy będą uprawnieni do
otrzymywania świadczenia wychowaw-
czego 500 zł mogą już zgłaszać się do
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sompolnie str. 9

DZIEN TALENTÓW
11 lutego na sali gimnastycznej w Ze-
spole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w
Lubstowie odbył się I Gminny Dzień
Talentów. 
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Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą
w kościele parafialnym w Sompolnie.
Następnie barwny orszak na czele,
którego szli Trzej Królowie, a za nimi

artyści z Miejsko Gminnego Ośrodka
Kultury w Sompolnie oraz mieszkańcy
Sompolna wyruszył na Rynek Miejski.
Należy wspomnieć, że w korowodzie

bardzo licznie uczestniczyli odświętnie
przebrani najmłodsi mieszkańcy naszej
gminy. Dużo dzieci miało atrybut  króla
- koronę, a w rękach trzymało lampiony.
Na Rynku Miejskim odbyło się przed-
stawienie teatru na szczudłach "Z Głową
w Chmurach". Przedstawienie
ukazywało w sposób symboliczny walkę
dobra ze złem.
Po obejrzeniu przedstawienia przez
licznie zgromadzoną widownię  głos
zabrał Burmistrza Miasta Sompolno
Roman Bednarek, który złożył wszys-
tkim życzenia i podziękował za tak liczny
udział w orszaku. Następnie orszak
przemaszerował na salę OSP w Sompol-
nie. Odbyła się tam druga część
uroczystości, na początku której
nastąpiło złożenie darów przez Trzech
Króli. W rolę króli wcielili się: Burmistrz
Miasta Sompolno Roman Bednarek,
Ksiądz Mirosław Lament oraz Radny
Powiatu Konińskiego Waldemar
Marciniak.
Następnie publiczność wysłuchała kon-
certu kolęd i pastorałek w wykonaniu
artystów z Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury w Sompolnie oraz uczniów szkół
z terenu naszej Gminy. Na zakończenie
tego uroczystego wieczoru został

rozstrzygnięty konkursu 
na "Najpiękniejszy strój Króla". Jury 
w składzie: Teresa Banasiak, Justyna
Zielińska oraz Jerzy Ziółkowski wyłoniło
zwycięzców. I miejsce zajął Tomasz
Leśniewski, II miejsce  Amelia Skalska,
a III miejsce Łukasz Miastkowski. Jury
przyznało również równorzędne

wyróżnienia dla Macieja
Lewandowskiego, Kacpra Woj-
ciechowskiego, Adama Woj-
ciechowskiego, Kacpra Kominkiewicza,
Macieja Lewandowskiego oraz Jacka

Podlasińskiego.

ORSZAK TRZECH KRÓLI
6 stycznia 2016 roku, w zimowej scenerii ulicami 
Sompolna przeszedł pierwszy w historii miasta Orszak
Trzech Króli.
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Już od ponad roku jest Pan Burmistrzem.
Może podzieli się Pan z nami, jakie uczucia
towarzyszyły Panu w chwili wygrania
wyborów, w chwili objęcia urzędu?
Pamiętam dokładnie wieczór, kiedy
uzyskaliśmy wyniki wyborów. To była
ogromna euforia, tym bardziej, że po raz
czwarty startowałem w wyborach na Bur-
mistrza i dopiero za czwartym razem udało
się wygrać. W tych chwilach miałem poczu-
cie dobrze spełnionej kampanii wyborczej.
Nie ma co ukrywać, to kampania jest nieod-
zownym elementem każdych wyborów. 
I wreszcie trafiłem swoimi pomysłami na
formę kampanii, wizyty u mieszkańców 
i rozmowy ze społeczeństwem – to wszystko
okazało się skuteczne. W chwili objęcia
urzędu przychodzi już poważna refleksja, bo
swoim panowaniem objąłem 11 tysięcy oby-
wateli. I to mocno zobowiązuje mnie do ucz-
ciwej pracy, by dbać o ich interesy.  

Jak ocenia Pan 2015 rok? Co jest Pana
największym sukcesem? Z czego jest Pan
najbardziej zadowolony?
Termin wyborów dla Rady Miasta i Bur-
mistrza jest trochę nieszczęśliwy, bo obejmu-
jemy już uchwalony budżet. Istnieją formy
prawne, by przebudować go niemal 
w całości, ale nie było takiej potrzeby,
skupiliśmy się po prostu na jak najlepszej re-
alizacji budżetu i to osiągnęliśmy.  
Cieszy mnie to, że w ubiegłym roku
zainwestowaliśmy duże środki w naprawę
budynków komunalnych, oczywiście, spraw
związanych z budynkami komunalnymi jest
o wiele więcej, ale i tak w wydatny sposób
pomogliśmy tym mieszkańcom. 
Były w 2015 r. zmiany w wewnętrznej pracy
Urzędu Miasta. Podjąłem decyzję o zmianach
na kluczowych stanowiskach: sekretarza
gminy i skarbnika gminy. Ustępująca pani
skarbnik jest w dalszym ciągu pracownikiem
urzędu, a z panią sekretarz rozwiązałem
umowę o pracę.  Bardzo pozytywnie oceniam
te wydarzenia, nowa Pani Kierownik i nowa
Pani Skarbnik wzorowo wypełniają swoje
obowiązki. I w zmianach w urzędzie, w lep-
szej atmosferze pracy, w poprawieniu pracy
urzędników upatruję swój sukces. Wynika to
także z rozmów z mieszkańcami. 

Z czego jest Pan niezadowolony? Czego
nie udało się zrobić w  2015 r.?
Dążyłem do tego, by w społeczeństwie
zmienić świadomość o naszej gminie. Myślę,
że my nie wierzymy, iż nasza gmina może
być perspektywiczna. I to jest swego rodzaju
porażka. Pracuję nad tym, na wszystkich
spotkaniach staram się przekonywać ludzi, że

warto w naszej gminie mieszkać, pracować,
kształcić się. Bardzo dbamy o wizerunek
naszej gminy. Chcemy pokazać, że nasza
gmina, pozbawiając się dochodów z wydoby-
cia węgla brunatnego, nie stała się gminą
podupadającą, tak na pewno nie jest. Są
gałęzie, które prężnie się rozwijają. Nasza
gmina zaczęła prowadzić promocję produkcji
owoców, zakładając markę „Sady Som-
polna”. Chcemy być organizacją, skupiającą
interesy tych wszystkich producentów,
występując w ich imieniu na różnych targach,
jako gmina mamy większe możliwości pro-
mocyjne. Mamy na terenie naszej gminy
dwie duże grupy producenckie i to 
z nimi na razie budujemy markę gminy.
Przed nami kolejny etap, czyli zaszczepienie
tej inicjatywy wśród producentów 
o mniejszym areale. Chcemy wyciągnąć do
nich pomocną dłoń, aby ich produkty
skuteczniej promować i sprzedawać na
rynkach powiatowych, a później na
większych rynkach. Producenci z naszej
gminy powinni uwierzyć, że nie są dla siebie
konkurencją, że muszą tworzyć jedność,
niekoniecznie w sformalizowanych grupach.
By lepiej promować swoje produkty, nie
mogą między sobą czuć rywalizacji. Jeśli to
się uda, to będzie wielki sukces. A później
gmina na bazie tego sukcesu może czerpać
profity, występując o pomoc w organizacji
różnych imprez. Taka jest  przecież zasada
sponsoringu. 

Prowadził Pan ofensywę medialną w 2015
r. Materiały w komercyjnych mediach,
Czemu miało to służyć?
Ja od dawna zauważałem brak takich działań.
Gdy objąłem urząd Burmistrza, przekonałem
się, że środki na promocję gminy są niemal
zerowe. Obecne czasy zmuszają nas do
prowadzenia działań promocyjnych. Jeśli nie
istniejemy  w mediach, to nas po prostu nie
ma. Jednak nie robimy niczego, co
wykraczałoby poza zadania standardowe.
Rozmawiając z włodarzami innych gmin 
z naszego powiatu, wszyscy oni starają się
o wizerunek swojej gminy. Nie można
zamykać się we własnym ogródku.
Rozpoczęliśmy te działania, skupiając się na
mediach komercyjnych. Jednak ten rok nas
nauczył tego, że możemy korzystać 
z potencjału naszych mieszkańców, czego
przykładem jest Bartosz Śliwicki. Zaskoc-
zony jestem słuchalnością Ale!Radia, bo
ilość wejść na stronę, zainteresowanie tą
inicjatywą jest naprawdę spore. Mam
nadzieję, że te wszystkie działania
spowodują, iż nasza gmina stanie się
rozpoznawalną w terenie i to wszystko prze-

niesie się na grunt finansowy, że znajdą się
ludzie, którzy będą chcieli w naszej gminie
inwestować. 

Jak układały się Pana relacje z Radą Mi-
asta w 2015 roku?
Przez 16 lat sam byłem radnym, więc 
z większością rady bardzo dobrze się znam.
Myślę, że byłem Burmistrzem, który
wsłuchiwał się w głos rady. O tym świadczą
wyniki głosowań, niemal wszystkie uchwały
przyjęto jednogłośnie. Jednak to na komis-
jach zdarzają się te najbardziej burzliwe
obrady, tam nieraz ostro wypracowujemy
projekty, ale o to też chodzi, to jest istota
demokracji, istota samorządu. Jednak bardzo
dobrze wygląda współpraca na linii Bur-
mistrz-Rada. Radni sygnalizują, co
społeczeństwu się nie podoba, a w których
sprawach mamy ich poparcie, to jest bardzo
ważne. 

Jakie plany są w naszej gminie na 2016 r.?
Jak ocenia Pan budżet na ten rok?
Ten budżet jest dużo skromniejszy niż ten 
z 2015 roku Nie ma w tym  roku zwrotów ze
środków unijnych. W ubiegłym roku
pozyskaliśmy niebagatelną kwotę ze zwrotu
podatku VAT od inwestycji, to były setki
tysięcy złotych. I w tamtym roku mieliśmy
ten dodatkowy zastrzyk pieniędzy. W tym
roku nie można już liczyć na tego rodzaju do-
datki do budżetu.  Ten budżet jest bardzo
ostrożny. Liczymy na pozyskanie środków
unijnych. Łatwo robić inwestycję z własnych
środków, ale to nie jest rozwojowe, to jest
trochę krótkowzroczne. Jednak coraz trudniej
je pozyskiwać. W czasie składania projektu,
dowiadujemy się o nowych kryteriach,
musimy wykonywać nowe ekspertyzy,
oczywiście, wszystko to kosztuje i wciąż nie
mamy pewności, że dostaniemy owe dofi-
nansowanie.

Jakie inwestycje będą prowadzone?
Zadaniem najważniejszym, długo wyczeki-
wanym, będzie budowa ścieżek rowerowych.
Pozwoli to zwiększyć bezpieczeństwo, a
także rozwinie rekreację w naszej gminie.

