
mIsTrzyNIE pOWIATu
KONIńsKIEGO
24 lutego 2016 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Som-
polnie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Konińskiego w Mini
Piłce Siatkowej Dziewcząt.

NA WEsOŁO dLA pAń
6 marca na wypełnionej po brzegi sali OSP w Sompolnie ekipa Spotkań
z Balladą  odegrała kilkanaście sytuacji ze słynnego 
na cały kraj Kopydłowa.

„brOdzIńsKI WOjCIECH ps.
„CzArEK”…
1 marca, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

sEsjE rAdy mIEjsKIEj 
W INTErNECIE
W poniedziałek 29 lutego br. odbyła się Sesja Rady Miejskiej. Pierw-
szy raz mieszkańcy mogli śledzić za pośrednictwem sieci 
Internet na żywo transmisję z posiedzenia.

ponadto w numerze:
"NIE pyTAj NA próŻNO" - WyWIAd
z pANIą jANINą bEdNArsKą
Uśmiechnięta, z nieprzeciętnym poczuciem humoru, a energii i
pomysłów mógłby pozazdrościć Jej niejeden 
nastolatek. str. 2

sprząTANIE NAszEGO pArKu
Aktywny i liczny udział mieszkańców w społecznej akcji 
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W słoneczną sobotę, 20 lutego tuż po godzinie 9, na społeczną
akcję pt. “Sprzątanie Naszego Parku” zorganizowaną przez Sa-
morząd Mieszkańców Miasta Sompolno oraz Burmistrza Miasta
Sompolno stawili się pierwsi mieszkańcy. W akcji udział wzięło
ponad 40 osób.

jEsT NAs COrAz WIĘCEj!
II Gminna Akcja Honorowego poboru Krwi
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"NIE pyTAj NA próŻNO" - WyWIAd z pANIą jANINą bEdNArsKą

Dziennikarz: Pani Janino, dlaczego ma Pani
na imię Iza? A przynajmniej dlaczego tak się
do Pani zwracają?
Janina Bednarska: To jest moje drugie imię,
które wybrał mój ojciec. I tak byłam nazy-
wana w domu. Wszyscy mnie raczej nazy-
wają Iza.
Dz.: Mówi się o Pani w Sompolnie, że jest
Pani jednoosobową instytucją kultury. Od
kiedy trwają Pani związki z kulturą?
J. B.: Wysoka kultura (śmiech). Pracuję już
dłuższy czas. Pracowałam kiedyś w domu
książki (księgarnia działająca w Sompolnie).
Dz.: Od kiedy prowadzi Pani działalność ar-
tystyczną?
J.B.: Gdy moje dzieci były małe, założyłam
zespół taneczny. Mój syn grał na pianinie, a
córki tańczyły. Bardzo mi wtedy pomagała i
tworzyła ze mną zespół Pani Sabina Graczyk,
która pomagała podczas organizacji wystę-
pów. Pracowała  w sklepie, miała dostęp do
materiałów, to dawała je i szyłyśmy same
stroje.
Ja, żeby się dokształcić, bo nie miałam ża-
dnego wykształcenia artystycznego, jeździ-
łam na kursy m.in. do Radziejowa, Poznania.
A tańczyć lubiłam od zawsze, także to mi po-
magało (śmiech)
Dz.: Jak to się stało, że od tańca przeszła Pani
do sztuki teatralnej, do recytacji, do kaba-
retu?
J.B.:  Wie  Pan,  ja stara jestem, to już trudno
uczyć tańca, tym bardziej, że ja jestem in-
struktorem tańca ludowego,  a był taki mo-
ment, że młodzież nie chciała uczyć się tego
rodzaju tańca, tylko tańca nowoczesnego.
Dlatego musiałam i chciałam znaleźć sobie

inne zajęcie  Dopiero teraz widać ponowne
zainteresowanie tańcem ludowym. Zespół
muzyczny powstał na podbudowie zespołu
„Kwiatowego” (Koło Miłośników Kwiatów).
Wymienialiśmy się kwiatami, obsadzaliśmy
rabaty wokół różnych budynków w Sompol-
nie itp. Ale jak były organizowane spotkania,
to ktoś powiedział dowcip, ktoś zażartował,
zaśpiewał i tak powstał zespół „Kwiaciarki”.
Dz. Zespół był też babskim kabaretem?
J.B. : Ale to później i z pewnymi perypetiami,
bo był problem z nauką tekstu na pamięć.
Dz.: W związku z tym, że Pani koleżanki nie
mogły nauczyć się tekstów kabaretowych,
zajęła się Pani stand-up'em  czyli monolo-
giem?
J.B. : Dokładnie tak, powiedziano mi, że to
dość dobrze mi wychodzi, zaczęli mnie
chwalić, Pani Teresie też się podobało ( Te-
resa Olczak, dyrektor M-GOK w Sompol-
nie). Dłuższy czas występowałam też z
zespołem „Kwiaciarki”, mówiłam wiersze.
Ale obecnie występuję sama. Moje występy
doceniane są w Koninie, zapraszają mnie na
koncerty organizowane przez emerytów.
Otrzymałam podziękowania od prezydenta
miasta Konina. W zeszłym roku otrzymałam
swój portret.
Dz. A teksty pisze Pani sama?
J.B. Nie.
Dz. A skąd bierze Pani teksty?
J.B. Wiersz O gwoździu w bucie dał mi Pan
Gołdyn. To bardzo długi wiersz, myślałam,
że się go nie nauczę. A ja się go szybko nau-
czyłam. I zagościł w moim repertuarze.
Kiedyś jechałam autobusem, a ludzie wiedzą,
że ja występuję i otrzymałam od współpasa-
żerki wiersz Dziad i Baba. Albo Wiersz o
czekoladce, który otrzymałam od mojej sy-
nowej.

Niesłychaną miałam gratkę jedząc pyszną
czekoladkę

zaraz stresu się pozbyłam, może trochę, fakt
przytyłam

ale nigdy nie byłam chuda, zawsze miałam
pulchne uda

ale chłopców to kręciło
trochę ciała to jest miło

teraz moda na chudzielce, ja się temu dzi-
wię wielce,

co też w chudej widzą chłopy,
to ani piersi, ani żopy

w łóżku to im trzeszczą kości
ja będę tłusta do starości.

Dz.: Jeden z wierszy zdobyła Pani gdzieś na
dalekim Podlasiu, tak?
J.B.: A tak, tak, tam mieszka moja synowa.
Zbierałyśmy nasiona kwiatów. I nagle pewna
kobieta mówi, Ze przeczyta mi wiersz. Nie
wiem, czy to przypadek, czy opatrzność nade
mną czuwa. Wiersz był piękny. Poprosiłam o
jego udostępnienie.
Dz.: Jaki to wiersz?
J.B.: Nie pytaj na próżno, bo nikt Ci nie
powie, jaki nam los szykują Bogowie...
Dz: W jaki sposób wybiera Pani te teksty,
które chce Pani prezentować?
J.B. : Jak mi coś wpadnie do ucha, to uczę się
na pamięć, a potem przy odpowiednich okaz-
jach wykorzystuję...
Dz. Od wielu lat jest Pani doceniana i nagra-
dzana, ma Pani na swoim koncie odznacze-
nia, ale też zupełnie nowe nagrody.
Nagradzane są Pani gawędy
J.B.: Gawędy są bardzo lubiane w Ciecho-
cinku. Tam propagują folklor. I ja tam wystę-
puje jako gawędziarka. Jestem tam co roku i
co roku dostaję nagrodę.
Dz.: Czym jest dla Pani kultura, teatr recyta-
cja, muzyka, taniec?
J.B.: Chyba widać, że mam „fiubździu”. Bo
jak to inaczej wytłumaczyć. Ja nie ma ża-
dnych profitów z tego tytułu, że występuję.
Czasami jak się szykuję na występ, to zasta-
nawiam się, czy mnie to potrzebne. Gdzie
mnie tam niesie. Ale niesie!
Dz.: A jest Pani rozpoznawalna? Wiadomo,
że w Sompolnie  tak, a poza Sompolnem?
J.B.: No zdarza się. Przyjemne to jest. W
Sompolnie to wiadomo, ale wie pan różnie
jest, niektórzy to zazdroszczą nie wiadomo
czego...
Dz.: Może talentu?
J.B.: Talentu? (śmiech) Mnie ksiądz powie-
dział: Ja się dziwie, że Pani nie jest artystką.
A ja odpowiedziałam: Proszę księdza, ja
chciałam być artystką, ale jak się zgłosiłam,
to mi powiedzieli, że takiej artystki jak Pani,
to nie ma, nie było i nie potrzeba ( śmiech).
Ja jestem zwyczajna kobietą, robotną

(śmiech) Robotę bardzo lubię. Wie Pan, jak
ja lubię pracować.
Dz.: A co Pani robi poza uczeniem się teks-
tów?
J.B.: Uczę się w biegu, w międzyczasie, ale
szydełkuję dużo i ogródek to też moje hobby.
Jak byłam młodsza to bardzo lubiłam podró-
żować.
Dz.: Teraz też Pani podróżuje na przeglądy?
J.B.: Tak, ale to takie lokalne wyjazdy. A kie-
dyś to były dalsze podróże.
Dz.: A gdyby Pani powiedzieli, że od jutra już
nie będzie Pani występować?
J.B.: Pogodziłabym się z tym. Ja już sama
myślę, czy nie powinnam przestać występo-
wać.
Dz.: A ja myślę, że Pani bez sztuki nie potra-
fiłaby żyć
J.B.: Mam dużo znajomych, zainteresowań,
to bym sobie poradziła, ale na pewno byłoby
mi smutno. Ale nawet jak jestem w towarzy-
stwie, to od razu jest „ no powiedz coś”. I
mówię (śmiech).
Dz.: A co zrobić, żeby mieć zawsze tak dobrą
pamięć jak Pani?
J.B.: Ja jem orzechy, podobno dzięki tym
orzechom mam taką dobrą pamięć. Ale czy
to prawda? Nie wiem. Orzechy włoskie jem
namiętnie i lubię.
Dz.: Którego z tekstów  najtrudniej było się
nauczyć? A którego najłatwiej?
J.B. Te, które są dla mnie trudne do naucze-
nia, to ich po prostu się nie uczę i nie mówię.
Ale zasadniczo bardzo łatwo przychodzi mi
opanowanie tekstu.
Dz.: Gdyby miała Pani sama opisać siebie w
kilku zdaniach. Kim Pani jest?
J.B.: (śmiech)Baba stara i głupia. (śmiech)
Dz.: A tak na poważnie chociaż przez chwilę?
J.B.: Staram się być człowiekiem, jestem bar-
dzo życzliwa dla innych, cieszę się, gdy
mogę komuś pomóc
Dz.: Jak Pani rozbawia ludzi, to też jest jakaś
pomoc?
J.B: Tak, wie pan mam takie koleżanki, które
mówią, że jak ze mną porozmawiają, to jest
im lepiej i mnie też jest lepiej, gdy słyszę
takie słowa
Dz.: Mnie też się zrobiło o wiele lepiej niż
przed przyjazdem do Sompolna…

Wywiad  "Nie pytaj na próżno" został zreali-
zowany przez Wojciecha Brzezińskiego i
Pawła Markowskiego na zlecenie studia fil-
mowego WTI. Dziękujemy za możliwość udo-
stępnienia wywiadu i zdjęcia.