Poważną inwestycją będzie budowa przed-
szkola w Mąkolnie. Chcemy tę inwestycję
przeprowadzić dwutorowo, po pierwsze:
wykonanie przedszkola i wyprowadzenie
dzieci z budynku szkolnego. Do budowy
wykorzystamy zabytkowy budynek 
w Mąkolnie, co pozwoli także uratować tę
konstrukcję. Mam nadzieję, że to przedszkole
ściągnie nie tylko dzieci z gminy Sompolno,
ale także z innych terenów. Chcemy tam
zbudować najpiękniejsze przedszkole 
w powiecie, tym bardziej że służy ku temu
lokalizacja, a także architektura i otoczenie
budynku. 
Kolejną inwestycją jest modernizacja dróg 
w Sompolnie: od ronda przy Szkole Podsta-
wowej przez ul. Kaliską, Plac Wolności, ul.
Warszawską  aż do ronda koło Szczerkowa.
Chcemy zmodernizować jezdnię, chodniki 
i wybudować chodniki tam, gdzie ich nie ma,
czyli na Szczerkowie i tam też planujemy
podłączyć sieć kanalizacyjną. W tym projek-
cie planujemy możliwość podłączenia do
kanalizacji fabrykę Intermeble, która pięknie
się rozrasta i jest największym zakładem pro-
dukcyjnym w naszej gminie oraz podpięcie
pod kanalizację sąsiadującą firmę Naftohurt. 
Kolejną inwestycją jest termomodernizacja
budynku po byłej Szkole Podstawowej 
w Ośnie Górnym, gdzie obecnie mieści się
szkoła społeczna. Budynek  jest w dalszym
ciągu własnością gminy, ale chcemy także
dbać o dzieci w tej szkole. Trwają również
prace nad przyłączeniem starej oczyszczalni
ścieków w Mąkolnie, podłączenie
mieszkańców Sycewa i zrzucenie tych
ścieków do zmodernizowanej oczyszczalni
ścieków w Sompolnie. I to są najważniejsze
inwestycje do przeprowadzenia w gminie
Sompolno. Działamy także na polu rekreacji.
Wraz z Radą Miasta zdecydowaliśmy się na
zakup gruntów.  W 2015 r. gmina zakupiła
dwie działki: od parafii ewangelicko-augs-
burskiej i parafii rzymsko-katolickiej.
Zostaną przeznaczone na zbudowanie parku
z prawdziwego zdarzenia. Chcemy także, by
mieszkańcy przyłączyli się do powstawania
tego parku, który będzie znajdował się
między kościołem ewangelicko - augs-
burskim a kościołem rzymsko-katolickim
nad rzeką Ubiedze. Mam nadzieję, że park
pozwoli nie tylko na rekreację dla
mieszkańców, ale także stanie się wizytówką
miasta i spowoduje, że  przejeżdżający będą
chcieli zatrzymać się w Sompolnie.  
Liczę na państwa aktywność w działaniach
gminy. Co poniedziałek jestem w Ratuszu 
w Sompolnie, czekam na państwa sugestie,
pomysły, ale i konstruktywną krytykę,
abyśmy razem budowali naszą małą
ojczyznę. 

Rozmawiał Bartosz Śliwicki, Ale!Radio

Rozmowa z Romanem Bednarkiem, Burmistrzem Miasta Sompolno, 
emitowana 18 i 19 stycznia na antenie Ale!Radia. 

PRZYPOMINAMY
o cotygodniowych  dyżurach Burmistrza
Miasta Sompolno zorganizowanych dla

mieszkańców.
Przyjść na spotkanie z Burmistrzem można
w każdy poniedziałek w godz. od 8 do 11
do  Urzędu Miejskiego w Sompolnie  oraz 

w godz. od 17 do 19  do Miejsko Gminnego
Ośrodka Kultury w Sompolnie, plac

Wolności 26, pokój nr 20.
Jednocześnie informujemy o możliwości

skorzystania z bezpłatnych porad prawnych
udzielanych przed Radcę Prawnego. W celu

skorzystania z porady i umówienia się na
spotkanie z Radcą prosimy wcześniej  o

kontakt z sekretariatem Urzędu Miejskiego
osobiście  lub pod nr tel 632714054.

UDOGODNIENIE 
DLA MIESZKAŃCÓW

Burmistrz Miasto Sompolno informuje,
że od dnia 22 lutego br. na parterze

Urzędu Miejskiego funkcjonuje punkt
obsługi interesanta. Pracownik punktu
będzie informował jaki wydział, czy też

urzędnik obsługuje daną sprawę. Udzieli
również porady jak wypełnić druki

wniosków, podań, pomoże zredagować
pismo urzędowe.

SIEĆ GAZOWA W GMINIE SOMPOLNO
Pierwszy krok w tym kierunku został poczyniony. Bur-
mistrz Miasta Sompolno Pan Roman Bednarek podpisał
list intencyjny z Polską Spółką Gazownictwa. 
W liście tym m.in. znajduje się zapis, że:
“Strony niniejszego listu wyrażają wolę podjęcia działań, zgodnie z ich możliwościami i przyz-
nanymi przepisami prawa kompetencjami, które umożliwiają realizację inwestycji polegającej
na rozbudowie sieci gazowej PSG w celu zaopatrzenie w paliwo gazowe – gaz ziemny
miejscowości: Lipiny, Przystronie, Paprocin, Mostki, Mąkolno, Wierzbie, Szczerkowo i Som-
polno.
Polska Spółka Gazownictwa  zobowiązuje się do zrealizowania inwestycji we własnym za-
kresie i na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami praw oraz normami tech-
nicznymi. Natomiast Gmina zobowiązuje się podjąć starania w celu dostosowania urządzeń
energetycznych w istniejących budynkach użyteczności publicznej jak również w potencjalnie
nowo powstających budynkach, celem przyłączenia tych obiektów do sieci gazowej i odbioru
paliwa gazowego”.

LLuuttyy  22001166
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BAL SAMORZĄDOWY
6 lutego 2016 roku, 
w ostatnią sobotę
karnawału, mieszkańcy
gminy i zaproszeni goście
bawili się na Balu
Samorządowym. 

Bal odbył się w sali OSP w Sompolnie,
wszystkie zgromadzone osoby uroczyście
powitał Burmistrz Miasta Sompolno Roman
Bednarek wraz z małżonką. Burmistrz w
krótkim powitaniu wyraził nadzieję, że bal
wpisze się w coroczną tradycję i że będzie
cieszył się dużym zainteresowaniem. Bal
został zorganizowany przez pracowników
urzędu miejskiego na czele z Zastępcą Bur-
mistrza Panią  Joanną Raźniewską. Około 80
osób bawiło się przy muzyce granej przez Dj
do wczesnych godzin rannych. Podczas balu
odbyła się zbiorka pieniędzy na cele chary-
tatywne. W trakcie czekoladowego walca,
można było „wykupić” czekoladę, a zebrane
w ten sposób pieniądze zostały przekazane
na szczytny cel.

IX SAMORZĄDOWE
KOLĘDOWANIE
30 stycznia po raz
dziewiąty odbyło się
kolędowanie
samorządowców z powiatu
konińskiego.

W Mielnicy Dużej (gmina Skulsk)
najpiękniejsze polskie kolędy zaśpiewali
przedstawiciele samorządów z: Babiaka,
Kramska, Skulska, Sompolna, Ślesina 
i Wierzbinka. Udział wzięli także reprezen-
tanci Starostwa Powiatowego w Koninie.
Po przywitaniu gości przez gospodarza im-
prezy Andrzeja Operacza, wójta gminy
Skulsk i proboszcza parafii Skulsk, ks. Mar-
iana Kowalskiego, wystąpiła Orkiestra Dęta
z Gminnego Ośrodka Kultury w Skulsku.
Następnie delegacje gmin zaśpiewały po
dwie kolędy.
Gminę Sompolno reprezentowali: Roman
Bednarek, Burmistrz Miasta i Gminy Som-
polno oraz radni Rady Miejskiej: Małgorzata
Malicka, Karol Malinowski, Jan
Wasielewski i Andrzej Prętnicki.
Samorządowcom pomógł akompaniament
Oliwiera Trawińskiego (skrzypce) i Aleksan-

dra Prętnickiego (keyboard).
Pierwsze samorządowe kolędowanie odbyło
się w 2007 r. w gminie Sompolno i to właśnie
nasi samorządowcy byli pomysłodawcami
tego przedsięwzięcia, które w kolejnych lat-
ach włączyły się wszystkie gminy powiatu
konińskiego. Jubileuszowe X Samorządowe
Kolędowanie odbędzie się w Sompolnie 
w 2017 r.

źródło:www.sompolno24.pl

SUKCESY MŁODYCH
DZIENNIKARZY
Sukcesy młodych 
dziennikarzy podczas
Ogólnopolskiego Konkursu
Wiedzy o Mediach.

18 grudnia 2015 roku dwóch uczniów
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Som-
polnie  Bartosz Śliwicki z kl. III b i Krzysztof
Dembowski z kl. II t wzięło udział w drugim
etapie Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o
Mediach. Odbył się on na Wydziale Dzien-
nikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Warunk-
iem udziału w tym etapie konkursu było
napisanie pracy na wybrany temat, związany
z mediami. Prace obu uczniów otrzymały
pozytywne recenzje. 
Bartosz zajął II miejsce w województwie
wielkopolskim, kwalifikując się tym samym
do zawodów centralnych, które odbędą się
dn. 18 – 19 marca w Warszawie. Krzyszto-
fowi nie powiodło się aż tak dobrze, chociaż
zdobył dużą liczbę punktów – 18, a do
pełnego sukcesu zabrakło mu tylko 2
punktów. 
Uczestnikom serdecznie gratulujemy, a Bar-
toszowi życzymy powodzenia w zawodach
centralnych. Oby w tym roku zdobył pier-
wsze miejsce. Przypomnijmy, że w tamtym
roku był drugi w Polsce, pierwszy 
w województwie wielkopolskim.

WSPOMNIENIE
10 grudnia 2015 r. w wieku 64 lat zmarł Stanisław Dunaj

Burmistrz Miasta Sompolno przez trzy kadencje, 
w latach :
I kadencja 1990 – 1994
II kadencja 1994 – 1998
IV kadencja 2002 – 2006
Burmistrz Dunaj był inicjatorem budowy obwodnicy
miasta. Za jego kadencji wybudowano szkoły 
w Lubstowie, Ośnie Górnym i Sompolnie. Dokończono
budowy wodociągów oraz rozpoczęto budowę kanalizacji
sanitarnej. Będziemy pamiętać Burmistrza Dunaja jako
człowieka otwartego na potrzeby swoich mieszkańców.
Niech pamięć o Stanisławie Dunaju przetrwa długo w
społeczności Gminy Sompolno.
Zostawił żonę i dwie córki.

Stowarzyszenie działa jako Lokalna Grupa
Działania, a jego celem jest realizacja działań
na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
Siedziba oraz Biuro Stowarzyszenia
mieszczą się w Kramsku. Stowarzyszenie
wdraża podejście LEADER, którego
głównymi celami są budowanie kapitału
społecznego poprzez aktywizację
mieszkańców, polepszanie zarządzania
lokalnymi zasobami i ich waloryzacja oraz
przyczynianie się do powstawania nowych
miejsc pracy.
Główne kierunki działania LGD określa
Lokalna Strategia Rozwoju, która została za-
twierdzona w grudniu 2015 roku. Jej
wdrażanie ma na celu umożliwienie
mieszkańcom i podmiotom działającym na

obszarze Stowarzyszenia realizację projek-
tów z niej wynikających, które przyczynią się
do poprawy jakości życia na obszarach
wiejskich. Przygotowanie Strategii
poprzedziło szereg spotkań konsultacyjnych,
fokusów, wywiadów z mieszkańcami, przed-
stawicielami jednostek samorządu terytorial-
nego, organizacji pozarządowych 
i przedsiębiorców. Na ostateczny kształt tego
dokumentu miała wpływ również
przeprowadzona ankietyzacja mieszkańców
oraz złożone w Biurze Stowarzyszenia
pomysły, jakie chcieliby mieszkańcy i inne
podmioty realizować w nowym okresie.
W perspektywie finansowej 2014 – 2020
Stowarzyszenie postawiło przed sobą 3 cele:
1) Rozwój małej przedsiębiorczości
Wielkopolski Wschodniej,
2) Poprawa jakości życia, aktywizacja ru-
chowa mieszkańców i wzmocnienie kapitału

społecznego,
3) Zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz
aktywizacja kulturalna mieszkańców obszaru
Wielkopolski Wschodniej.
W ramach tych celów będzie można
realizować zadania związane m.in. z :
1) utworzeniem lub utrzymaniem miejsc
pracy w mikro i małych przedsiębiorstwach,
2) powstawaniem lub rozwojem bazy
sportowo-turystyczno-rekreacyjnej i kultur-
alnej,
3) konserwacją, rewitalizacją obiektów
zabytkowych,
4) wsparciem zespołów 
ludowych,
5) organizacją wydarzeń,
opracowaniem różnego rodzaju publikacji.

Ponadto Stowarzyszenie we własnym zakre-
sie będzie prowadziło szereg działań
mających na celu aktywizację mieszkańców
w różnych dziedzinach (organizacja warsz-
tatów, wydarzeń, konkursów, publikacja
różnego rodzaju opracowań). W celu zapoz-
nania się z Lokalną Strategią Rozwoju oraz
działaniami, jakie organizuje Stowarzyszenie
zapraszamy na stronę internetową
www.wielkopolskawschodnia.pl oraz do
Biura, które mieści się w Kramsku przy 
ul. Kurpińskiego 6.
Działania realizowane przez Stowarzyszenie
są finansowane ze środków Unii Europe-
jskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFROW) w ramach działania 19 „Wsparcie
dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy
LEADER” Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W NOWY ROK Z NOWYM RADIOWOZEM!
31.12.2015 policjanci z komisariatu policji w Sompolnie
odebrali z konińskiej komendy nową dacię duster.

Nowy radiowóz to właściwie świąteczno – noworoczny prezent od włodarzy gmin Sompolno
i Wierzbinek, bowiem to z budżetów tych jednostek terytorialnych pochodziły w całości
środki na zakup nowego oznakowanego radiowozu dla policjantów pracujących na tych ter-
enach. Terenowe auto z napędem na cztery koła będzie bardzo przydatne mundurowym,
którzy poruszać się muszą po wielu lasach, terenach po kopalni odkrywkowej, czy w okoli-
cach jezior – a takich miejsc w naszej Gminie i Gminie Wierzbinek nie brakuje.

źródło: www.sompolno24.pl

STYPENDIA STAROSTY
WRĘCZONE

9 lutego 2016 r uczniowie odebrali w Starost-
wie Powiatowym w Koninie listy gratula-
cyjne potwierdzające decyzję Zarządu
Powiatu o przyznaniu stypendiów. Stypendia
przyznane według kryteriów „Powiatowego
Programu wspierania edukacji uzdolnionych
uczniów szkół powiatu konińskiego". Stype-
ndia otrzymało 58 młodych uzdolnionych
osób, w tym siedemnastu uczniów Zespołu

Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie:
Justyna Bykowska, Julia Konarska,
Agnieszka Kotas, Bartosz Śliwicki (kl. III
LO), Mateusz Sergiusz Jąkalak, Michał
Guźniczak i Beata Karolina Mularska (kl. II
LO), Angelika Czarkowska, Sandra Mag-
dalena Łukasiewicz, Iza Migdalska oraz
Magda Kłosińska (kl. IV Technikum), 
Aleksandra Soszyńska, Katarzyna Walter,
Sandra Kędzierska, Anna Krygier (kl. III
Technikum), a także Krzysztof Dembowski
(kl. II Technikum) i Karina Gołdyn (kl. III
Zasadniczej Szkoły Zawodowej). 

WIELKOPOLSKA WSCHODNIA
DZIAŁAMY RAZEM!
Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”
powstało w 2006 roku. W chwili obecnej 
skupia 6 gmin: 2 z powiatu kolskiego: Babiak
i Koło oraz 4 z powiatu konińskiego: Kramsk, Krzymów,
Sompolno i Wierzbinek.
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SADY SOMPOLNA
Sady Sompolna to marka
powstała w celu promocji
tego co mamy najlepsze.
Promuje wieloletnie trady-
cje sadownicze i
doskonałą jakość produk-
tów.

Od ponad 60 lat na terenie gminy Sompolno
rozwija się nowoczesne sadownictwo. Sady
– głównie jabłkowe, zajmują powierzchnię
około 1,4 tys. ha. Wyróżniają one Sompolno
nie tylko na mapie Wielkopolski, ale także na
mapie kraju. Jabłka, gruszki, śliwy, wiśnie 
i inne owoce sprzedawane są w kraju i za
granicą spełniając oczekiwania konsumen-
tów.
W powiecie konińskim jest 2330 ha sadów,

głównie jabłoniowych i wiśniowych, oraz
około 167 ha krzewów owocowych, głównie
porzeczki i borówki. Z czego aż ponad 60%
z nich znajduje się w gminie Sompolno.
Władze naszej gminy postanowiły
wykorzystać ten wielki potencjał i chcąc
wyróżnić tradycje sadownicze oraz
promować Gminę Sompolno stworzyły
markę SADY SOMPOLNA.
Marką Sady Sompolna mogą posługiwać się
zarówno producenci jak i grupy producentów
z Gminy Sompolno. Ważne jest tylko, aby
przy stosowaniu tej marki i używaniu jej lo-
gotypu spełniać standardy przypisane tej
marce.
Na dzień dzisiejszy w naszej gminie działają
dwie grupy producenckie, które promują
swoje produkty m.in. poprzez posługiwanie
się marką Sady Sompolna. Są to:

●Grupa Producentów Owoców Royal Sp.
z o.o. - założona w 2010 roku, która zrzesza
6 producentów jabłek, wiśni i gruszek. Sady
grupy obejmują powierzchnię 150 hektarów.
●Wielkopolska Grupa Producentów
Owoców Fructis Sp. z o.o. - istniejąca od
2011 roku, zrzeszająca 6 producentów jabłek,
gruszek, wiśni, śliwek, aronii i czarnej
porzeczki.

Jednocześnie chcielibyśmy zachęcić
Państwa do rozważenia wstąpienia bądź
założenia grupy producentów rolnych. Grupa
producentów rolnych - jest to osoba prawna,
w której składzie mogą się znajdować osoby
fizyczne, jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej oraz
osoby prawne prowadzące  gospodarstwo
rolne w rozumieniu przepisów o podatku rol-
nym lub  prowadzące działalność rolniczą 
w zakresie działów specjalnych produkcji
rolnej, spełniająca postanowienia ustawy o
grupach producentów rolnych i ich
związkach. Zgodnie z harmonogramem 
opublikowanym dn. 20.01.2016  przez Min-
isterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
planowany naborów wniosków w ramach

PROW 2014-2020 z działania „Tworzenie
grup producentów i organizacji producen-
tów” planowany jest na czerwiec 2016 roku.
Krok po kroku, czyli jak zarejestrować grupę
producencką
1.Wybór formy prawnej dla grupy (sto-
warzyszenie, spółdzielnia, zrzeszenie,
spółka).
2.Przygotowanie aktu założycielskiego
(statutu lub umowy)
3.Przeprowadzenie zebrania
założycielskiego, które jest podstawą do for-
malnego powołania grupy.
4.Rejestracja formy prawnej we właściwym
miejscowo dla miejsca siedziby przyszłej
grupy Krajowym Rejestrze Sądowym. 
Do wniosku o rejestrację dołącza się: 
- Akt założycielski,
- Listę obecności z zebrania założycielskiego,
- Protokół z zebrania założycielskiego.
5.Złożenie wniosku o rejestrację grupy pro-
ducentów rolnych u wojewody właściwego
ze względu na siedzibę grupy.
6.Wojewoda właściwy ze względu na
siedzibę grupy stwierdza w drodze adminis-
tracyjnej spełnienie warunków ustawowych
i dokonuje wpisu do rejestru grup. Tylko
grupy wpisane do rejestru mogą ubiegać się
o pomoc finansową.
Korzyści jakie mogą płynąć z posługiwania
się  marką Sady Sompolna to m.in. pod-
niesienie dochodów rolników dzięki 
zmniejszeniu kosztów marketingu produk-
tów, stworzenie spójnego „marketingowo”
wizerunku produktu poprzez wspólne kon-
fekcjonowanie (przygotowanie towaru do
wysyłki i sprzedaży), wzmocnienie
potencjału ekonomicznego producentów rol-
nych, wspólna reklama np. w mediach, na
targach i wystawach.

Pieczone jabłka.

Zdrowy, łatwy i bardzo
smaczny przepis.

Składniki
•4 jabłka
•80 g rodzynek
•4 łyżki miodu
•6 łyżek konfitury, dżemu np.
porzeczkowego
•1 łyżeczka cynamonu
•40 gr masła
•1 szklanka soku pomarańczowego

do dekoracji można wykorzystać bitą
śmietanę

Opis przygotowania
Z całych jabłek usunąć ogonki i gniazda nasi-
enne. Płytko naciąć skórkę (dookoła), aby za-
pobiec pękaniu w czasie pieczenia. Do
rodzynków dodać  miód, konfiturę i cynamon. 
Wymieszać i nadziać wydrążone jabłka.
Przełożyć do żaroodpornego naczynia, zalać
sokiem pomarańczowym. Na każde jabłko
dać odrobinę masła, resztę wrzucić do soku. 
Piec w piekarniku rozgrzanym do 180 st. C
przez 30-40 minut (w zależności od wielkości
jabłek), od czasu do czasu polewając
pomarańczowym „sosem”. 