uśmiechnięta, z nieprzeciętnym poczuciem humoru, a energii i pomysłów mógłby
pozazdrościć jej nie jeden nastolatek. pani janina bednarska - artystka w najlep-
szym tego słowa znaczeniu. słynie z gawęd i fenomenalnej pamięci, którą
zawdzięcza... słabości do orzechów.
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WyWIAd mIEsIąCA

Witam po raz drugi w nowej szacie Gazety
Sompoleńskiej. Mamy nadzieję, że ta for-
muła, inny format oraz bogatsza treść spodo-
bają się Państwu. Wyszedłem z założenia, że
gazeta lokalna ma być odzwierciedleniem
stanu gminy, zapowiedzią przyszłych działań
samorządu oraz zaplanowanych imprez na
terenie gminy. Nie chciałem, aby Gazeta
Sompoleńska była kolorową reklamą bur-
mistrza. Szanowni Państwo, zakończyliśmy
remont budynku Urzędu Miejskiego. Myślę,
że teraz nasz urząd nie odstaje standardem od
innych sąsiednich. Wymieniliśmy przede
wszystkim lampy na oszczędne oprawy le-
dowe, wymianie podlegały również stare
grzejniki, które przy opalaniu olejem nie
miały odpowiedniej bezwładności cieplnej,
co powodowało ich niewydajność i niesku-
teczność. Dużym postępem jest także insta-
lacja nowej sieci teleinformatycznej, która

pozwoli na bezpieczną i wydajną pracę na
wielu stanowiskach urzędniczych. Nie mamy
również dzięki temu problemów z podłącza-
niem nowych urządzeń. W pokojach dosto-
sowaliśmy meble do coraz większej ilości
gromadzonych dokumentów i materiałów
oraz przemieszczając niektóre z biur, ułatwi-
liśmy Państwu dostęp do najczęściej uczęsz-
czanych. Przeprowadzona kompleksowa
modernizacja sali sesyjnej pozwala pełnić jej
funkcję sali ślubów i jednocześnie jest w
pełni multimedialną salą, często wykorzysty-
waną na potrzeby szkoleń i prezentacji.
Otworzyliśmy również długo oczekiwane
Biuro Obsługi Klienta na parterze budynku.
Tam właśnie mogą Państwo otrzymać nie-
zbędne druki, uzyskać podstawową poradę
czy zostawić dokumenty kierowane do
urzędu. Szanowni Państwo, zawsze znajdą
się krytykanci, którzy znajdą błędy i niedo-

szANOWNI mIEszKAńCy ciągnięcia. Również w tej opisanej wyżej in-
westycji. Dla mnie najważniejsze jest to, że
wydałem pieniądze na cel służący całemu
społeczeństwu. A wydałem je prawie w 100
% firmom z terenu gminy Sompolno. Do
zrealizowania całego zadania pozostało jesz-
cze dokończenie elewacji zewnętrznej. Jest
ona pierwszą zauważalną wizytówką urzędu
a zarazem Gminy. Mam nadzieję, że zreali-
zuję to w roku 2016. Drodzy Państwo, należą
się Wam przeprosiny za mają nieobecność na
dyżurach. Niestety choroba nie ominęła rów-
nież mojej osoby. Prowadzimy także inten-
sywne prace nad otworzeniem spółdzielni
socjalnej, która da pracę kilku osobom z te-
renu gminy. Miałem też wyjazd służbowy do
Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, dla-
tego moja absencja powinna uzyskać uspra-
wiedliwienie. Pragnę podziękować mojemu
zastępcy Pani Joannie Raźniewskiej, która
kilka razy zastąpiła mnie na dyżurze.  Wiel-
kim novum w naszej gminie jest również

transmisja „na żywo” posiedzeń Rady Miej-
skiej. Możecie teraz Państwo bez wychodze-
nia z domu uczestniczyć w sesji Rady oraz
obserwować pracę burmistrza i Radnych.
Jednakże, pomimo tego udogodnienia, zapra-
szam do osobistego uczestnictwa w sesjach
Rady Miejskiej.

Burmistrz Miasta Sompolno
Roman Bednarek
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z ŻyCIA GmINy
sprząTANIE NAszEGO pArKu
Aktywny i liczny udział mieszkańców w społecznej akcji.
W słoneczną sobotę, 20 lutego tuż po godzi-
nie 9, na społeczną akcję pt. “Sprzątanie Na-
szego Parku” zorganizowaną przez
Samorząd Mieszkańców Miasta Sompolno
oraz Burmistrza Miasta Sompolno stawili się
pierwsi mieszkańcy. W akcji udział wzięło
ponad 40 osób, które przybyły na działkę,
znajdującą się pomiędzy marketem PoloMar-
ket, a kościołem Parafii Ewangelicko – Aug-
sburskiej przy ul. 11 Listopada. Teren ten
przeznaczony jest na park miejski, który bę-
dzie pełnił funkcję wypoczynkową, rekrea-
cyjną oraz sportową. Warto dodać, że
wykupiony przez Gminę teren otaczają dwa
kościoły – jeden parafialny wyznania rzym-
sko-katolickiego a drugi wyznania ewange-
lickiego. 
Wszyscy zebrani zostali “uzbrojeni” w worki
na śmieci, rękawice i grabie, i ruszyli aby
sprzątać park miejski. Ilość zapełnionych
worków rosła z minuty na minutę, znajdo-
wano głównie szklane butelki, opakowania
po chipsach, foliowe torby. Akcja trwała ok.
5 godzin i była również doskonałą okazją do
spotkania się mieszkańców i wspólnego spę-
dzenia czasu na świeżym powietrzu, robiąc
przy tym coś dobrego. Już jest piękniej!
Na zakończenie akcji pt. „Sprzątanie Na-

szego Parku ” w siedzibie Koła Wędkar-
skiego nr 8 odbyło się ognisko zorganizo-
wane przez Burmistrza Miasta Sompolno
Pana Romana Bednarka.

Za okazaną pomoc w realizacji społecznej
akcji pt. „Sprzątanie Naszego Parku” ser-
deczne podziękowania od Samorządu Miesz-
kańców Miasta Sompolno dla:
• mieszkańców Miasta Sompolno,
• Ochotniczej Straży Pożarnej w Sompolnie,
• Koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr
8 w Sompolnie,
• Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych za
wywóz zebranych odpadów,
• sklepu “Mayster” S.C. za podarowanie rę-
kawiczek,
• Burmistrza Miasta Sompolno oraz pracow-
ników Urzędu Miejskiego w Sompolnie.
Organizatorom i uczestnikom tak się spodo-
bały prace przy porządkowaniu terenu przy-
szłego parku, że spotkali się na kontynuacji
akcji w następną sobotę tj. 27 lutego. Ciąg
dalszy zapewne nastąpi, zważywszy, że
wiosnę czuć w powietrzu, słońce świeci
coraz mocniej a dni coraz dłuższe.

jEsT NAs COrAz WIĘCEj!
dnia 26 lutego 2016 roku w budynku zespołu szkolno –
przedszkolnego  nr 1 w sompolnie odbyła się II Gminna
Akcja Honorowego poboru Krwi zorganizowana przez
burmistrza miasta sompolno. 
Akcja rozpoczęła się parę minut po godzinie
8 rano. Chętnych do oddania krwi było aż 71
osób. Z różnych powodów, po wstępnych ba-
daniach liczba ta uległa zmniejszeniu i osta-
tecznie  zakwalifikowano 57 osób do jej
oddania. Wśród krwiodawców było 15 osób,
które po raz pierwszy zdecydowały się w ten
sposób pomóc bliźniemu. Cała akcja przebie-
gała w przemiłej atmosferze. Udało się prze-
kazać na rzecz osób chorych i ofiar
wypadków cząstkę siebie, pozostawiając aż
25,650 litra krwi.
Krew oddali m.in. pracownicy Urzędu Miej-
skiego w Sompolnie, nauczyciele i kadra ad-
ministracyjna na czele z Dyrekcją Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Sompolnie
oraz rodzice uczniów uczęszczających do
w/w szkoły,  liczna młodzież, druhowie z jed-
nostek OSP w Sompolnie i Lubstowie a także
mieszkańcy  terenu gminy Sompolno jak i
innych gmin. Osoby, które zdecydowały się
na udział w akcji, otrzymały od organizato-

rów pamiątkowe kubki, oraz smycz z grupą
krwi. Na wszystkich czekał poczęstunek,
były kolorowe kanapki i koreczki, ciepłe na-
poje, owoce i oczywiście coś słodkiego. Per-
sonel z Rejonowej Rady  Honorowego

Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego
Krzyża w Kaliszu był bardzo życzliwy i po-
mocny, troskliwie opiekował się osobami,
które oddawały krew.
Chcielibyśmy podziękować wszystkim
krwiodawcom za przybycie, Dyrekcji Ze-
społu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Som-
polnie za użyczenie pomieszczeń oraz pomoc
w organizacji, a pracownikom Urzędu Miej-

skiego  w Sompolnie za zaangażowanie oraz
pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia.
Cieszymy się, że jest nas coraz więcej. Do-
pinguje nas to do przygotowania kolejnej
akcji. Już myślimy nad jej organizacją.

dzIEń sOŁTysA
11 marca obchodziliśmy dzień sołtysa. Funkcja sołtysa
ma wielowiekową tradycję. sołtys jest dobrym gospo-
darzem, którego mieszkańcy wsi darzą zaufaniem. 
Na co dzień zajmuje się sprawami swojej lo-
kalnej społeczności, starając się rozwiązywać
problemy mieszkańców wsi. Sołtysowanie to
praca dla aktywnych społeczników. 
W naszej gminie te zaszczytną funkcję pełnią
22 osoby. W tym zacnym gronie dominują
Panie, których jest 14. Są to: Grażyna Bo-
cian, Anna Bolim, Małgorzata  Gołdyn, Wio-
leta Gorzelińska, Anna Kałużna, Anna
Kosmowska, Mariola Kowalska, Maria
Krzyżostaniak, Zofia Ławniczak - najmłod-
sza stażem, Ewa Majchrzak, Małgorzata

Malicka, Małgorzata Rewers, Halina  Rze-
wucka oraz Marzena Sikorska. Natomiast 8
Panów pełni funkcję  sołtysa,  są to: Jan
Adamczyk, Leszek Chałaj, Mirosław Jad-
czak, Karol Malinowski, Józef Markowski,
Dariusz Racinowski, Władysław Wiśniewski
i Wiesław Wojciechowski.

28 stycznia 2016 roku zmarł Leszek 
Ławniczak, był Sołtysem Sołectwa Police
przez 9 lat.

jeszcze raz chcielibyśmy złożyć państwu, drodzy
sołtysi, najserdeczniejsze życzenia zdrowia, satysfakcji

z pracy na rzecz lokalnej społeczności,
oraz sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

Transmisję oglądało ok. 30 osób. Zapra-
szamy i zachęcamy do oglądania kolejnego
przekazu z sesji. Na kilka dni przed każdą
planowaną transmisją informacje i link do
strumienia z przekazu
live będzie udostępniany
na naszym profilu na
portalu Facebook. Ale
już z tego miejsca mając
konto na portalu You-
Tube zachęcamy do sub-
skrypcji naszego kanału
http://youtube.com/som-
polnoPL. Pozwoli to
Państwu na bieżące śle-
dzenie zbliżających się

transmisji ale i nie tylko. Na portalu Youtube
znajdą Państwo również archiwalne mate-
riały filmowe z różnych wydarzeń kultural-
nych Gminy Sompolno.

sEsjE rAdy mIEjsKIEj W
INTErNECIE
W poniedziałek 29 lutego br. odbyła
się sesja rady miejskiej sompolnie.
pierwszy raz mieszkańcy mogli śle-
dzić za pośrednictwem sieci Internet
na żywo transmisję z posiedzenia.