Wyjąć, wyłożyć na talerzyki, polać sokiem
spod jabłek, można udekorować bitą
śmietaną.
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Spotykamy się w mniejszej sali sportowej
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 
w Sompolnie. Akcja   zostanie przeprowad-
zona pod patronatem Burmistrza  Miasta
Sompolno  Pana Romana Bednarka, zorgani-
zowana przez Rejonową Radę  Honorowego
Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego
Krzyża w Kaliszu. Krew będzie można oddać
w godzinach od 8.30 do 12.30
Kto może oddać krew?
Osoby od 18 do 65 roku życia:
które ważą co najmniej 50 kilogramów;
u których w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie
wykonano akupunktury, tatuażu, przekłucia
uszu lub innych części ciała;
które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie miały
wykonanych żadnych zabiegów opera-
cyjnych, endoskopowych i innych diagnosty-
cznych badań (np. gastroskopii,
panendoskopii, artroskopii, laparoskopii);
które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie były
leczone krwią i preparatami krwiopochod-
nymi.
Przed oddaniem krwi należy ograniczyć pale-
nie papierosów i nie pić alkoholu, również w
dniu poprzedzającym stawienie się na akcję.

W ciągu doby poprzedzającej oddanie krwi
należy wypić ok. 2 litrów płynów a przed
oddaniem krwi wskazane jest zjedzenie
lekkiego posiłku.
Na akcję należy zabrać z sobą  dokument ze
zdjęciem i numerem PESEL, pozwalający na
stwierdzenie tożsamości.
Dla osób oddających krew przewidziany jest
słodki posiłek regeneracyjny oraz zwolnienie
z pracy w dniu oddania krwi.
Przypomnijmy, że I  Gminna Akcji 
Honorowego Poboru Krwi zorganizowana
przez Burmistrza Miasta Sompolno okazała
się dużym sukcesem. Krew oddały 42 osoby.
Wśród krwiodawców były aż 22 osoby, które
po raz pierwszy zdecydowały się w ten
sposób pomóc bliźniemu. Cała akcja
przebiegała w miłej atmosferze. Udało się
przekazać na rzecz osób chorych i ofiar
wypadków cząstkę siebie, pozostawiając
ponad 18,5 litra krwi. Mamy nadzieję, że
podczas II Gminnej  Akcji Honorowego
Poboru Krwi frekwencja będzie jeszcze
wyższa i uda się pomóc jeszcze większej licz-
bie osób. Do zobaczenia.

W Gminie Sompolno rozpoczął działalność
punkt bezpłatnych porad prawnych
obsługiwany przez radców prawnych za
pośrednictwem organizacji pozarządowych,
wyłanianych co roku w konkursie. W pier-
wszym roku zadanie to będzie realizowało
Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich. Za
konkurs i realizację zadania odpowiada

Starostwo Powiatowe w Koninie.
Zgodnie z ustawą  O nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz edukacji prawnej nieodpłatna
pomoc prawna przysługuje osobom, które:
•w okresie 12 miesięcy korzystały ze
świadczeń z pomocy społecznej;
•posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny;
•uzyskały zaświadczenie o kombatantach lub

II GMINNA AKCJA POBORU KRWI
Zapraszamy 26 lutego na II Gminną Akcję Honorowego
Poboru Krwi. 

są ofiarami represji wojennych i okresu
powojennego;
•posiadają ważną legitymację weterana albo
legitymację weterana poszkodowanego w
działaniach poza granicami państwa;
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje bez
względu na okoliczności osobom, które nie
ukończyły 26 lat i osobom powyżej 65 roku
życia.
Ustawodawca przewidział, że z
nieodpłatnych porad prawnych mogą
korzystać wszystkie osoby, które poniosły

straty w związku z klęską żywiołową,
katastrofą naturalną, awarią techniczną lub
znalazły się w sytuacji zagrożenia. 
Dyżury odbywać się będą w każdą

środę, czwartek i piątek od
godziny 10.00 do 14.00 w siedzibie

Miejsko – Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Sompolnie, 

ul. Gimnazjalna 2a, 
pokój nr 23 na II piętrze. 

PUNKT BEZPLATNYCH PORAD PRAWNYCH
Zapewnienie nieodpłatnej pomocy prawnej wynika z
ustawy, której przepisy weszły w życie 1 stycznia 2016
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Na zebraniu podsumowano działalność koła
w 2015 roku przedstawiając sprawozdania
zarządu, skarbnika oraz komisji rewizyjnej.
Po przedstawieniu sprawozdań
przewodniczący zebrania pan Marek
Wiśniewski poddał wniosek o udzielenie
zarządowi absolutorium pod głosowanie.
Uczestniczy jednogłośnie udzielili absoluto-
rium zarządowi za rok 2015. Następnie
przedstawiono plany finansowe i harmono-
gram zawodów na 2016 rok, który przed-
stawiamy poniżej.
W zebraniu brał udział opiekun koła –
jednocześnie prezes ZO PZW w Koninie pan
Zygmunt Nowak, który przedstawił sprawy
związane z zarybieniem i gospodarką wodną.
Prezes ZO PZW w Koninie i prezes Koła
PZW nr 8 Jacek Sławiński wręczyli złotą

odznakę PZW za zasługi dla wędkarstwa
panu Ryszardowi Wańkowskiemu, wielolet-
niemu wędkarzowi i sędziemu
wędkarskiemu. 
Prezes ZO PZW w Koninie pochwalił
działalność zarządu koła PZW w Sompolnie.
Powiedział, że koło wyróżnia się w regionie
pod względem działalności statutowej 
i liczby organizacji zawodów i imprez
wędkarskich. Na dzień 31.12.2015 r Koło nr
8 liczyło 236 członków, był to wzrost o 7
członków w stosunku do poprzedniego roku.
W bieżącym roku przewidziany jest dalszy
remont siedziby Koła, tzw. „rybakówki”
znajdującej się na ul. Św. Barbary. Należy
zaznaczyć, że członkowie koła wędkarskiego
chętnie borą udział w uroczystościach 
i akcjach gminnych.

Fundusz sołecki to pieniądze, które mają
służyć poprawie warunków życia
mieszkańców gminy. Jest wyodrębniany 
w budżecie gminy i przez cały czas
pozostaje jego częścią. O przeznaczeniu fun-
duszu sołeckiego decydują bezpośrednio
mieszkańcy sołectw na zebraniach wiejskich.
Za wykonanie funduszu sołeckiego, podob-
nie jak całego budżetu gminy, odpowiada 
w przypadku naszej gminy Burmistrz.

Na każde sołectwo przypada konkretna
kwota, obliczana według wzoru zawartego 
w art. 2 Ustawy o funduszu sołeckim. Jej
wysokość zależy od tego, ilu mieszkańców
liczy sołectwo oraz od dochodów gminy.
Pieniądze z funduszu można wydać na zada-
nia, które – w myśl w/w– ustawy spełniają
jednocześnie trzy warunki formalne:
1)służą poprawie warunków życia
mieszkańców,
2 )są zadaniami własnymi gminy
3)są zgodne ze strategią rozwoju gminy.
W praktyce oznacza to, że można je wydać
na to wszystko, na co wydaje pieniądze
gmina. Przedsięwzięcia z funduszu muszą
być realizowane na terenie  sołectwa, w
którym mieszkańcy podejmują decyzję o

jego wydatkowaniu.
Decyzję o tym, na co zostanie przeznaczony
fundusz sołecki, podejmują dorośli
mieszkańcy sołectwa w trakcie zebrania
wiejskiego. Decyzję mieszkańców, ujętą w
formie wniosku o funduszu sołeckim wraz z
uchwałą zebrania wiejskiego, protokołem i
listą obecności z zebrania, sołtys przekazuje
burmistrzowi, w terminie nieprzekraczalnym
do 30 września każdego roku
Należy pamiętać, że fundusz sołecki to
pieniądze publiczne, które podlegają takim
samym prawom jak pozostałe środki
budżetowe. Wiąże się z tym również m.in.
pełna jawność ich wydatkowania.( Fundusz
Sołecki jak dobrze wydać nasze pieniądze,
2009 r).

W naszej gminie w 2015 roku została podjęta
uchwała o powołaniu funduszu sołeckiego.
We wrześniu tego samego roku odbyły się ze-
brania wiejskie we wszystkich 22
sołectwach, podczas których mieszkańcy wsi
zdecydowali o wydatkowaniu środków z fun-
duszu sołeckiego. Rok 2016 jest pierwszym
rokiem, w którym są realizowane inwestycje
w ramach w/w funduszu.

Pies najlepszym 
przyjacielem
człowieka...
Wspólnie z OTOZ Animals,
chcielibyśmy zachęcić
Państwa do adopcji psów
z Przytuliska dla bezdom-
nych zwierząt
w Sompolnie.

W tym nu-
merze, jak
również w
k a ż d y m
k o l e j n y m
będz iemy
publikować
zdjęcia 
i krótkie
c h a r a k -

terystyki psów. A po udanych adopcjach
będziemy starali się napisać o dalszych
losach  opiekunów i ich nowych
czworonożnych przyjaciół. Psiaki gotowe do
adopcji są odrobaczone, zaszczepione oraz
wysterylizowane. Warunkiem adopcji jest
podpisanie umowy adopcyjnej.
Każdy, kto zdecyduje się na adopcję psa
może liczyć na życzliwy kontakt i wsparcie
ze strony  wolontariuszy z przytuliska. 
O szczegóły adopcji można zapytać tele-
fonicznie Paulinę Kurowicką nr tel. 725
596 776. Zachęcamy również do
odwiedzenia profilu przytuliska na Face-
booku. Zwracamy się również z prośbą o
przekazanie 1% z podatku na rzecz przy-
tuliska w Sompolnie: nr KRS 0000069730
Przytulisku życzymy jak najmniej nowych
podopiecznych i jak najwięcej adopcji.

ABI to małej wielkości suczka, jest odrobac-
zona, zaszczepiona oraz wysterylizowana.
Bardzo ładnie chodzi na smyczy. Lubi
przytulać się do człowieka i uwielbia
głaskanie. Sunia toleruje inne psy.
Idealnie sprawdzi się w rodzinie z dziećmi.

MAMBA suczka średniej wielkości, jest
odrobaczona, zaszczepiona oraz wysteryli-
zowana. Trafiła do Nas wychudzona, ale jest
coraz lepiej. Na spacerach spokojna, nie
ciągnie. Toleruje wokół siebie inne psy.

BOKSIO pies średniej wielkości w typie
buldoga angielskiego. Jest odrobaczony, za-
szczepiony raz wykastrowany. Niezwykle
wesoły osobnik, każda obecność człowieka
przy Nim owocuje energicznym machaniem
ogona. Przyjazny i kontaktowy. Spragniony
kontaktu z człowiekiem.

Kora to aktywna
sunia w typie rasy
Husky. W warunk-
ach schroniskowych
jest trochę wyco-
fana, ale posłuszna.
Nie wchodzi w kon-
flikty z innymi
psami. Nie lubi jak
się ją przytula- czuje
się wtedy niepewnie. Ze względu na jej
żywiołowość nie jest to pies do domu z
małymi dziećmi. Kora potrzebuje osoby
odpowiedzialnej i aktywnej, która będzie
prowadziła z nią aktywny tryb życia.

WĘDKARZE PODSUMOWALI ROK 2015
14 lutego 2016 roku odbyło się zebranie sprawozdaw-
cze Polskiego Związku Wędkarskiego Koła nr 8 
w Sompolnie.

FUNDUSZ SOŁECKI
Na co mieszkańcy wsi wydadzą pieniądze  w ramach
funduszu sołeckiego w 2016 roku. Będzie piękniej i bez-
pieczniej.