Wśród zaproszonych gości wymienić można
m.in. wicepremiera Jarosława Gowina, mi-
nistra spraw zagranicznych Witolda Wasz-
czykowskiego, ministra administracji i
cyfryzacji w latach 2014-2015 Andrzeja Ha-
lickiego, ministra finansów Pawła Szałama-
chę, prezesa Fundacji Polskiego Godła
Promocyjnego "Teraz Polska" Krzysztofa
Przybyła, prezydenta Torunia Michała Zale-
skiego, prezydenta Pracodawców Rzeczypo-
spolitej Polskiej dr Andrzeja Malinowskiego,
prezydenta Centrum im. Adama Smitha  An-
drzeja Sadowskiego. O komentarze popro-
szeni zostali znani politycy oraz redaktorzy
naczelni największych mediów.
Jedno z forum odbyło się pod hasłem: „Cyf-
rowe szkoły jako wyzwanie dla państwa i
jednostek samorządu terytorialnego. Fikcja
czy realny plan?” Wśród prelegentów tego
forum był Burmistrz Miasta Sompolno Pan
Roman Bednarek, który opowiedział o uru-
chomionym w naszych szkołach programie
eTornister. Jest to zintegrowana platforma
edukacyjna, zastępująca tradycyjne podręcz-
niki i ćwiczenia w szkole, dzięki czemu
uczniowie mają przy sobie podręczniki z 3
lat nauczania. Multimedialny tablet zawiera
również lektury, encyklopedie oraz narzę-

dzia, wspierające proces edukacji i rozwoju
osobistego. Uczeń, zamiast przynosić ciężkie
książki, korzysta z lekkiego tabletu. Bur-
mistrz opowiadał o zaletach programu eTor-
nister oraz o technicznych etapach realizacji
tego projektu, o tym, że popołudniami z tab-
letów mogą korzystać rodzice wysyłając 
e-faktury i śledząc na bieżąco zakres przera-
bianego przez swoje dzieci materiału. Gmina
Sompolno poszła o krok dalej i zainstalowała
sieć WI-FI w każdej szkole. Dzięki temu nie
zubaża to transferu danych LTE.
Ponadto  Burmistrz poinformował zebra-
nych, że Gmina Sompolno cyfryzację eduka-

cyjną rozpoczęła już kilka lat temu zakupując
tablice multimedialne i interaktywne dla
szkół z terenu gminy.
Poza tym szkoły w gminie Sompolno przy-
gotowują się do wprowadzenia e-dziennika,
co spowoduje, że rodzice będą mogli na bie-
żąco kontrolować postępy w nauce swoich
pociech.
Przytoczone powyżej działania wskazują, że
cyfryzacja szkół w Gminie Sompolno jest
priorytetem, a w ciągu najbliższych lat będą
podejmowane kolejne zadania powodujące
rozwój cyfryzacji w szerszej przestrzeni pub-
licznej.
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z ŻyCIA GmINy

Najmłodszym żołnierzem, który zginął i spo-
czywa w sompoleńskiej ziemi, jest siedem-
nastoletni Wojciech Brodziński ps. „Czarek”,
członek oddziału „Ognia” Konspiracyjnego
Wojska Polskiego.
Z listu siostry Wojciecha Kazimiery Brodziń-
skiej:
„Wojciech Brodziński, urodził się w 1928
roku. Ojciec Jan - pracownik PKP, matka Mi-
chalina z Siedleckich – krawcowa, właści-
cielka sklepu z odzieżą.
Tu wszystko się zaczęło  (J.P.II), wiara, Oj-
czyzna – wielki zbiorowy obowiązek, szkoła,
harcerstwo, patriotyzm. 
Po zakończeniu II wojny światowej Wojciech
był uczniem gimnazjum w Sompolnie. W
dniu 30 listopada 1945 roku podczas akade-
mii poświęconej 90–leciu śmierci Adama

Mickiewicza (patrona szkoły), który zmarł w
Stambule, organizując Legion Polski do
walki z Rosją, Wojciech deklamował „Re-
dutę Ordona”. Był to jego ostatni dzień w ro-
dzinnym domu. 
W tym pokoleniu uformowanym przez lite-
raturę, trwał i tragicznie uaktualnił się mit ro-
mantyczno- patriotyczny (M. Janion). 
Po dwóch tygodniach 13. grudnia Wojciech
zginął w Gosławicach, jako żołnierz w po-
tyczce z wrogiem. Pogrzebany został w lesie
(Tokary) pod Ślesinem.
Natomiast według dokumentów UB: „ Woj-
ciech Brodziński  11 grudnia 1945 roku zgi-
nął w walce z grupą UB-MO i żołnierzami
Armii Czerwonej w czasie rekwizycji w cu-
krowni w Gosławicach  pow. Konin. Według
relacji członków oddziału został zastrzelony

przez jeńca, rosyjskiego żołnierza, którego
wcześniej partyzanci niedokładnie zrewido-
wali i nie zauważyli u niego broni. Po otrzy-
maniu pozwolenia na zapalenie papierosa
wyciągnął broń, ranił śmiertelnie Brodziń-
skiego, który go pilnował i uciekł. Po uzys-
kaniu przez matkę zgody MO Brodziński
został ekshumowany z mogiły w lesie i po-
chowany w rodzinnym grobie na cmentarzu
w Sompolnie.”*
Czy to była kula, Synu, czy to serce pękło?
W kwietniu następnego roku został ekshumo-
wany, a uroczysty pogrzeb w grobie rodzin-
nym zakończył pamięć ziemską na lata.”
Kto mogąc wybrać, wybrał zamiast domu
gniazdo na skałach orła,
Niech iść tam umie, gdzie źrenice czerwone
od gromu,

WELCONOmy FOrum IN TOruń 2016
W Toruniu spotkali się przedstawiciele świata polityki, biznesu i nauki by wspólnie
podsumować najważniejsze wydarzenia 2015 roku, które miały kluczowe znaczenie
dla polski, Europy i świata, a także by debatować o kwestiach bieżących, nurtujących
opinię publiczną. była to już XXIII edycja tego wydarzenia.

brOdzIńsKI WOjCIECH ps. „CzArEK”…
1 marca - Narodowy dzień pamięci Żołnierzy Wyklętych.

A zew Ojczyzny słychać w leśnych sosen szu-
mie.”
Treść parafrazy tego fragmentu poematu (Be-
niowski) Juliusza Słowackiego to Wasz los
„Żołnierze Wyklęci”. Wszak to Wy zostawili-
ście dom rodzinny, by przez leśnych sosen
szum i pod gniazd orlich skałami dojść do
bram Ojczyzny i stanąć tam, jako Jej stróż i
obrona. 
Polegli na polu chwały,
Chwały najwyższej,
Na polu walki o wolność, co krzyżami się
mierzy. 
Śpijcie Koledzy w ciemnym grobie, a Polska
śnić Wam się będzie przez wieki…
Siostra Wojciecha Brodzińskiego, Kazimiera
Brodzińska urodziła się w 1925 roku w Som-
polnie. Po otrzymaniu świadectwa dojrzało-
ści (Włocławek) rozpoczęła studia na
Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w
Poznaniu, które ukończyła w 1951 roku. Od
tego roku pracowała w szpitalach klinicznych
macierzystej Akademii do 2000 roku, jako
nauczyciel akademicki w Poznaniu. 
Prof. dr hab. Kazimiera Brodzińska mieszka
w Poznaniu. W 2014 roku przekazała część
swego księgozbioru Bibliotece Publicznej w
Sompolnie.
* Alicja Paczoska-Hauke: „”Szary”, „Ruś”,
„Mściciel” Żołnierze podziemia niepodległo-
ściowego na Kujawach Wschodnich (1945-
1947)”, Instytut Pamięci Narodowej,
Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Naro-
dowi Polskiemu, gdański oddział IPN: tom
34, Bydgoszcz-Gdańsk 2013.

Źródło: Tadeusz Słodkiewicz,
www.facebook.com/DawneSompolno 

ŚpImy KróCEj 
przesuwamy wskazówki
zegara do przodu.
Zmiana z czasu zimowego – astronomicz-
nego na letni będzie w nocy z soboty 26
marca na niedzielę 27 marca. W tym roku
zmiana ta przypada w Wielkanoc.
Przejście z czasu astronomicznego, potocz-
nie nazywanego zimowym, na czas letni,
bywa kłopotliwe. Przesunięcie wskazówek
zegarków z godz. 2:00 na 3:00 w nocy z so-
boty na niedzielę skraca czas snu o godzinę.
Pewnym pocieszeniem jest fakt, że dzięki
przesunięciu wskazówek zegara zyskujemy
dodatkową godzinę światła słonecznego wie-
czorami (kosztem poranków). 
Latem czas lokalny przesuwany w Polsce
jest o godzinę do przodu w stosunku do
czasu geograficznego, dzięki czemu zachód
słońca następuje godzinę później.
W Unii Europejskiej zmiana czasu z zimo-
wego na letni następuje w ostatnią niedzielę
marca, natomiast zmiana czasu z letniego na
zimowy następuje w ostatnią niedzielę paź-
dziernika. 
Wskazania w większości urządzeń elektro-
nicznych, takich jak telefony komórkowe,
tablety, komputery, czy zegarki elektroniczne
są korygowane w sposób automatyczny.
Dzięki temu możemy bez obaw o ewen-
tualne spóźnienie zerknąć w niedzielny po-
ranek na czas w naszym smartfonie.
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GOspOdArKA
jAK  sEGrEGOWAĆ  OdpAdy ?

Pojemniki /worki/ żółte
TWORZYWA SZTUCZNE I METALE

Pojemniki/worki/ niebieskie
PAPIER

Pojemniki /worki/ białe
SZKŁO

Pojemniki  ustawione  w miejscowości
Sompolno, Lubstów,  Mąkolno i Biele 
BIOODPADY

Tu wrzucamy:
• Puste butelki plastikowe po różnych napojach (najlepiej zgniecione),
• Puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości (np. po

szamponach, płynach),
• Plastikowe opakowania po żywności (np. kubki po jogurtach, margary-

nach),
• Folie i torebki z tworzyw sztucznych,
• Opakowania stalowe i aluminiowe (puszki, pudelka, folie aluminiowe,

kapsle itp.),
• Opakowania wielomateriałowe typu tetrapak (kartony do płynnej żywno-

ści np. mleku oraz napojach).