L.p. Nazwa imprezy Termin Miejsce
1. SPŁAWIKOWE MISTRZOSTWA KOŁA 03.04.2016 KANAŁ LICHEŃSKI

LUB “PORTKI”

2. IMPREZA WĘDKARSKA O PUCHAR
BURMISTRZA MIASTA SOMPOLNO

01.05.2016 KANAŁ LICHEŃSKI
LUB “PORTK

3. IMPREZA WĘDKARSKA “RODZINNE
WĘDKOWANIE”- ORGANIZATOR PIOTR

WEŁNICKI

28.08.2016 MIEJSCE USTALI OR-
GANIZATOR

4. IMPREZA WĘDKARSKA O PUCHAR
PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU

KONIŃSKIEGO PANA  JANUSZA STANKIEWICZA

25.09.2016 KANAŁ LICHEŃSKI
LUB “WYGODA”

5. II TOWARZYSKA IMPREZA 
SPINNINGOWA

09.10.2016 RZEKA WARTA

6. IMPREZA WĘDKARSKA W POŁOWIE
DRAPIEŻNIKA

06.11.2016 KANAŁ LICHEŃSKI
LUB “WYGODA”

L.p. Nazwa sołectwa Nazwa inwestycji Koszt

1 Belny budowa oświetlenia 12 655,05

2 Biele budowa oświetlenia 17 536,28

3 Janowice budowa oświetlenia 6 749,36

4 Kolonia Lipiny budowa chaty grillowej nad jeziorem 12 564,65

5 Koszary naprawa dróg 10 515,74

6 Lubstów zagospodarowanie terenu przy jeziorze
wyposażenie placu zabaw przy szkole

27 654,64
1 000,00

7 Lubstówek budowa chaty grillowej przy Domu Ludowym
zakup sprzętu sportowego

11 000,00
3 372,52

8 Marcjanki zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 10 696,53

9 Marianowo budowa oświetlenia 17 024,05

10 Mąkolno budowa oświetlenia 24 014,46

11 Mostki zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 18 410,08

12 Nowa Wieś zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej
wyposażenie placu zabaw przy szkole

25 033,24
1 000,00

13 Ostrówek budowa placu zabaw 10 003,51

14 Ośno Górne budowa placu zabaw
naprawa dróg

10 000,00
5 457,24

15 Police naprawa dróg 10 937,58

16 Przystronie budowa placu zabaw 14 251,99

17 Racięcice naprawa dachu świetlicy wiejskiej 19 524,93

18 Sompolinek zakup wyposażenia do śiwtlicy wiejskiej 13 287,80

19 Stefanowo naprawa dróg, budowa oświetlenia 10 000,00
4 071,21

20 Sycewo budowa placu zabaw 14 975,14

21 Wierzbie budowa oświetlenia 18 560,74

22 Zakrzewek zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 12 624,92

LLuuttyy  22001166



str. 6

GMINA SOMPOLNO W
WOŚP "MIERZYŁA
WYSOKO"
W tym roku pieniądze były
zbierane na zakup
urządzeń medycznych dla
oddziałów pediatrycznych
oraz dla zapewnienia 
godnej opieki medycznej
seniorów.
Podobnie jak w latach ubiegłych, organiza-
torem 24 Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, który odbył się
10.01.2016r. był Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w Sompolnie.
W naszej gminie na rzecz Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy pieniądze zbierało 43
wolontariuszy. Tradycyjnie, już od 

wczesnych godzin rannych na ulicach całej
gminy kwestowała młodzież i dzieci z gim-
nazjum w Lubstowie i Mąkolnie oraz 
z M-GOK w Sompolnie. Do dyspozycji
wolontariuszy została przygotowana  kaw-
iarenka w M-GOK, gdzie można było napić
się gorącej herbaty i zjeść ciastko. Nie obyło
się również bez imprezy  towarzyszących
orkiestrze, o godzinie 15:00  rozpoczęły się
występy artystyczne. Zabawę na scenie
rozpoczęły występy dzieci z Przedszkola
Miejskiego. Następnie mieliśmy
przyjemność podziwiać: pokazy tańca przy-
gotowane przez dzieci i młodzież, posłuchać
zespołów  wokalnych i solistów oraz
licznych grup rockowych, które muzykowały
do późnych godzin wieczornych.

Nie zabrakło również gorących aukcji.
Licytowaliśmy m.in.: koszulki, zegar i kalen-
darze , książki, kubek termiczny, pan Mariusz
Koper darował na licytację piłkę i plakat
z podpisami zawodników Lecha Poznań.
Najdroższym  eksponatem była piłka
uzyskano za nią 260 zł, następnie zegar za
160 zł, natomiast koszulkę i kubek termiczny
wylicytowano za 110 zł.
Zagraliśmy pięknie i dzięki temu udało się
zebrać  kwotę 11783,01 zł. W Mąkolnie ze-
brano kwotę 2522,39 zł w Lubstowie
1573,24 zł, wolontariusze w Sompolnie ze-
brali kwotę 5912,38 zł, a z licytacji uzyskano
kwotę 1775,00 zł.
Wolontariuszom, darczyńcom i wszystkim,
którzy przyłączyli się do wspólnego grania
pięknie dziękujemy za ich gorące i wielkie
serca.

tekst i zdjęcia: M-GOK Sompolno

TRZECI KONCERT
ŚWIĄTECZNY
SOMPOLEŃSKIEJ
ORKIESTRY DĘTEJ
26 grudnia 2015 roku, w II
Dzień Świąt Bożego Naro-
dzenia odbył się koncert,
do którego długo 
i perfekcyjnie
przygotowywała się
Sompoleńska Orkiestra.

W koncercie oprócz Orkiestry pod batutą
kapelmistrza Macieja  Gwoździa udział
wzięli artyści z Teatru Wielkiego im.
Stanisława Moniuszki  w Poznaniu.
Sompoleńska publiczność oprócz stan-
dardów muzycznych, współczesnych ut-
worów rozrywkowych miała okazję
posłuchać repertuaru operetkowego wyko-
nanego przez solistów w/w teatru: Panią

Barbarę Kubiak – sopran oraz Pana Karola
Bocheńskiego – tenor. Koncert poprowadził
muzyk Teatru Wielkiego Pan Zbigniew
Starosta. Należy wspomnieć, że zgranie
muzyków Sompoleńskiej Orkiestry z solis-
tami było perfekcyjne. O stronę wizualną
koncertu zadbały mażoretki, którymi
opiekuje się Pani Michalina Trawińska.
Mażoretki zaprezentowały choreograficzne
układy taneczno-marszowe do muzyki
orkiestry dętej.  Bardzo licznie zgromadzona
publiczność, żywiołowo reagowała na
występ artystów. Były pełne uznania brawa,
owacje i bisy.

ROZMOWA 
Z SOLISTAMI TEATRU
WIELKIEGO 
W POZNANIU

Bartosz Śliwicki: Jak to się stało, że Som-
polno gości takie znakomite Gwiazdy?
Barbara Kubiak: To, że tu jesteśmy, to
zasługa kapelmistrza tutejszej Orkiestry
Dętej Pana Maćka Gwoździa, który w
naszym Teatrze Wielkim w Poznaniu jest
pierwszym trębaczem, a mój mąż też jest
trębaczem i znamy się bardzo dobrze 
i dlatego tutaj jesteśmy.
B.Ś: Jaki repertuar śpiewacie Państwo na co
dzień?
B.K: Na co dzień jestem śpiewaczka
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operową, a więc głównie utwory Verdiego,
Pucciniego, Moniuszki, Wagnera...różne
rzeczy, ale bardzo poważna muzyka
Karol Bocheński: Przede wszystkim reper-
tuar operowy, ja również współpracuję z
wieloma orkiestrami, przede wszystkim
dętymi. Jestem solistą Orkiestry Dętej 
Miasta Poznania, z którą współpracuję około
30 lat. Zaczynałem jako saksofonista, a od
wielu lat współpracuję jako solista. Śpiewam
repertuar operetkowy, musicalowy, a w
Teatrze Wielkim przede wszystkim opera.
B.Ś: Jakie utwory dziś nam Państwo
zaprezentują?
B.K: Maciek sobie zażyczył, żeby to były ut-
wory z lżejszego  repertuaru, czyli śpiewamy
operetkowe rzeczy.
K.B: Dziś będzie trochę Jana Kiepury czyli
brunetki, blondynki..., trochę biesiady, czyli
nasze słynne sto lat, sto lat...nie każdy wie,
że to jest piosenka neapolitańska La Spag-
nola. Wykonamy również w duecie utwory.

Bartosz Śliwicki: Panie Kapelmistrzu, czy
jest stres przed występem?
Maciej Gwóźdź: Nie ukrywam, że mini-
malny stres jest, będziemy wykonywać
nowe rzeczy, zarówno dla mnie jak i dla
orkiestry – mam na myśli akompaniowanie
solistą Teatru Wielkiego w Poz’;naniu. Ale
mieliśmy tyle prób, że powinno się wszys-
tko udać.
I udało się! Doznania artystyczne  na
najwyższym poziomie.

ATRAKCYJNE
I KREATYWNE FERIE
W MIEJSKO - 
GMINNYM OŚRODKU
KULTURY 
W SOMPOLNIE
Miejsko - Gminny Ośrodek
Kultury w Sompolnie na
okres ferii przygotował
liczne warsztaty.

Już w zeszłym roku postawił na zajęcia
rękodzieła artystycznego, jednak ogromne
zainteresowanie nimi w tym roku przerosło
wszystkich oczekiwania.  Zajęcia przez całe
ferie cieszyły się  dużą popularnością była to
m.in. zasługa prowadzących, którzy wykazy-
wali duże zaangażowanie, a zajęcia
prowadzili z  poczuciem humoru i wciąż
mieli nowe pomysły.
Warsztaty dawały możliwość poznania
różnych technik artystycznego zdobienia 
i tworzenia prawdziwych dzieł sztuki.
Używając różnorodnych materiałów 
i stosując odpowiednie dla nich techniki
można było wyczarować wspaniałe ozdoby 
i przedmioty użytkowe. Ta forma spędzania
wolnego czasu, sprzyjała kreatywnemu
myśleniu, rozwijała samodzielność 
i ciekawość. Ćwiczyła sprawność manualną,
pobudzała zmysł estetyczny.
Podczas ferii w M-GOK odbyły się
następujące warsztaty:
●decoupage – dzieci zdobiły szkatułki na
swoje skarby.
●tkactwa artystycznego – wszystkie  uczest-
niczki zajęć po raz pierwszy zetknęły się 
z krosnami. Wbrew pozorom nie było łatwo,
no bo jak tu takie 7-letnie paluszki mają
upilnować plączącej się stale włóczki. To
były największe dylematy na początku zajęć.
Za to pod koniec, wszyscy tkali z takim
zapałem, że aż szkoda było kończyć.
●bibułkarstwa -  kolorowa bibułka, nożyczki,
drut, zwinne ręce – tak niewiele potrzeba
było, by wyczarować z papieru śliczne
kwiaty.
●druku na tkaninie – dzieci i młodzież
zdobiły różnymi technikami według
własnego pomysłu t-shirty.
●tworzenia szmacianych zwierzaków –
powstały bardzo ciekawe przytulanki.
●rzeźby – na zajęciach dzieci wyczarowały
kolorowe kwiaty i motyle.
Do pełnej oferty atrakcji na ferie trzeba
dołączyć konkurs Mam talent, w którym roz-
dano wiele nagród i słodkich upominków.