Tu wrzucamy:
• Gazety, czasopisma, katalogi

i czasopisma,
• Książki w miękkich okład-

kach lub z usuniętymi twardymi okład-
kami,
• Tekturę,
• worki papierowe

Tu wrzucamy:
• butelki szklane,
• słoiki,
• szklane opakowania po

kosmetykach

Tu wrzucamy:
• Resztki owoców i warzyw,
• Fusy po kawie i herbacie,
• Skorupki jajek i łupiny orzechów,
• Ściętą trawę, części roślin,
• Liście,
• Drobne gałęzie drzew i krzewów

Tu NIE wrzucamy:
• Opakowań po medykamentach,
• Opakowań i butelek po olejach i smarach,
• Puszek i pojemników po farbach i lakierach,
• Zabawek, styropianu, opakowań po aerozolach

Tu NIE wrzucamy:
• Zabrudzonego i tłustego pa-

pieru,
• Opakowań z jakąkolwiek za-

wartością,
• Lakierowanego lub foliowa-

nego papieru z folderów reklamowych,
• Tapet,
• Kalki
• Pieluch jednorazowych oraz

artykułów higienicznych

Tu NIE wrzucamy:
• Ceramiki, porcelany,
• Luster,
• Szkła okiennego,
• Szyb samochodowych,
• Ekranów telewizyjnych,
• Świetlówek oraz żaró-

wek,
• Szkła żaroodpornego,
• Doniczek,
• Szkła okularowego

Tu NIE wrzucamy:
• Resztek mięsa i kości,
• Odchodów zwierzęcych,
• Popiołu z pieców i kominków,
• Piasku, sorbetów i trocin zanie-

czyszczonych przez zwierzęta,
• Roślin zaatakowanych chorobami

PAMIĘTAJ:
• Wrzucaj opakowania bez zawartości,
• Przed wrzuceniem butelki lub puszki bezwzględnie zgnieć

PAMIĘTAJ:
• Usuń zszywki, metalowe

oraz plastikowe części opakowań

PAMIĘTAJ:
• Wrzucaj opakowania

bez zawartości,
• Nie tłucz szkła przed

wrzuceniem

PAMIĘTAJ:
• Bardzo ważne jest tworzenie

przydomowych kompostowników.

Na terenie Gminy Sompolno, apteki nie
przyjmują przeterminowanych leków. 
Przeterminowane leki i chemikalia,  papier
i tekturę, tworzywa sztuczne, szkło, odpady
elektryczne i elektroniczne, akumulatory i
baterie, przeterminowane leki, odpady
wielkogabarytowe (meble), gruz budow-
lany, opony pochodzące z pojazdów o do-
puszczalnej masie całkowitej do 3,5tony,
odzież używaną i tekstylia oddajemy do
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Sompolnie przy ul.
Piotrkowskiej 39, który czynny jest co-
dziennie od poniedziałku do piątku, w
godzinach od 7.00 do 15.00 oraz w ostat-
nią sobotę każdego miesiąca w godzi-
nach od 8.00 do 14.00. Transport odpadów
do GPSZOK odbywa się na koszt posiada-
cza odpadów.         
Jeżeli mamy możliwość to bioodpady
wrzucamy do pojemników ustawionych na
terenie miejscowości: Sompolno, Lubstów,
Mąkolno, Biele (k. stadionu) lub do włas-
nego kompostownika.
Części samochodowe nie są odpadem ko-
munalnym – oddajemy je  do skupu złomo-
wanych pojazdów lub zostawiamy u
mechanika, który naprawia nasze auto.
W zależności od potrzeb 1 lub 2 razy w
roku (poza systemem odbierania odpadów
komunalnych od mieszkańców), organizo-
wana jest bezpłatna zbiórka odpadów rol-
niczych. 
Przyjmowane wówczas są następujące od-
pady: folie od sianokiszonki i pryzmowe
(oczyszczone z resztek kiszonki oraz
ziemi), folie ogrodnicze i budowlane,
worki po nawozach, paszy, worki big-bag

(oczyszczone z ziemi, pozbawione resztek nawozu),
sznurek rolniczy, taśmy kroplujące, wiaderka plasti-
kowe po premiksach, pojemniki po chemii udojowej,

lekkie okrywowe niebieskie lub zielone) oraz prze-
pracowany olej, filtry olejowe, powietrza oraz bańki
po olejach. Odbiór filtrów i opakowań po olejach jest

możliwy tylko w przypadku przekazania przepraco-
wanego oleju w ilości adekwatnej do ilości oddanego
oleju.

budŻET 2016
30 grudnia 2015 roku odbyła się sesja dotycząca 
uchwalenia budżetu Gminy sompolno na rok 2016.
Budżet gminy jest rocznym planem finanso-
wym dochodów i wydatków oraz przycho-
dów i wydatków jednostki samorządu
terytorialnego. Jest uchwalany w formie
uchwały budżetowej. Każda gmina i miasto
dysponuje swoim własnym budżetem.
Uchwalenie sompoleńskiego budżetu należy
do kompetencji Rady Miejskiej w Sompol-
nie, natomiast wykonanie powierza się Bur-
mistrzowi Miasta Sompolno. W roku 2015 w
gminie Sompolno wykonano wiele zadań in-

westycyjnych służących mieszkańcom. 
Rok 2016 również zapowiada się owocnie,
gdyż dochody zaplanowano w wysokości 
31 890 936,00 zł, 
a wydatki – 31 690 936,00 zł. Nadwyżkę bu-
dżetu w kwocie 200 000,00 zł przeznacza się
na planowaną spłatę rat wcześniej zaciągnię-
tego kredytu.
Wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwo-
cie 31 690 939,00 zł dzielą się na :
– wydatki bieżące w kwocie 

30 266 736,00 zł, czyli wydatki na realizację
zadań z zakresu administracji rządowej i in-
nych zadań zleconych jednostkom samo-
rządu terytorialnego,
– wydatki majątkowe w kwocie 
1 424 200,00 zł, czyli m.in.:
• Przygotowanie dokumentacji na budowę
kanalizacji sanitarnej Mąkolno – Sycewo –
Sompolno,
• Przydomowe Oczyszczalnie,
• Dokończenie dokumentacji i zapewnienie
środków finansowych na pierwszy etap prac
budowy ścieżek rowerowych  w Sompolnie,

• Przebudowa ciągu ulic: Kaliskiej, Placu
Wolności i Warszawskiej w Sompolnie oraz
drogi gminnej w Sompolinku,
• Termomodernizacja budynku szkolnego w
Ośnie Górnym,
• Przygotowanie dokumentacji na zagospo-
darowanie terenu przy jeziorze w Lubstowie,
• Przebudowa, adaptacja i wyposażenie bu-
dynku komunalnego w Mąkolnie na cele
przedszkolno-edukacyjne.

Z budżetu realizowany będzie także fundusz
sołecki w kwocie 342 921.66 zł.



INWEsTyCjE I rOLNICTWO
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OŚWIETLENIE drOGOWE I uLICzNE
W grudniu 2015r. zakończono zadanie pt. „budowa za-
licznikowego oświetlenia drogowego w miejscowo-
ściach: mąkolno, Wierzbie, Nowa Wieś oraz montaż 6
szt. latarni hybrydowo - solarnych na terenie gminy
sompolno”

Lampy hybrydowe pozwalają na uniezależ-
nienie się od sieci energetycznej. Żeby dzia-
łać, nie potrzebują podłączenia do sieci, są
więc samowystarczalne. Uliczne oświetlenie
hybrydowe jest bowiem połączeniem energii
odnawialnej produkowanej przez panele sło-
neczne i turbiny wiatrowe. Na szczycie la-
tarni zamontowany jest panel fotowoltaiczny
i turbina wiatrowa, poniżej znajduje się
źródło światła. Z inwestycji płyną więc kon-
kretne oszczędności.
Latarnie solarne – hybrydowe zamontowano
w takich miejscowościach jak :
Wierzbie – 1 kpl
Marcinkowo – 1 kpl
Wymysłowo – 1 kpl
Racięcice (Jesionka) dz. 185 – 1 kpl
Sompolno, ul. Krycha – 1 kpl
Powyższą inwestycję wykonał "DopelTech"
Sp. z o.o.  ul. Borowskiego 2, 
03-475 Warszawa.

AGENCjA rEsTruKTuryzACjI I mOdErNIzA-
CjI rOLNICTWA INFOrmujE:
można już składać wnioski o przyznanie płatności na
rok 2016. rolniku sprawdź z jakich płatności możesz
skorzystać.
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami
(dokumentami), w tym wypełnionym mate-
riałem graficznym można złożyć od dnia 15
marca do dnia 16 maja 2016 roku do właści-
wego ze względu na miejsce zamieszkania
Biura Powiatowego. W przypadku rolników
z Gminy Sompolno wnioski należy składać
do Biura Powiatowego ARiMR w Koninie,
biuro znajduje się przy ulicy Hurtowej 1.
Wniosek o przyznanie płatności wraz z za-
łącznikami może być także złożony w termi-
nie 25 dni kalendarzowych po terminie
składania wniosków, tj. do dnia 10 czerwca
2016r., jednak za każdy dzień roboczy opóź-
nienia, licząc od dnia 17 maja 2016r., stoso-
wane będzie zmniejszenie płatności w
wysokości 1% należnej kwoty płatności.
Wniosek i załączniki do wniosku składane
przez rolnika uznaje się za złożone, jeżeli są
podpisane z podaniem imienia i nazwiska.
Na jednym formularzu wniosku o przyznanie
płatności w roku 2016 Beneficjent będzie
mógł się ubiegać o: przyznanie płatności w
ramach systemów wsparcia bezpośredniego,
tj.: jednolitej płatności obszarowej, płatności
za zazielenienie i płatności dodatkowej (re-
dystrybucyjnej), płatności dla młodych rolni-
ków, płatności do powierzchni uprawy
buraków cukrowych, płatności do po-
wierzchni uprawy konopi włóknistych, płat-
ności do powierzchni upraw roślin
wysokobiałkowych, płatności do po-
wierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych,

płatności do powierzchni upraw owoców
miękkich (truskawek lub malin), płatności do
powierzchni uprawy pomidorów, płatności
do powierzchni uprawy lnu, płatności do po-
wierzchni uprawy chmielu, płatności do
bydła, płatności do krów, płatności do owiec,
płatności do kóz, płatności niezwiązanej do
tytoniu, przyznanie płatności dla obszarów z
ograniczeniami naturalnymi lub innymi
szczególnymi ograniczeniami (płatność
ONW), przyznanie płatności rolno-środowi-
skowo-klimatycznej (PROW 2014-2020), w
tym zachowanie zagrożonych zasobów gene-
tycznych zwierząt w rolnictwie, przyznanie
płatności ekologicznej (PROW 2014-2020),
przyznanie płatności rolnośrodowiskowej
(PROW 2007-2013), w tym zachowanie za-
grożonych zasobów genetycznych zwierząt
w rolnictwie, wypłatę pomocy na zalesianie
(PROW 2007-2013), przyznanie premii pie-
lęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW
2014-2020).
Wniosek można złożyć również przez Inter-
net za pomocą aplikacji e-Wniosek na stronie
internetowej arimr.gov.pl, po uprzednim za-
łożeniu konta internetowego, aby uzyskać do-
stęp do tej aplikacji należy złożyć
e-Wniosek w Biurze Powiatowym. Aplikacja
e-Wniosek działa na przeglądarkach: Internet
Explorer 11.x, Firefox 33.x, Chrome 39.x,
Opera 27.x lub w wersjach wyższych.

źródło: ARiMR BP w Koninie

sTOWArzyszENIE „WIELKOpOLsKA 
WsCHOdNIA” W pErspEKTyWIE FINANsOWEj
2014-2020
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie
„Wielkopolska Wschodnia” (LGD) w nowej
unijnej perspektywie finansowej będzie rea-
lizować działania związane z wsparciem roz-
woju lokalnego w ramach inicjatywy
LEADER, w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-
2020 poprzez wdrażanie Strategii Rozwoju
Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
(LSR).
LSR jest dokumentem o charakterze planis-
tycznym i ponadlokalnym, gdyż swym zasię-
giem obejmuje obszar 6 gmin; Kramsk,
Krzymów, Sompolno i Wierzbinek z powiatu
konińskiego oraz Babiak i Koło z powiatu
kolskiego.
Strategia Stowarzyszenia „Wielkopolska
Wschodnia” została opracowana i przyjęta
pod koniec 2015r., a przy jej tworzeniu ak-
tywny udział brali mieszkańcy, którzy pod-
czas konsultacji społecznych, badań
ankietowych, fokusowych oraz poprzez ar-
kusze pomysłu przedstawiali swoje koncep-
cje dotyczące poszczególnych inicjatyw 
i przedsięwzięć, które mogłyby być zrealizo-
wane przy udziale budżetu PROW.
Lokalna Strategia Rozwoju zawiera szczegó-
łową diagnozę obszaru gmin członkowskich,
z uwzględnieniem sytuacji społeczno-ekono-
micznej, analizę silnych i słabych stron oraz
założenia celów i przedsięwzięć możliwych
do osiągnięcia poprzez realizację LSR.
Wszystkie kluczowe elementy tego doku-
mentu powstały z udziałem i przy aktywnej
współpracy lokalnych społeczności, dzięki
czemu wszystkie zapisy LSR odzwierciad-
lają aktualną sytuację i potrzeby społeczne.

Rozpoczęcie procesu wdrażania i realizacji
LSR przez LGD rozpocznie się niezwłocznie
po pozytywnej ocenie merytorycznej strate-
gii, dokonanej przez ekspertów Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Wielko-
polskiego i podpisaniu umowy ramowej po-
między Stowarzyszeniem „Wielkopolska
Wschodnia” a Zarządem Województwa.
W celu uzyskania szczegółowych informacji
dotyczących działalności LGD serdecznie
zapraszamy do odwiedzenia naszej strony: 
www.wielkopolskawschodnia.pl, profilu na
portalu Facebook lub do bezpośredniego
kontaktu z Biurem Stowarzyszenia miesz-
czącym się w Kramsku przy ulicy Kurpiń-
skiego 6 (obok Urzędu Gminy).

drzWI OTWArTE W OrEW W mArIANOWIE
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wy-
chowawczy w Marianowie powstał we
wrześniu 2013r. z myślą o dzieciach z róż-
nymi niepełnosprawnościami, o możliwości
ich kształcenia. Dla uczniów z niepełnos-
prawnością intelektualną w stopniu głębokim
oraz umiarkowanym lub znacznym ze sprzę-
żeniem wybór placówek kształcenia jest bar-
dzo ograniczony. To właśnie w OREW w
Marianowie niepełnosprawne dziecko ma
możliwość realizowania obowiązku szkol-
nego i nauki.  
Nauka jest bezpłatna, w małych zespołach
pod opieką wykwalifikowanej kadry nauczy-
cieli i specjalistów. OREW jest dostosowany
do potrzeb osób niepełnosprawnych (pod-
jazd, toalety) oraz wyposażony w pomoce
dydaktyczne i urządzenia specjalistyczne do
terapii.  
Naszym wychowankom zapewniamy:
1) Realizację obowiązku szkolnego i nauki
do 24 lub 25 roku życia. 
2) Zajęcia rewalidacyjne wynikające z zale-
ceń zawartych w orzeczeniu poradni psycho-
logiczno-pedagogicznej.
3) Rehabilitację indywidualną i grupową
prowadzoną przez specjalistów (rehabilitant,
logopeda, psycholog, oligofrenopedagog).
4) Naukę w małych grupach (2-4 osób) z
nauczycielem i pomocą nauczyciela.
5) Integrację z rówieśnikami z innych szkół
i środowiskiem.
6) Udział w uroczystościach, wycieczkach i
innych formach zajęć.
7) Aktywne uczestnictwo w różnych dyscy-
plinach Olimpiad Specjalnych dostosowa-
nych do możliwości wychowanka.
Specjaliści i nauczyciele pracujący w

ośrodku udzielają pomocy i wsparcia rodzi-
com poprzez porady, konsultacje, ale także
pomoc w załatwianiu spraw w urzędach i in-
stytucjach dotyczących dziecka i przysługu-
jących mu praw.
Ośrodek działa w godzinach 7:30 – 15:30. 
Podstawą przyjęcia wychowanka do ośrodka
jest orzeczenie o potrzebie kształcenia spe-
cjalnego (dla dzieci z niepełnosprawnością
intelektualną znaczną lub umiarkowaną ze
sprzężeniem) lub orzeczenie o zespołowych
zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych
(dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością
intelektualną), które wydaje poradnia psy-
chologiczno-pedagogiczna. 
W naszym ośrodku dziecko może także rea-
lizować nauczanie w formie indywidualnej,
jeśli jego stan zdrowia uniemożliwia uczęsz-
czanie do placówki.
Organem prowadzącym OREW jest Funda-
cja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży
„Otwarcie” w Koninie. 

Zapraszamy Państwa 
do OREW w Marianowie 

(gmina Sompolno)
na DRZWI OTWARTE 

w dniu 6 KWIETNIA 2016 (środa) w
godz. 10:00-14:00, 

podczas których przedstawimy naszą
ofertę i placówkę oraz odpowiemy na

wszystkie pytania i wątpliwości.

Jeśli nie mogą Państwo przybyć na spotkanie
zapraszamy do indywidualnego kontaktu
osobistego czy telefonicznego, tel. 694 823
950.

- Prowadzisz firmę?- Prowadzisz firmę?
- Organizujesz ciekawe wydarzenie?- Organizujesz ciekawe wydarzenie?
- Szukasz innej formy dotarcia do odbiorców?- Szukasz innej formy dotarcia do odbiorców?

ZAREKLAMUJ SIĘ W NASZEJ GAZECIE
redakcja@sompolno.pl
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pOmOC spOŁECzNA
dOm dzIENNEGO pObyTu W sOmpOLNIE
dom dziennego pobytu zapewni pomoc niepracującym
emerytom i rencistom oraz osobom niepełnosprawnym
w organizacji czasu wolnego i aktywizacji społecznej. 
Dom będzie ośrodkiem wsparcia dziennego
dla osób samotnych, starszych, o zmniejszo-
nej sprawności psychoruchowej. Powstanie
w ramach struktury Miejsko – Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sompolnie i
jako komórka organizacyjna podlegać będzie
bezpośrednio kierownikowi Ośrodka. Sie-
dziba domu będzie przy ulicy Gimnazjalnej
2a, na parterze. Pod koniec roku 2015 prze-
prowadzono generalny remont pomieszczeń,
które zapewnią podstawową działalność pla-
cówki. Zapewnimy dla osób starszych
miejsce do bezpiecznego, wielogodzinnego
przebywania i godnego spędzania czasu.
Rozwiniemy różnorodne formy terapii zaję-
ciowej (zajęcia plastyczne, muzyczne, kuli-
narne itp.) i rehabilitację ruchową.
Umożliwimy realizację potrzeb kulturalnych,
rekreacyjnych i towarzyskich m.in. poprzez
organizację uroczystości okolicznościowych,
świąt, wspólnych udziałów w imprezach kul-
turalnych, turystycznych, telewizji, Internetu
itp. Uwzględniać będziemy indywidualne po-
trzeby, oczekiwania i zainteresowania uczest-
ników. Osoby starsze mają prawo do
samorealizacji, rozwijania swoich pasji i ta-
lentów. 
W Domu Dziennego Pobytu
umożliwimy korzystanie z urzą-
dzeń i przedmiotów służących
utrzymaniu higieny osobistej,
będzie można się wykapać, wy-
prać odzież. Pracownicy
ośrodka będą: pomagać w roz-
wiązywaniu problemów życio-
wych, udzielać porad i
wsparcia, pomagać w załatwia-
niu spraw osobistych i urzędo-
wych. Ośrodek będzie pełnił
swego rodzaju rolę inicjatora
procesów integracyjnych  ze środowiskiem
osób  starszych, ale także rodzin. Współpraca
z rodzinami w zakresie poradnictwa i infor-
macji ma przyczynić się do poprawy życia

osób starszych w ich miejscach zamieszka-
nia. 
Należy podkreślić, że projekt ten jest kiero-
wany dla osób z miasta Sompolno jak rów-
nież osób z terenów wiejskich. Dla
uczestników zamieszkałych z dala od sie-
dziby Ośrodka zapewnimy dojazd. 
W celu zlikwidowania barier architektonicz-
nych w budynku Miejsko – Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sompolnie, a
także wyposażenia w niezbędny osprzęt re-
habilitacyjny, kierownik Ośrodka złożył
wniosek o dofinansowanie ze środków Unii
Europejskiej pt. ”Mapa reintegracji społeczno
– zawodowej w Gminie Sompolno”. Projekt
zakłada utworzenie świetlicy integracyjnej i
zakup platformy przyschodowej z wyposaże-
niem pomieszczenia na rehabilitację ru-
chową.
Mamy nadzieję, że oferta Miejsko – Gmin-
nego Ośrodka Pomocy  Społecznej w Som-
polnie dla osób starszych będzie podwaliną
do utworzenia Centrum Seniora z szerokim
wachlarzem usług, które oprócz wsparcia
dziennego będzie rozbudowane o rzetelną re-
habilitację, w przyszłości dofinansowaną z
Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i pręż-

nie działającym klubem seniora. Przewidy-
wany termin rozpoczęcia działalności to
przełom kwietnia-maja 2016 roku.