LLuuttyy  22001166



str. 8

SEGREGUJEMY
ODPADY
W związku z uruchomie-
niem spalarni odpadów w
Koninie drastycznie
wzrosła cena zagospo-
darowania odpadów
zmieszanych.

Aby jak najmniej wpłynęła ona na wysokość
opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi  konieczne stało się wydzielenie
popiołu ze strumienia odpadów komunal-
nych. Pozwoli to znacznie obniżyć ilość
i wagę odpadów zmieszanych, a tym samym
koszt ich zagospodarowania. 

Odbiór popiołu z terenu nieruchomości
zamieszkałych następował będzie zgodnie z
ustalonym nowym harmonogramem, który
został dostarczony naszym mieszkańcom
przez firmę wywozową. 
Z informacji uzyskanych od firmy
wywozowej  wynika, że część mieszkańców,
którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę
odpadów nie wywiązuje się z ciążącego na
nich obowiązku segregowania odpadów. 
W pojemnikach na odpady zmieszane
znajdują się odpady, które powinny być
wysegregowane. W przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości właścicielowi
nieruchomości zostanie naliczona wyższa
opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

ŚWIADCZENIE RODZI-
CIELSKIE 1000 ZŁ
Nowelizacja m.in.  ustawy
o świadczeniach rodzin-
nych wprowadziła od 1 sty-
cznia 2016 r. nowy rodzaj
świadczenia tzw. –
świadczenie rodzicielskie.

Świadczenie rodzicielskie będzie
przysługiwać osobom, które urodziły
dziecko, a które nie otrzymują zasiłku
macierzyńskiego lub uposażenia
macierzyńskiego. Uprawnionymi do pobiera-
nia tego świadczenia będą między innymi:
•Osoby bezrobotne,
•Studenci,
•Rolnicy,
•Osoby wykonujące pracę na podstawie
umów cywilnoprawnych,
•Osoby zatrudnione lub prowadzące
pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli
nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego.
Wysokość świadczenia rodzicielskiego to
1000,00 zł miesięcznie
Przy przyznawaniu świadczenia nie będzie
brane pod uwagę kryterium dochodowe.
Świadczenie rodzicielskie będzie
przysługiwało przez rok (52 tygodnie) po
urodzeniu dziecka w wysokości 1000 zł netto

miesięcznie, a w przypadku urodzenia wielo-
raczków ten okres będzie mógł być
wydłużony do 71 tygodni. 
UWAGA!
Świadczenie to będą mogli otrzymywać
także rodzice dzieci urodzonych przed
01.01.2016 r., którzy nie mają prawa do
zasiłku macierzyńskiego – w takim przy-
padku, świadczenie rodzicielskie będzie im
przysługiwało od 1 stycznia 2016 roku do
ukończenia przez dziecko 1 roku życia.
Świadczenie rodzicielskie między innymi nie
będzie przysługiwało, jeżeli co najmniej
jeden z rodziców dziecka będzie otrzymywał
zasiłek macierzyński lub uposażenie na okres
ustalony przepisami Kodeksu pracy jako
okres urlopu macierzyńskiego, okres do-
datkowego urlopu macierzyńskiego, okres
urlopu na warunkach urlopu
macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu
na warunkach urlopu macierzyńskiego lub
okres urlopu macierzyńskiego.
Od 1 stycznia 2016 r. wnioski o
świadczenia rodzicielskie są przyjmowane
w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Sompolnie, ul. Gimnazjalna
2a. Szczegółowe informacje na temat
świadczeń rodzicielskich można uzyskać w
siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Sompolnie lub na stronie 
internetowej www.mgops.sompolno.pl

GMINNY PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH
zlokalizowany w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych
Sp. z o .o.  w Sompolnie czynny jest codziennie od
poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz.15.00 i w
ostatnią sobotę każdego miesiąca w godzinach od 8.00
do 14.00

GPSZOK przyjmuje nieodpłatnie pochodzące z gospodarstw domowych  
z terenu miasta i gminy Sompolno następujące rodzaje odpadów zebranych 
selektywnie: papier i tektura; tworzywa 
sztuczne; szkło; odpady elektryczne i elektroniczne; akumulatory i baterie; przeterminowane
leki; chemikalia; odpady wielkogabarytowe(meble); gruz budowlany; opony; odzież używaną
i tekstylia;

Transport odpadów do GPSZOK odbywa się na koszt posiadacza odpadów.
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„RODZINA 500 PLUS”
RUSZY W KWIETNIU
2016
Kto otrzyma świadczenia
500 zł?

Projekt „Rodzina 500 plus” to system wspar-
cia rodzin. Świadczenia w wysokości 500 zł
będzie wypłacane rodzicom lub opiekunom
na każde dziecko do momentu osiągnięcia
przez nie 18 lat. Świadczenie ma pomóc
częściowo pokryć wydatki na wychowanie
dziecka.
W przypadku, gdy ubiegamy się o
świadczenie na pierwsze dziecko
obowiązywać będzie kryterium dochodowe
800 zł. Jeśli dziecko jest niepełnosprawne
kryterium  rośnie do 1200 zł. Na drugie i
kolejne dzieci próg dochodowy już nie
będzie obowiązywać.
Świadczenie wychowawcze otrzymywać
mogą rodzice, opiekunowie prawni lub
opiekunowie faktyczni dziecka. Jeśli dzieck-
iem lub dziećmi opiekują się oboje rodzice
lub opiekunowie, świadczenie otrzyma tylko
jedno z nich. Programem objętych zostanie
2,7 mln rodzin, w tym 3,8 mln dzieci.
Świadczenie wychowawcze 500 zł będzie
wypłacane przez Dział Świadczeń Rodzin-
nych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Sompolnie. Wniosek o
to świadczenie będzie trzeba składać co roku
w miejscu zamieszkania. 
Gdy rodzina będzie ubiegać się o
świadczenie na drugie i kolejne dzieci nie
będzie konieczności dołączania
zaświadczenia o dochodach. Jedynie
świadczenie na pierwsze dziecko
uzależnione będzie od kryterium do-
chodowego, a więc co roku trzeba
potwierdzić fakt nieprzekraczania tego
progu. Świadczenie wychowawcze, tak jak
wszystkie świadczenia rodzinne, będzie
wypłacane w sposób dogodny dla rodziców,
czyli przede wszystkim przelewem na konto. 
Rodzice którzy będą uprawnieni do otrzymy-
wania świadczenia wychowawczego 500 zł
mogą już zgłaszać się do Miejsko – Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Som-
polnie – pokój nr 2 z dowodem osobistym i
aktami urodzenia wszystkich dzieci. 

CASTING NA 
MONA LISĘ
3 grudnia w Galerii Sztuki
Maya w Toruniu odbyło się
uroczyste wręczenie dy-
plomów z nagrodami oraz
wernisaż wystawy prac
laureatów konkursu plas-
tycznego „Casting na
Monę Lisę”.

Konkurs skierowany był do dzieci 
i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat 
i podzielony na kategorie wiekowe.
Nadesłano kilkaset prac z całej Polski.
Uczestnicy wykonali prace w dowolnej tech-
nice, inspirowane tematem „Moja Mona
Lisa”. Obrazy poddane zostały ocenie
pięcioosobowego jury.
W każdej z trzech kategorii wyłoniono
zwycięzców oraz przyznano łącznie 10
wyróżnień. W kategorii szkół gimnazjalnych
zwyciężyła Julia Bednarz z M-GOK w Som-
polnie, w tej samej kategorii wyróżniona
została Wiktoria Bartczak. 

Patronat nad imprezą objął Burmistrz
Miasta Sompolno -Roman Bednarek.
Punktualnie o godz. 17. imprezę otworzyli
Dyrektor Szkoły pani Irena Trębacka oraz
Burmistrz Miasta Sompolno pan Roman
Bednarek.
W Gminnym Dniu Talentów udział wzięły:
grupy taneczne - Gwiazdeczki, Takt, Giganci,
Gumisie, Kosmiczni, Iskierki, Mix, 

Odlotowe dzieciaki, Kopalnia abstrakcji,
Jump, Eliza i Zosia oraz wokaliści i muzycy: 
M. Gruszczyńska, K. Trzcińska, K. Janicka,
Z. Kowalska, D. Bollin, L. Jaskólska, 
K. Adamczyk, W. Łoś grupa: Confield Rock"
Występy wszystkich dzieci wzbudziły zach-
wyt i ogromny aplauz wśród licznie zgro-
madzonej publiczności. 
Do występów dzieci zostały przygotowane

przez swoich opiekunów- panią Michalinę
Trawińską (grupy taneczne) i pana 
Zbigniewa Słodkiewicza (wokaliści oraz
muzycy). 
W podziękowaniu za trud włożony w przy-
gotowanie dzieci do występów opiekunowie
otrzymali od organizatorów pamiątkowe dy-
plomy.
Koniec imprezy został zwieńczony wspól-

nym występem tanecznym wszystkich
uczestników, do którego przyłączyli się m.in.
p. Burmistrz i panie Dyrektorki, czym
wzbudzili ogromny aplauz wśród
publiczności.

foto: www.sompolno24.pl

DZIEŃ TALENTÓW
11 lutego br. na sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Lubstowie odbył się 
I Gminny Dzień Talentów.

WALENTYNKI
Dnia 12 lutego MGOK świętował Walentynki. Mimo, iż karnawał w tym roku był krótki, to
na Walentynki MGOK przygotował ciekawą propozycję  dla dzieci i młodzieży. Tego dnia
odbyły się liczne gry, zabawy i konkursy przy których wszyscy świetnie się bawili. Nie obyło
się też bez słodkich upominków walentynkowych.

KARTKA ŚWIĄTECZNA
Na XIX Wielkopolski Konkurs na
Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową w
Pleszewie wpłynęła ogromna liczba 3463
prac z placówek szkolnych, instytucji kultur-
alnych i od uczestników indywidualnych.
Pracownia plastyczna działająca w M-GOK
w Sompolnie  pod kierunkiem p. Teresy Ol-
czak wysłała na ten konkurs 5 prac malars-
kich opisujących Boże Narodzenie. Trudność
w tego typu realizacjach tkwi w niewielkim
rozmiarze więc wymaga ogromnej precyzji
i dobrze opanowanego warsztatu
malarskiego oraz ciekawych rozwiązań plas-
tycznych.  Praca  Oliwii Kaczmarek zdobyła
nagrodę Marszałka Województwa
Wielkopolskiego. Wszystkie nagrodzone
prace prezentowane są na okolicznościowej
wystawie pokonkursowej w „Galerii ”  kina
Hel w Pleszewie.