pOmOC ŻyWNOŚCIOWA dLA NAjbArdzIEj
pOTrzEbująCyCH

Celem programu jest wsparcie świadczone w
postaci dostaw produktów spożywczych dla
osób najbardziej potrzebujących w naszej
gminie. Osoby ubogie w ramach działań rea-
lizowanych i koordynowanych przez M-
GOPS w Sompolnie i OSP w Sompolnie
będą mogły skorzystać ze wsparcia w formie
paczki żywnościowej, a także działań mają-
cych na celu wzmacnianie samodzielności i
kompetencji w zakresie prowadzenia gospo-
darstwa domowego. 
Banki żywności przekazują bezpłatnie arty-
kuły spożywcze do lokalnych organizacji
społecznych, które zajmują się pomocą dla
potrzebujących. Pomoc ta jest organizowana
w ścisłej współpracy z samorządowymi
ośrodkami pomocy społecznej.
Program PO PŻ jest komplementarny z dzia-
łaniami w zakresie wsparcia osób najuboż-
szych i znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej w ramach pomocy społecznej, pro-
gramu wieloletniego „Pomoc państwa w za-
kresie dożywiania" oraz innymi działaniami
i inicjatywami, w tym z programami resorto-
wymi Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Program Pomoc Żywnościowa wpisuje się w
generalny cel pomocy społecznej w Polsce,
jakim jest zabezpieczenie obywateli przed ry-
zykiem życia poniżej minimum egzystencji.
Zasada ta jest uregulowana przepisami
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej.
Osoby potrzebujące, korzystając ze wsparcia
realizowanego za pośrednictwem M-GOPS
w Sompolnie mogą korzystać z pomocy w
postaci paczki żywnościowej. Paczki są two-
rzone z 17 produktów spożywczych z 6 grup
produktowych (produkty zbożowe, mleczne,

owocowo-warzywne, mięsne, cukier, tłusz-
cze pochodzenia roślinnego), w tym: maka-
ron, kasza, ryż, płatki kukurydziane, kawa
zbożowa, herbatniki, mielonka wieprzowa,
klopsiki w sosie, ser, mleko, cukier, ser to-
piony, sok jabłkowy, koncentrat pomidorowy,
dżem truskawkowy, groszek z marchewką,
olej.   
Paczkę dla 1 osoby tworzy zestaw co naj-
mniej 6 rodzajów artykułów spożywczych z
co najmniej 3 grup towarowych. Limity po-
mocy żywnościowej to minimum 48,57 kg na
osobę w całym PO PZ.
Należy podkreślić, że program ten nie móg-
łby być realizowany, gdyby nie zaangażowa-
nie i wymierna pomoc członków Ochotniczej
Straży Pożarnej w Sompolnie. Pomoc straża-
ków jest nieodzowna szczególnie przy rozła-
dowaniu i przenoszeniu dużej ilości
artykułów spożywczych. 
Od wielu lat w realizacji programu pomaga
nam Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
"PROMET" w Sompolnie użyczając nam
wózka widłowego niezbędnego do rozła-
dunku.

Przy ostatnim transporcie z
Banku Żywności z Konina
strażacy z OSP w Sompolnie
rozładowali około 14 ton żyw-
ności o łącznej wartości
41.478,63zł.
O żywność mogą ubiegać się
osoby i rodziny, u których do-
chód netto na 1 osobę nie prze-
kracza 150% kryterium
dochodowego ustalonego w
art. 8 z Ustawy o pomocy spo-

łecznej tj: 
• osoba samotnie gospodarująca, której do-
chód maksymalnie wynosi 951 zł,
• dla rodziny, w której dochód na 1 osobę nie
przekracza kwoty 771 zł   
Osoby i rodziny ubiegające się o pomoc żyw-
nościową powinny spełniać również prze-
słanki zawarte w art.7 z Ustawy o pomocy
społecznej. Program trwa do 30 kwietnia br.
Żywność jest wydawana we wtorki i czwartki
od godz. 9:00 do 13:00 w siedzibie Miejsko
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Sompolnie przy ul. Gimnazjalnej 2a.

zAsAdA „zŁOTóWKA zA zŁOTóWKĘ” W
ŚWIAdCzENIACH rOdzINNyCH

Dzięki wprowadzeniu zasady „złotówka za
złotówkę” ich świadczenia będą stopniowo
obniżane wraz ze wzrostem dochodów. Do-
tychczas, gdy rodzina przekroczyła próg do-
chodowy (674,00 zł na osobę w rodzinie
lub 764,00 zł dla rodzin z niepełnospraw-
nym dzieckiem), traciła prawo do świad-
czeń rodzinnych. 
Dzięki nowemu rozwiązaniu łączna kwota
zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku
rodzinnego przysługujących danej rodzinie
będzie stopniowo obniżana o 1,00 zł wraz z
przekroczeniem o 1,00 zł kryterium docho-
dowego dotyczącego łącznego dochodu netto
wszystkich członków rodziny.

Świadczenia zostaną wypłacone, gdy kwota
do wypłaty po zastosowaniu mechanizmu
„złotówka za złotówkę” będzie nie niższa niż
20,00 zł. Zmiany obejmą również rodziny,
które nie mają prawa do świadczeń z powodu
przekroczenia progu dochodowego. Wystar-
czy, że ponownie po 1 stycznia 2016r. wystą-
pią z wnioskiem o wsparcie. 
Osoby, które będą ubiegać się o przyznanie
prawa do świadczeń rodzinnych zachęcamy
do wizyty w Miejsko – Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Sompolnie znajdu-
jącym się przy ul. Gimnazjalnej 2a, pokój
nr 2.

prOGrAm „rOdzINA 500 pLus”
Program „Rodzina 500 plus” to wprowadze-
nie świadczenia wychowawczego na każde
drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez
nie 18 lat. Aby otrzymać wsparcie także na
pierwsze dziecko trzeba będzie spełnić kry-
terium dochodowe 800 zł lub 1200 zł w przy-
padku dziecka niepełnosprawnego. W całym
kraju programem objętych zostanie 2,7 mln
rodzin, w tym 3,8 mln dzieci. W Gminie
Sompolno programem może zostać objętych
ok 2000 dzieci.
Poniżej znajdują się zagadnienia i odpowie-
dzi na najczęściej pojawiające się pytania
podczas konsultacji społecznych 
1. Kto może otrzymać świadczenie wycho-
wawcze? Świadczenie wychowawcze otrzy-
mywać mogą rodzice, opiekunowie prawni
lub faktyczni dziecka. Jeśli dzieckiem lub
dziećmi opiekują się oboje rodzice lub opie-
kunowie, świadczenie otrzyma tylko jedno z
nich.
2. Czy 500 zł to kwota netto czy brutto? To
kwota od której nie będą odprowadzane
żadne składki. To kwota bezpośrednio dla ro-
dziny.
4. Czy kryteria dochodowe będą weryfiko-
wane? Tak, co trzy lata. Pierwsza weryfikacja
planowana jest na 1 października 2019r. 
5. Jak będzie wyglądał sposób składania
wniosków i wypłaty świadczeń? System bę-

dzie maksymalnie uproszczony. Wniosek o
świadczenie będzie można złożyć przez Inter-
net, raz w roku. Pierwsze przyznane świad-
czenie będzie jednak ważne dłużej, aż do 30
września 2017 roku. Dzięki temu rodzice nie
będą musieli składać dwóch wniosków kiedy
Program wejdzie w życie.
Świadczenie wychowawcze 500 zł będzie wy-
płacał urząd miasta, gminy, ośrodek pomocy
społecznej lub centra do realizacji świadczeń.
Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane
w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede
wszystkim przelewem na konto.

We wszystkich województwach urucho-
miono specjalne numery kontaktowe, za po-
średnictwem których można uzyskać
informacje dotyczące programu „Rodzina
500plus”. Infolinie - w Ministerstwie Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w
urzędach wojewódzkich czynne są w godzi-
nach pracy urzędów. Mogą z nich skorzystać
rodzice i opiekunowie zainteresowani świad-
czeniem, ale także pracownicy samorządów.
Opłata za połączenie jest zgodna z taryfą ope-
ratora. Nr telefonu z którego mogą korzystać
mieszkańcy województwa wielkopolskiego
to 61 854 11 77.

źródło: MRPiPS, Kurier PAP
www.kurier.pap.pl

miejsko – Gminny Ośrodek pomocy społecznej w sompol-
nie we współpracy z Ochotniczą strażą pożarną w som-
polnie rozpoczął w zeszłym roku realizację programu
Operacyjnego pomoc Żywnościowa (pO pŻ).

Od dnia 1 stycznia 2016r. możliwe jest otrzymanie
świadczeń rodzinnych w przypadku przekroczenia do-
chodu. rodziny, które przekroczą próg dochodowy, nie
stracą prawa do zasiłku do świadczeń rodzinnych.
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KuLTurA I rOzryWKA
NA WEsOŁO dLA pAń

Spektakl odbył się z okazji Dnia Kobiet. Bur-
mistrz Miasta Sompolno  Pan Roman Bedna-
rek złożył wszystkim paniom życzenia,  a
jednej z mieszkanek naszej gminy wręczył
symboliczny bukiet kwiatów. Każda z pań
obecnych na sali została obdarowana słodkim
u p o m i n k i e m .
Wielki czarodziej i uwodziciel publiczności
Leszek Benke, w roli Komendanta OSP, cza-
rował sompoleńską  widownię, która  bardzo
żywo reagowała. Zabawne dialogi Komen-
danta z policjantem Bemolem po jego powro-
cie ze szkoły policyjnej w Szczytnie bawiły
do łez. Rewelacyjnie odtworzone uniwer-
salne obrazki z życia mieszkańców, śmieszne
komentarze bieżących spraw były żywiołowo
oklaskiwane. Brawurowo odegrane sceny i
sytuacje zostały okraszone na zakończenie
porywającą  pieśnią.  Kopydłowo wystąpiło
w składzie; Maryśka – Lidia Kucharska Se-
gień, Posterunkowy - Mateusz Dewera, Nau-
czyciel- Andrzej Jurczyński, Komendant -
Leszek Benke. Dziękujemy aktorom za
wspaniałe chwile śmiechu i wzruszeń.

6 marca na wypełnionej po brzegi sali Osp w sompolnie
ekipa spotkań z balladą  odegrała kilkanaście sytuacji
ze słynnego na cały kraj Kopydłowa.

ObLICzA mIŁOŚCI – III
NAGrOdA dLA OLIWII 
Plastyczny i literacki konkurs pt: „Na Świę-
tego Walentego – różne oblicza miłości” or-
ganizowany jest przez Katolickie Liceum,
Gimnazjum i Szkołę Podstawową Księży
Pallotynów w Chełmnie przy udziale Cheł-
mińskiego Domu Kultury i Urzędu Miasta
Chełmna w ramach XV obchodów Dnia

Świętego Walentego w Chełmnie, mieście za-
kochanych. W tym roku odbyła się już jede-
nasta edycja tego konkursu. Ma on na celu
odpowiedzenie sobie na pytanie: czym tak
naprawdę jest miłość, gdzie ją można spotkać
i w jaki sposób doświadczać, przeżywać?
Sprostać temu niełatwemu zadaniu starali się
młodzi ludzie, uczniowie wielu szkół z całej
Polski. Młodzi artyści próbowali twórczo po-
kazać współczesne oblicza miłości, przeko-
nując, że najważniejsza w życiu jest właśnie
miłość. Wśród nagrodzonych plastycznych
wyobrażeń znalazła się praca Oliwii Kaczma-
rek, która  zajęła III miejsce w kategorii
szkoły ponadgimnazjalne. Oliwia uczęszcza
do pracowni M-GOK w Sompolnie od ponad
8 lat i jest laureatką wielu prestiżowych na-
gród i wyróżnień.