ANIOŁY NAM
SPRZYJAŁY
Blisko 3600 aniołów
wpłynęło do Wałbrzyskiego

Ośrodka Kultury na Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
„Anioły – muśnięcie skrzydeł”.

To absolutny rekord ilości zgłoszonych prac na ten konkurs. Tematem przewodnim konkursu,
były ANIOŁY – w szerokim rozumieniu, dotyczącym zarówno wiedzy, jak i wyobrażenia,
przeczucia „anioła” jako zjawiska, niedającego się do końca wyobrazić w ludzkim rozu-
mowaniu. Młodzież z pracowni plastycznej M-GOK podjęła ten trudny temat czego
wynikiem jest II nagroda w kategorii wiekowej 14-18 lat dla Oliwii Kaczmarek.
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Dnia 15 stycznia uczniowie kl. I b Szkoły
Podstawowej w Mąkolnie wraz 
z wychowawczyniami p. E. Kałużną, p. M.
Pecyną i rodzicami uczestniczyli w balu
karnawałowym zorganizowanym przez
nauczycieli i wychowanków OREW-u 
w Marianowie. W imprezie integracyjnej
uczestniczyli również wychowankowie
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ignacewie.
Był to dzień niecierpliwie wyczekiwany
przez dzieci z klasy Ib. Dzięki pomocy 
rodziców salę przyozdobiły różnokolorowe
łańcuchy, serpentyny, balony. Zjawiskowy

wygląd, wprowadził dzieci w wesoły nastrój 
i zachęcił do wspólnej zabawy, do której
uroczyście zaprosiła prowadząca imprezę
Pani Iwona Strużyńska. Dzieci przebrane 
w kolorowe stroje, wcieliły się w bohaterów
znanych bajek. Wszyscy przy dźwiękach
muzyki bawili się wyśmienicie! Animatorzy
urozmaicali zabawę ciekawymi konkursami
i zabawami. W czasie przerwy dzieci miały
czas na śniadanie i słodki poczęstunek. Była
to również okazja do wykonania sobie
pamiątkowych zdjęć.   

BAL KARNAWAŁOWY W OREW MARIANOWO Z
UDZIAŁEM KLASY Ib (INTEGRACYJNEJ) ZE
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MĄKOLNIE

WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY
5 grudnia 2015 roku w Gimnazjum nr 3 im.
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 
w Koninie odbył się etap rejonowy 
Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego dla
uczniów gimnazjów województwa
wielkopolskiego. W konkursie uczestniczyło
45 uczniów z Konina i Kalisza oraz
powiatów: kolskiego, konińskiego,
słupeckiego, tureckiego, jarocińskiego,
kaliskiego, kępińskiego, krotoszyńskiego, os-
trowskiego, ostrzeszowskiego 
i pleszewskiego. Gimnazjum im. Polskich
Olimpijczyków w Lubstowie reprezentował
uczeń kl. III B Zbigniew Dębiński. Meryto-
rycznie konkurs obejmował wiedzę 
i umiejętności zawarte w podstawie pro-
gramowej kształcenia ogólnego z chemii w
gimnazjum poszerzone o zagadnienia

wykraczające poza tę podstawę.
Gimnazjaliści rozwiązywali test konkursowy,
który składał się z zadań otwartych 
i zamkniętych. Czas przeznaczony na
rozwiązanie zadań wynosił 120 minut.
Udział Zbyszka w konkursie przyczynił się
do poszerzenia jego wiadomości 
i umiejętności chemicznych oraz
mobilizował go do systematycznej pracy.
Zbigniew Dębiński otrzymał 42 punkty na 50
możliwych i tym samym uzyskał awans do
etapu wojewódzkiego. Uczeń miał
niepowtarzalną szansę porównania swojej
wiedzy z uczniami z innych szkół. Udział w
konkursie poprzedzony był kilku tygod-
niowymi przygotowaniami. Do konkursu
ucznia przygotowała Aneta Budziach. 

PATRON SZKOŁY -
ADAM MICKIEWICZ
22 grudnia 2015r. w szkole
podstawowej odbyło się
Święto Patrona Szkoły –
Adama Mickiewicza. 

Przybrało ono formę Szkolnego Konkursu
„Życie i Twórczość Patrona Szkoły – Adama
Mickiewicza”. W ramach konkursu
uczniowie wykazywali się wiedzą na temat

życia poety, recytowali jego wiersze oraz
wykonywali prace plastyczne ilustrujące 
utwory Adama Mickiewicza. 
W teście wiedzy zwyciężyli przedstawiciele
klasy IVB w składzie: Zuzanna Salomon,
Marlena Czyżewska, i Natalia Kostańska.
Drugie miejsce zajęła klasa VB (Dagmara
Uniejewska, Natalia Wysocka, Magdalena
Sałata), trzecie – klasa IVA (Kacper Bi-
adasiewicz, Sebastian Wesołowski, Mateusz
Bilski). Najlepszą recytatorką została 
Klaudia Matuszewska z klasy VIA, która

UROCZYSTE OTWARCIE NOWEJ SALI W PRZED-
SZKOLU GMINNYM W LUBSTOWIE
7 grudnia 2015 roku nastąpiło otwarcie
nowej sali zajęć w Przedszkolu Gminnym w
Lubstowie. Wpłynęło to na poprawę
warunków lokalowych placówki. Wśród za-
proszonych gości znaleźli się między innymi:
Pan Burmistrz, Pani w-ce Burmistrz,
Przewodniczący Komisji Oświatowej,
lokalni Radni, Pani Sołtys, Dyrekcja
Placówki, Rodzice. Po uroczystym
przecięciu wstęgi, poświęcenia sali dokonał
ks. Proboszcz miejscowej parafii. Pan Bur-
mistrz życzył dzieciom dobrej atmosfery i
miłej zabawy w nowym pomieszczeniu.
Goście ofiarowali upominki, natomiast grupa
dzieci 4-letnich, które będą korzystać z sali,
odwdzięczyła się częścią artystyczną i
podziękowaniami. Do podziękowań
dołączyła się także Rada Rodziców. Po
części oficjalnej zaproszono wszystkich na
słodki poczęstunek. 
Do przygotowania uroczystości i dekoracji
sali w dużej mierze przyczynili się rodzice,

za co podziękowania wszystkim
zaangażowanym składa wychowawczyni
grupy.

Beata Frontczak

„Wiele nie mamy – ale wiemy, że są inni, którzy
naszej pomocy potrzebują.”

W okresie przedświątecznym w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Lubstowie
została przeprowadzona  akcja charytatywna
Młodzieżowego Koła CARITAS ,,Pomóż i
Ty”.Brała w niej udział  cała społeczność
uczniowska. Akcja polegała na zbiórce
artykułów żywnościowych. Następnie
wolontariusze przygotowali ze zebranych
artykułów paczki i przekazali  je 7
potrzebującym rodzinom.

ŚWIĘTY MIKOŁAJ W
GIMNAZJUM
im. POLSKICH 
OLIMPIJCZYKÓW W
LUBSTOWIE
Dzień 15 stycznia 2016r. był wyjątkowy
ponieważ gimnazjum odwiedził Św. Mikołaj,
który w tradycyjnym stroju obdarował
uczniów wszystkich klas słodkimi up-
ominkami. Młodzież była bardzo zad-
owolona ponieważ dawno przestała wierzyć
w Świętego Mikołaja. Uczniowie mieli do
niego prośbę, aby w następnym roku znów
do nich zawitał.

Akcja ta na stałe wpisana jest w życie
uczniowskiej  społeczności. Niejeden 
z uczniów usypuje Górę Grosza na różnych
etapach swojej edukacji: począwszy od
przedszkola, poprzez szkołę podstawową 
i gimnazjum. Cel Góry Grosza pozostaje od
lat niezmienny – pomoc dzieciom, które 
z różnych przyczyn nie mogą wychowywać
się we własnym domu rodzinnym. Jest to
ważna lekcja empatii i otwartości na pomoc

drugiej osobie. Udało nam się uzbierać
515,62 zł.

GÓRA GROSZA
Już po raz 16 uczniowie i wychowankowie z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Lubstowie uczestniczyli
w akcji „Góra Grosza”. 

zaprezentowała „Powrót taty”, drugie
miejsce zajął Mateusz Kubacki  z klasy VA,
przedstawiając utwór „Komar, niewielkie
licho…”, trzecią pozycję zdobyła  Maria
Dębska  (klasa VIA)utworem „Przyjaciele”.
Wyróżniono też Dominikę Adamczyk za
utwór „Niepewność.
W konkursie prac plastycznych pierwsze
miejsce zdobyła Liwia Rumianowska, drugie
– Patryk Janicki, trzecie- Laura Kordyl.
Przyznano też  wyróżnienie dla Aleksandry
Nowakowskiej.
Wszyscy zwycięzcy otrzymali nagrody
książkowe i pamiątkowe dyplomy. Jeszcze
raz wszystkim serdecznie gratulujemy.

1 GRUDNIA –
ŚWIATOWY DZIEŃ
AIDS
Dnia 1 grudnia w 
Gimnazjum im. Polskich
Olimpijczyków w 
Lubstowie obchodzony był
Światowy Dzień AIDS.

Święto zostało zainicjowane przez Światową

Organizację Zdrowia (WHO) i istnieje od
1988 roku. Ustanowiono je w celu
zwiększenia świadomości społeczeństwa
odnośnie wirusa HIV, sposobu jego
przenoszenia, profilaktyki i zagrożenia, jakie
stanowi on dla życia. Na znak solidarności 
z chorymi na AIDS uczniowie wypuścili 
w powietrze kolorowe balony i nosili
przypiętą czerwoną wstążeczkę. Na kory-
tarzu szkolnym przygotowana została
gazetka informacyjna.

ŚWIĄTECZNA 
WYSTAWA PRAC
Ponownie w ZS-P nr 2 w Lubstowie gościła
wystawa prac uczestników warsztatów 
terapii zajęciowej z Ignacewa. Kolorowe
aniołki, renifery, świeczniki i choinki
cieszyły Nas swoim widokiem. Wystawa
była połączona z kiermaszem ozdób
bożonarodzeniowych przez co była dużym
wsparciem dla podopiecznych placówki z
Ignacewa. Opiekę nad wystawą sprawowały
uczennice klas trzecich gimnazjum, pod
kierunkiem p. Anety Kostrzewskiej.
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HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR
BURMISTRZA MIASTA SOMPOLNO
20 stycznia 2016 roku w dniu 71 rocznicy
wyzwolenia Sompolna spod okupacji
niemieckiej rozegrano Halowy Turniej Piłki
Nożnej. Organizatorem turnieju był radny
Andrzej Prętnicki.  Puchar rozegrany był
metodą każdy z każdym. Każda ze
zgłoszonych drużyn rozegrała mecz oraz
rewanż. W turnieju wzięły udział następujące
drużyny: Trampkarz Starszy Sompolno,
Team Makumba oraz Młodzi Gniewni.
Po zaciętych meczach równorzędną ilość
punktów (9) i bramek (2:2) w meczach
bezpośrednich uzyskały dwie drużyny:

Trampkarz Starszy Sompolno oraz Team
Makumba. O pierwszym miejscu dla Tramp-
karza zadecydowała korzystniejsza różnica
bramek w pozostałych meczach. Trzecie
miejsce zajęła drużyna Młodzi Gniewni,
której to piłkarze sami zakupili stroje z
nadrukiem i numerami. Okazały Puchar oraz
medale wraz z gratulacjami sportowcom
przekazał Burmistrz Miasta Sompolno
Roman Bednarek. Sprawnie i obiektywnie
mecze sędziował animator sportu Szymon
Stankiewicz.

15 lutego 2016 roku, tę datę trzeba będzie
zapamiętać na długo. Tego dnia odbyły się
Zawody Powiatowe w Piłkę Siatkową w
Kleczewie. Kleczew od lat jest wielką siłą w
siatkówce zarówno ko-
biecym jak i męskim
wydaniu. Dopiero 
w tamtym roku po 7
chudych latach dziew-
czynom udało się
zdobyć tytuł najlepszej
ekipy w powiecie 
w popularną "siatę". Na
początku grali chłopcy
trenowani przez pana
Krzysztofa Króla. Na
przeciw siebie stanęły
drużyny Kleczewa 
i Żychlina. Szybki
mecz i wynik 2-0 dla
gospodarzy (system każdy z każdym do 2
wygranych setów). Później nasi chłopcy
zmierzyli się z ZSP Kleczew i zrobili jedną z
większych sensacji wygrywając 2-1.

Następnie ograny zespół z Żychlina 2-0 i
ZSP Sompolno święciło historyczny sukces.
Po chłopakach nadeszła pora na dziewczyny.

W pierwszym meczu Kleczew pokazał, że in-
teresuje ich tylko mistrzostwo łatwo
ogrywając Żychlin 2-0. Po meczu doszło do
długo oczekiwanego pojedynku między ZSP

Sompolno (obrońca tytułu) a zespołem ZSP
Kleczew. Pierwszy set pokazał moc swojego
boiska, nasze dziewczyny nie potrafiły się
odnaleźć, strasznie szwankowała zagrywka.

Dopiero w 2 secie ten
element został popraw-
iony i dzięki temu
doszło do tie break-a. W
nim drużyna trenowana
przez pana Szymona
Stankiewicza i panią
Monikę Dryjańską
pokazała klasę. Przy
wyniku 6-6 na
zagrywkę weszła nasza
atakująca Justyna Janke
i już z niej nie zeszła.
Mecz z Żychlinem
okazał się formalnością,
łatwa wygrana 2-0 i oba

puchary przyjechały do Sompolna. Czas na
zawody rejonowe.

MISTRZOWIE POWIATU
15 lutego 2016 rok to szczególna data dla siatkarek 
i siatkarzy z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Sompolnie.

KALISZ SZCZĘŚLIWY
DLA FILIPA

W hali OSRiR w Kaliszu dnia 6 lutego 2016
roku odbyły się Halowe Mistrzostwa
Wielkopolski Młodzików w Lekkiej Atle-

tyce. W mistrzostwach wystartowało ponad
240 zawodników z całej wielkopolski we
wszystkich halowych konkurencjach
lekkoatletycznych.        Doskonale spisał się
uczeń Gimnazjum w Mąkolnie – Filip
Michalski. W biegu na 2000 m. w ścisłym fi-
nale Filip zajął drugie miejsce zdobywając
srebrny medal mistrzostw. Biegiem tym
uczeń ustanowił rekord życiowy oraz rekord
szkoły, który od teraz wynosi 6:43.01. Rok
wcześniej uczeń w tej samej konkurencji był
trzeci i po raz drugi stanął na podium Mistr-
zostw Wielkopolski. Weronika Łóś w biegu
na 1000 m. zajęła IX miejsce a Bartosz Lam-
prycht w biegu na 1000 m. – XIII m. Halowe
zawody, które kolejny raz odbyły się w
Kaliszu są bezpośrednim przygotowaniem
do Indywidualnych Mistrzostw Wojew-
ództwa Wielkopolskiego w Biegach
Przełajowych, które dnia 28 lutego odbędą
się w Poznaniu.

KLAUDIA Z BRĄZO-
WYM MEDALEM
MISTRZOSTW WIELKO-
POLSKI

Pięcioro zawodników Uczniowskiego Klubu
Sportowego Płomyk w Mąkolnie
wystartowało w Mistrzostwach Wojew-
ództwa Wielkopolskiego Młodzika w Bad-
mintonie, które dnia 12.12.2015 roku odbyły
się w Przeźmierowie koło Poznania. To był
piąty start badmintonistów w tych mistrzost-
wach i kolejny medal przywieziony z tak
ważnej imprezy. W całej imprezie
wystartowało 38 dziewcząt i chłopców z całej

wielkopolski. Wszyscy walczyli o najwyższe
cele: złoty medal mistrzostw oraz tytuł Mis-
trza Wielkopolski. Zadanie bardzo trudne bo
poziom imprezy nieporównywalnie wyższy
niż w poprzednich latach. 
Szkoła i klub z Mąkolna reprezentowany był

przez 5 uczniów: Klaudię Bilińską, Huberta
Grudzińskiego, Szymona Trawińskiego,

Joachima Jaskólskiego oraz 
Mateusza Sasińskiego.
Dziesięć godzin gier w singlach,
deblach i mikstach, kilka miejsc
czwartych zajętych przez
naszych zawodników, ale ten
najważniejszy brązowy medal 
w kategorii dziewcząt zdobyła
Klaudia Bilińska. Klaudia 
zaliczana jest w tej chwili do na-
jlepszych młodziczek 
w Wielkopolsce. Badminton jest
bardzo modnym i szybko
rozwijającym się sportem 
w Polsce. Nie wystarczy w tej
chwili pograć, poodbijać czy
zagrać kilka sparingów. Ciężka

i systematyczna praca na treningu może dać
szanse na wynik satysfakcjonujący i godny
naśladowania.
Serdecznie gratulujemy Klaudii brązowego
medalu i życzymy połamania rakiet na
następnych imprezach badmintonowych.

W cieniu „Młodziczek” wzrasta głodne
sukcesu, kolejne pokolenie naszych siatkarek
- „Kinderki”! Długie lata żmudnych tren-
ingów (większość dziewcząt zaczęła swa
przygodę z siatkówką w III kl szkoły podst.)
przynosi zamierzone rezultaty. 

Nasze najmłodsze siatkarki z kl V i VI w
mocno obsadzonym turnieju eliminacyjnym
do Mistrzostw Powiatu Dziewcząt Szkół
Podstawowych, który odbył się 16 lutego 
w Skulsku, zajęły I miejsce. 
Zostawiły za sobą ekipy z Morzyczyna,

KINDERKI WYCHODZĄ Z CIENIA

SPARING ZE SŁUPCĄ
18 grudnia, jak co roku przed świętami
przyjechały do Sompolna na sparing
dziewczęta z klas V i VI sportowych Szkoły
Podstawowej Nr 3 w Słupcy. Rywalizacja
przebiegała w dobrej, sportowej atmosferze
i dostarczyła wielu emocji zawodniczkom,
trenerom oraz entuzjastycznie kibicującej
publiczności. 
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GIMNAZJUM W
MĄKOLNIE
NAJLEPSZE
Sukcesy naszych lekkoatletów, badminton-
istów, tenisistów stołowych, unihokeistów,
warcabistów przełożyły się na klasyfikację
szkół w klasyfikacji wielkopolskiej. Gim-
nazjum w Mąkolnie według zdobytych
punków we współzawodnictwie uzyskało
tytuł Najlepszej Szkoły Gimnazjalnej 
w Powiecie Konińskiem. Natomiast Szkoła
Podstawowa w Mąkolnie zajęła II miejsce na
65 szkół w powiecie konińskim.

Wąsoszy, Skulska oraz Kramska i już dzisiaj,
mogą się cieszyć z awansu na zawody powia-
towe, które odbędą się 24 lutego 2016 roku
o godz. 9:30 w hali Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego Nr 1 w Sompolnie.

Trzymamy kciuki i zapraszamy 
do kibicowania!
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22 stycznia odbyła się XVII Gala Powiatu
Konińskiego.
Podczas uroczystości nagrodzono pięć 
osób / instytucji, wyróżnionych za zasługi na
rzecz rozwoju powiatu w obszarze gospo-
darki, kultury, sportu i turystyki oraz
działalności społecznej. Na gali tytułem
„zasłużony dla powiatu konińskiego”
uhonorowano dwóch przedstawicieli naszej
Gminy: Teresę Olczak, Dyrektor Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury w Sompolnie,
która została Laureatką „Nagrody za
działalność na rzecz rozwoju powiatu
konińskiego” w dziedzinie „kultura” oraz
Fabrykę Mebli INTERMEBLE z Som-
polinka, która została Laureatem „Nagrody
za działalność na rzecz rozwoju powiatu
konińskiego” w dziedzinie „gospodarka”.

foto: www.lm.pl

STATUETKI DLA DYREKTOR MGOK I INTERMEBLI

ZWYCIĘZCY
UBIEGŁEGO MIESIĄCA
Mieszkańcy Lubstowa
Państwo Kazimierz i Beata
Bączkowscy zostali grud-
niowymi laureatami
konkursu „Gazety
Sompoleńskiej”.

Konkurs polegał na rozwiązaniu krzyżówki
powiązanej z tematem Świąt Bożego Naro-
dzenia. Burmistrz Miasta Sompolno,
będący fundatorem nagrody, gratulując
wygranej wręczył naczynie żaroodporne
oraz torbę upominkową.
Jeszcze raz gratulujemy wygranej!!!

1.   Wytworna kobieta
2.   Fryzura pleciona na głowie kobiety
3.   Rośnie w ogródkach, ładnie pachnie
4.   14 lutego
5.   Część ciała całowana przez mężczyznę    

podczas witania się
6.   Zakładane na uszy
7.   Może być azjatycka lub pospolita
8.   Kobieta o ciemnych włosach
9.   Mała kobietka, to ……
10. Składamy je podczas np. imienin, 

urodzin
11. 8 marca obchodzi imieniny

Wydawca: 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie,

ul. Plac Wolności 26, 62-610 Sompolno
„Gazeta Sompoleńska” jest wpisana do 

Rejestru Dzienników i Czasopism 
w Sądzie Okręgowym w Koninie.
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KUPON KONKURSOWY

Hasło:

..................................................................................................................................................
Imię i nazwisko Czytelnika

..................................................................................................................................................
Adres i telefon kontaktowy

Oryginalny kupon z prawidłowym hasłem prosimy przesłać lub dostarczyć osobiście do siedziby re-
dakcji, czyli do Urzedu Miejskiego w Sompolnie, ul. 11 Listopada 15, 62-610 Sompolno (sekretariat
pok. nr 13) do dnia 20 marca 2016 roku.
Wylosowany laureat otrzyma nagrodę ufundowaną 
przez Burmistrza Miasta Sompolno - Romana Bednarka

Z OKAZJI DNIA KOBIET8 marca 2016

Najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
pogody ducha i spełnienia marzeń

Wszystkim Paniom

składa
Burmistrz Miasta Sompolno
Roman Bednarek