NAGrOdA zA mALArsKI pOrTrET „jImmy’EGO pAGE’A”
Liwia Rumia-
nowska z pra-
c o w n i
p l a s t y c z n e j
d z i a ł a j ą c e j
przy M-GOK
w Sompolnie
została nagro-
dzona w VI.
O g ó l n o p o l -
skim Konkur-
s i e
Plastycznym
pt. „Ikony po-

pkultury – portret artysty muzyka i jego le-
gendy…”. Podsumowanie i wręczenie
nagród odbyło się 27 lutego 2016r. w „Cen-
trum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Mło-
dzieży” we Wrocławiu. Co roku

organizatorzy konkursu stawiają sobie za cel
przybliżenie – poprzez prace plastyczne –
zjawiska jakim jest „ikona popkultury”. Te-
goroczna edycja poświęcona była szeroko ro-
zumianej działalności muzycznej. Dzięki
własnym poszukiwaniom twórczym młodzi
plastycy mieli za zadanie stworzyć portret
postaci ze świata muzyki. Malarski portret

„Jimmy’ego  Page’a” z  Led Zeppelin  przy-
niósł pierwszą nagrodę w kategorii 10 – 13
lat w dziedzinie malarstwa jedenastoletniej
Liwii Rumianowskiej. Liwia uczęszcza na
zajęcia plastyczne od 2011 roku i pracuje pod
kierunkiem pani Teresy Olczak.

W warsztatach kulinarnych w Marcjankach,
które odbyły się  27 lutego wzięły udział
panie z kół gospodyń wiejskich z Mąkolna,
Mostek, Sycewa i Marcjanek. Zajęcia prowa-
dziła Pani Teresa Budner dzieląc się swoimi
doświadczeniami kulinarnymi  z adeptkami
kursu. Kulinarna podróż, w którą nas zabrała
pani Budner odwoływała się do   przepisów
naszych  babć.  Dzięki niej była możliwość
zapoznania się ze smakami, które miesz-
kańcy naszego regionu pamiętają z dzieciń-
stwa. Wśród potraw znalazły się: barszcz
ukraiński, zalewajka z pieczarkami,  pierogi
ruskie, pierogi z serem, karkówka zapiekana,
polędwiczki z warzywami, kotlety z jaj, ser-
nik, placek drożdżowy.  Uczestnicy warszta-
tów poznali  tradycje kulinarne, poszerzyli
swoją wiedzę w zakresie przygotowania po-
traw. Na koniec wszyscy razem zasiedli przy
suto zastawionym stole i degustowali przy-
gotowane pyszne potrawy. Wszystkie dania
podawano na  wielkanocnie udekorowanym
stole. Podczas degustacji przygrywała Kapela
z Wesela, kilka monologów, które wywołały
salwy śmiechu, wygłosiła Pani Iza Bed-
narska. Podczas warsztatów można też było

obejrzeć piękne dekoracje związane ze świę-
tami wielkanocnymi wykonane przez Panią
Rozalię Kompanowską. Panie tak świetnie
się ze sobą czuły, że postanowiły spotykać się
częściej. Wspólne przyrządzenie różnorod-
nych dań zacieśniło relacje międzyludzkie.
Mamy już  pomysły na następne zajęcia.
Dzięki zajęciom zwiększyła się wiara we
własne możliwości kulinarne.

smAKOWITE WArszTATy
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ŚWIĘTA WIELKANOCNE
CO symbOLIzują pOTrAWy W KOszyKu WIELKANOCNym
Niebawem będziemy obchodzić Święta Wielkanocne, warto wiedzieć jakie potrawy
powinny znaleźć się w koszyku wielkanocnym i co symbolizują.
Podstawowym pokarmem, który musi zna-
leźć się w wielkanocnym koszyku są oczy-
wiście jajka, które symbolizują odradzające
się życie i płodność. Zgodnie z tradycją, po-
święconym w Wielką Sobotę jajkiem dzie-
limy się podczas wielkanocnego śniadania z
bliskimi. W święconce nie może zabraknąć
baranka. Figurka baranka oznacza triumf
życia nad śmiercią. Obok niej powinien zna-
leźć się też chleb, jako znak przemiany, która
dokonała się w Wielki Czwartek. Chleb sym-
bolizuje również pomyślność oraz dobrobyt.
W tradycyjnej święconce znajdziemy rów-
nież sól. Przyprawa chroni przed zepsuciem,
a według pradawnych wierzeń odstrasza zło
i siły nieczyste. Piątym kluczowym pokar-
mem z wielkanocnego koszyka jest wędlina.

Mięso ma zapewnić zdrowie, płodność i do-
statek całej rodzinie. Do święconki wkła-
damy przeważnie własne wyroby z
wieprzowiny, kawałek szynki lub kiełbasy.
W koszyczku możemy również umieścić
chrzan - ponieważ wyciska łzy z oczu, jest
symbolem pokonania goryczy męki Chrys-
tusa. Baba wielkanocna rośnie na drożdżach,
symbolizuje wzrastanie wiary, nadziei i mi-
łości. Koszyczki przyozdabiamy najczęściej
zielonymi gałązkami.
Wiecznie zielone pędy są symbolem zmart-
wychwstania. Nie możemy zapomnieć o naj-
młodszych i w koszyku powinno znaleźć się
miejsce dla czekoladowych jajeczek i za-
jączka.

sAŁATKA z jAbŁKIEm
NA WIELKANOCNE
ŚNIAdANIE
Składniki:
- 5 jaj
- 2 JABŁKA
- 25 dag sera żółtego
- puszka kukurydzy
- chrzan ok 3-4 łyżeczki
- majonez 
- sól i pieprz 

Sposób przygotowania:
- Jaja ugotować na twardo.
- Jabłka obrać ze skóry.
- Jaja, jabłka i żółty ser zetrzeć na tarce na
grubych oczkach.
- Dodać odsączoną kukurydzę, majonez i
chrzan. Wymieszać.
- Doprawić solą ewentualnie gdy mało
ostre dodać pieprz.

bIAŁA KIEŁbAsA
pIECzONA z
jAbŁKAmI
Składniki na 8 porcji:
- 8 kawałków białej kiełbasy 
- 4 duże cebule 
- 3–4 JABŁKA o zwartym miąższu (najle-
piej Gala) 
- listek laurowy
- po 2–3 ziarenka ziela angielskiego i czar-
nego pieprzu
- szklanka czerwonego półsłodkiego wina 
- olej 
- mielony kminek 
- majeranek 
- ostra papryka mielona 
- cukier 
- sól, pieprz 

Sposób przygotowania:
- Obrać cebulę. Pokroić w półplasterki i ze-
szklić na oleju. Doprawić solą, pieprzem,
majerankiem, kminkiem, 1/2 łyżeczki cukru
i ostrą papryką. Przełożyć do naczynia ża-
roodpornego.

- Do cebuli dodać listek laurowy oraz zia-
renka ziela angielskiego i pieprzu. Na ce-
buli ułożyć kawałki białej kiełbasy.
Posmarować olejem. Całość zalać czerwo-
nym winem i wstawić do nagrzanego pie-
karnika. Piec około 30 minut w
temperaturze 180 st.

- Jabłka pokroić na ćwiartki, usunąć
gniazda nasienne, następnie pociąć na
ćwiartki jabłek wzdłuż na pół.  Dodać do
kiełbasy. Przyprawić majerankiem i kmin-
kiem oraz odrobiną soli. Piec razem jeszcze
około 10 minut.

- Upieczoną kiełbasę podawać z pieczy-
wem.

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych nadziei i miłości.

Radosnego, wiosennego nastroju
oraz serdecznych spotkań 

w gronie rodziny i przyjaciół.

życzy 
Burmistrz Miasta Sompolno

Roman Bednarek

Ciasto kruche z
budyniową pianką i
jabłkami
Składniki:
- 2 szklanki mąki pszennej
- 2 łyżki + 2/3 szklanki cukru
- 5 jajek- oddzielnie białka i żółtka
- 250g margaryny
- 2 łyżeczki proszku do pieczenia
- 1 łyżka cukru waniliowego
- 80g - 2 opakowania budyniu waniliowego
- 0,5 szklanki oleju
- szczypta soli
- JABŁKA 4-5 sztuk – przygotować mus

Sposób przygotowania:
- Mąkę, 2 łyżki cukru, żółtka, margarynę i
proszek do pieczenia zagnieść na gładkie
ciasto. Podzielić na dwie części - jedna
trochę większa od drugiej, każda zawinąć w
folię i włożyć do zamrażalnika. 
- Z białek ze szczypta soli ubić pianę, pod
koniec stopniowo dodawać cukier i cukier
waniliowy. Następnie dodać budyń i
zmiksować a na koniec dolać cienka strużką
olej.
- Większą część ciasta zetrzeć na wyłożoną
papierem blaszkę (20x30cm), lekko
docisnąć i podpiec 20 minut w 180 stopni-
ach, wystudzić. 
- Na upieczony spód wyłożyć piankę,
wyrównać, na wierzchu ułożyć JABŁKA
(mus), posypać startą drugą częścią ciasta i
piec 40 minut w 180 stopniach - ciasto
urośnie a po ostygnięciu nieznacznie opad-
nie wyrównując swoją powierzchnię.

pOmysŁy NA pIĘKNE pIsANKI
Ozdabianie jaj i wydmuszek to obyczaj sięgający
jeszcze czasów starosłowiańskich. pięknie ozdobione
pisanki są jednym z symboli Świąt Wielkanocnych.
stanowią dekorację stołów i koszyczków wielkanoc-
nych. sposobów na pisanki jest wiele, ale wciąż
pojawiają się nowe pomysły.
Najpopularniejszą formą ozdabiania pisanek
jest zabarwianie jaj w całości na jednolity
kolor. Jaja nie posiadające innych ozdób to
tzw. kraszanki. Często jednak łączy się kolo-
ryzowanie z "wydrapywaniem" rozmaitych
wzorów. Po zdjęciu ostrym narzędziem
wierzchniej warstwy barwnika, ukazuje się
jasna skorupka jajka — można w ten sposób
tworzyć nawet bardzo rozbudowane ozdoby.
Jak zabarwić jaja na wybrany kolor? Trzeba
je po prostu ugotować na twardo w wodzie z
jednym z wybranych barwników — natural-
nym bądź sztucznym. Kilka podstawowych
kolorów uzyskamy za pomocą:
• żółty —  np. liście brzozy, olchy i młodej
jabłoni, rumianek, suche łupinki cebuli;
• czerwony  —  kora dębu, owoce czarnego
bzu, suszone jagody, suche łupiny cebuli; 
• różowy  —  sok z buraka (intensywność ko-
loru zależy od stopnia rozcieńczenia wodą); 
• brązowy  —  łupiny orzecha; 
• niebieski  —  owoce tarniny; 
• zielony  —  trawa, pokrzywa, 
• czarny  —  wygotowane olchowe szyszki; 
• złoty  —  łupiny orzecha i cebula (cebuli
więcej niż orzecha).
Jeśli do wywaru dodamy nieco octu, uzys-
kany kolor będzie trwalszy. Barwniki muszą
się trochę pogotować zanim włożymy do
garnka jaja.

Kolorowe, ostygnięte! jaja możemy następ-
nie ozdobić wydrapując na skorupce wybrane
wzory. W zależności od używanego narzę-
dzia oraz naszych zdolności plastycznych,
mogą to być albo zupełnie proste elementy
jak gałązki bazi, albo bardziej skompliko-
wane ornamenty.
Jajka można również ozdobić techniką 
DECOUPAGE. Tej wszechobecnej we wzor-
nictwie metody nie mogło zabraknąć w de-
koracji wielkanocnych jajek  tu dowolność w
wyborze wzorów i motywów jest ogromna.
Kwiaty, ptaki, organiczne linie czy nawet ko-
ronki. Z pewnością, w przypadku techniki
decoupage, każdy znajdzie coś dla siebie.
Mieszkańcy Sompolna mogli nauczyć się tej
metody podczas warsztatów organizowanych
przez M-GOK w Sompolnie.
Pisanki można ozdobić również satynowymi
wstążkami. Wykonane z wąskich tasiemek
satynowych, nakładanych na siebie war-
stwowo, kształtem przypominają karczocha,
stąd nazwa techniki – „KARCZOCHOWA”.
Duży wybór kolorów tasiemek, pozwala na
dowolne zestawienia barwne i skutkuje nie-
ograniczoną różnorodnością ozdób wykona-
nych tą metodą. 
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Mar-
cjankach mogą pochwalić się umiejętnością
zdobienia jajek metodą „karczochową”. 



W piątek 5 lutego w Przedszkolu Miejskim
w Sompolnie odbył się bal karnawałowy.
Zgodnie z tematyką, dzieci były przebierane
za różne postacie bajkowe. Wśród uczestni-
ków balu były wróżki, królewny, motylki, ale
nie zabrakło też policjantów, Batmana, Su-
permana, czy innych barwnych postaci.
Przedszkolaki świetnie się bawiły, a skoczna
i rytmiczna muzyka zachęcała do tańca. Były
też konkursy i zabawy zręcznościowe.
W przerwie dzieci miały czas na słodki po-
częstunek, a także znalazła się okazja do wy-
konania sobie zdjęcia w karnawałowych
przebraniach. 
Było bajkowo, uroczyście, tajemniczo i dzie-
cięco, a więc tak jak powinno być na balu w
przedszkolu. Zabawa dostarczyła dzieciom
wielu przeżyć i miłych wrażeń.

W zimowy miesiąc wpisane są też  takie  dni,
które wzbudzają ogromne emocje –  to
święto Babci i Dziadka. Dziadkowie to

wielki skarb dla wnuków, oni czynią dzieciń-
stwo udanym i szczęśliwym. Dla nich wnu-
częta są radością życia. Dlatego w podzięce
za ich wielkie serce, odbyły się uroczyste
spotkania. Babcie i Dziadkowie  mogli po-
dziwiać umiejętności swych wnuków prezen-

tujących wiersze, piosenki i tańce. Mali arty-
ści z dużym przejęciem i zaangażowaniem
odtwarzali swoje role. W ten sposób mogli
podziękować za miłość, którą dostają od
swych najbliższych.  Wszystkie wnuczęta
obdarowały swoich  bliskich własnoręcznie
przygotowanymi upominkami. Goście ze
wzruszeniem patrzyli na swoje pociechy i
wielkimi brawami dziękowali za występy.
Dopełnieniem uroczystych spotkań były
słodkie poczęstunki oraz wspólne zabawy i
tańce. Atmosfera była uroczysta, podniosła i
pełna radości. Święto Babci i Dziadka to
dzień pełen uśmiechu, wzruszeń i radości.

Dnia 26 lutego 2016 r., dzieci z Przedszkola
w Sompolnie obejrzały przedstawienie teat-
ralne pt. "Kapitan Plusk na wyspach przy-
jaźni". Była  to barwna opowieść o żeglarzu,
który podróżował  przez bajkowy świat w
poszukiwaniu przyjaźni. Spektakl mówił o
uczuciach przyjaźni, współczuciu i bezinte-
resownej pomocy. Nasz sympatyczny boha-
ter spotkał w czasie swej podróży wiele
postaci prezentujących różne postawy ży-
ciowe. Przedstawienie to bardzo się dzieciom
podobało, wywołało uśmiech i zaciekawie-
nie.

Iwona Koster
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zE szKOLNEj ŁAWKI
OGóLNOpOLsKI TurNIEj WIEdzy
pOŻArNICzEj
15 lutego 2016r. odbyły się eliminacje do Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy pożarniczej zorganizowane
przez zarząd Gminny zOsp rp w sompolnie.

Eliminacje gminne odbyły się w szkołach
podstawowych i gimnazjach w Sompolnie,
Lubstowie, Mąkolnie oraz w szkole ponad-
gimnazjalnej w Sompolnie. W konkursie
uczestnicy musieli się wykazać między in-
nymi: wiedzą z przepisów przeciwpożaro-
wych, pierwszej pomocy i historią
Ochotniczych Straży Pożarnych.
Uczniowie, którzy uzyskali najwyższą ilość
punktów na tym etapie zakwalifikowali się
do etapu powiatowego oraz zostali zapro-
szeni na sesję Rady Miejskiej w Sompolnie
gdzie odbiorą dyplomy i nagrody.
Wyniki eliminacji :
Szkoły Podstawowe:
1. Muszyńska Wiktoria 17 pkt Mąkolno, 

(awans na etap powiatowy)
2. Walczak Julia 15 pkt Sompolno, Marciniak
Julia 15 pkt Lubstów, 
3. Łukasiewicz Agnieszka 14 pkt Lubstów,
Gimnazja:
1. Stolarski Jakub 19 pkt Sompolno, (awans
na etap powiatowy)
2. Klem Krystian 17 pkt Sompolno, 
3. Czarkowski Sebastian 14 pkt Mąkolno
Szkoły ponadgimnazjalne:
1. Kaczmarek Bartłomiej 16 pkt Sompolno,
(awans na etap powiatowy)
2. Krygier Hubert 15 pkt Sompolno, 
3. Piasecki Dawid 14 pkt Sompolno.

źródło:www.sompolno24.pl

dzIEń bAbCI I dzIAdKA
Od wielu już lat w kalendarz uroczystości
szkolnych wpisany jest Dzień Babci i
Dziadka. Uroczystość ta jest przygotowy-
wana przez najmłodszych uczniów Szkoły
Podstawowej w Mąkolnie. Tak też było w
tym roku. 11 lutego dzieci z klasy I b, przed-
stawiły piękną inscenizację dla swoich Babć
i Dziadków. Wspaniała publiczność podzi-
wiała i gromko oklaskiwała swoje ukochane
wnuki, które pięknie recytowały wiersze, ra-
dośnie śpiewały piosenki oraz tańczyły. Bab-
cie i Dziadkowie nie żałowali pochwał dla

swoich wnuków. Dzieci namalowały portrety
swoich dziadków oraz wykonały laurki, które
wręczyły swoim Dziadkom i Babciom.

AKTuALNOŚCI z przEdszKOLA mIEjsKIEGO
W sOmpOLNIE

sHOW TANECzNE 
W środę 10 lutego Zespół Szkolno – Przed-
szkolny nr 1 w Sompolnie odwiedzili wielo-
krotni mistrzowie Polski w tańcu Break
Dance „NoName”. Wszyscy uczniowie mieli
możliwość uczestniczenia w pokazach,
świetnie się przy tym bawiąc.

OCHrONA dzIECI
przEd AGrEsją
psóW
23 lutego w Zespole Szkolno – Przedszkol-
nym nr 1 w Sompolnie podejmując działania
zmierzające do ochrony dzieci przed agresją
psów, zostało przeprowadzone spotkanie
edukacyjno-profilaktyczne. Zakres tema-
tyczny szkolenia obejmował zasady bezpie-
czeństwa w kontaktach z psami i innymi
zwierzętami.

CHOINKA szKOLNA
W sobotnie popołudnie 16 stycznia 2016
roku w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana
Twardowskiego  w Lubstowie słychać było
gwar i muzykę. Przybyło dużo gości, a wśród
nich Burmistrz Miasta Sompolno, radni, ro-
dzice, babcie i dziadkowie. 
Choinka w szkole w Lubstowie to czas, kiedy
wszyscy uczniowie prezentują swoje umie-
jętności aktorskie na scenie. Pod kierunkiem
swoich nauczycieli ciężko pracują, aby zaba-
wić przybyłych widzów. Jest to największe
wydarzenie szkolne, przygotowywane z
dużym zaangażowaniem ze strony rodziców,
którzy są jej współorganizatorami. Cieszy się
ona ogromnym zainteresowaniem ze strony
środowiska lokalnego. 
Na początku zaproszeni goście, rodzice i
dzieci zostali oficjalnie przywitani przez
panią wicedyrektor Irenę Trębacką. Przeka-
zała ona również słowa podziękowania dla
nauczycieli za przygotowanie występów, ro-
dzicom za poczęstunek, a sponsorom za
wsparcie finansowe. Program tegorocznej
imprezy był bardzo zróżnicowany i bogaty.
Począwszy od występów maluchów, humo-
rystycznych scenek i zabawnych piosenek
starszych uczniów, wszyscy prezentowali się
wyśmienicie. Młodzi aktorzy świetnie wy-

wiązali się ze swego zadania. Dowodem były
gromkie brawa, którymi nagradzano wystę-
pujących. Punktem kulminacyjnym było
oczywiście przybycie Mikołaja z paczkami
dla wszystkich uczniów. Szczególnie naj-
młodsze dzieci chętnie pozowały do pamiąt-
kowych zdjęć z wyczekiwanym gościem. 
Tak wspaniały dzień w blasku kolorowych
świateł i w rytmie mocnego uderzenia zakoń-
czyła zabawa taneczna dla dzieci. Bogaty i
atrakcyjny program choinki szkolnej sprawił,
że z pewnością na długo zapadnie w pamięci
wszystkich zebranych. Po uroczystościach
szkolnych przyszedł czas na zabawę dla do-
rosłych zorganizowaną przez Radę Rodzi-
ców. Była ona również  wielkim sukcesem, a
uzyskane pieniądze zasiliły konto wcześniej
wspomnianej Rady Rodziców.
Wszystkim, którzy przyczynili się do tego,
aby zabawa karnawałowa udała się,  nauczy-
cielom, rodzicom, którzy pomagali i Radzie
Rodziców – Serdecznie Dziękujemy!

szKOCKA KrATA
dzień szkota w zespole szkolno – przedszkolnym nr 1
Z okazji Dnia Szkota młodzież gimnazjalna
przygotowała prezentację multimedialną,
dzięki której uczniowie zdobyli wiedzę na
temat tradycji, historii, geografii, kultury oraz
poznali typowo szkockie dania. Uczniowie

mogli skosztować tradycyjne szkockie słod-
kości przygotowane przez gimnazjalistów
klas II i III. Dekorację korytarzy stanowiły
gazetki poświęcone Szkocji.  Zarówno
uczniowie, jak i nauczyciele ubrali się w tra-

dycyjne dla Szkotów stroje w kratkę.
Opiekę nad uczniami i całą oprawą sprawo-

wały panie: Anna Czyżewska, Anna Sałata i
Aneta Witkowska. 

VII mIĘdzyNArOdOWy
KONKurs ArTysTy-
CzNy
Laureatką VII Międzynarodowego Konkursu
Artystycznego im. Włodzimierza Pietrzaka
pt.: „Całej ziemi jednym objąć nie można
uściskiem” jest uczennica  Gimnazjum w
Sompolnie Zuzanna Ozdowy z klasy Ia.
Zuzia zajęła drugie miejsce, pokonując tym
samym ponad 430 uczestników z całego

świata. Patronat nad w/w konkursem spra-
wowali prezydent Rzeczpospolitej Polski
Andrzej Duda, premier pani Beata Szydło,
Telewizja Polska Program 1, Program 3, In-
stytut Pamięci Narodowej oraz wielu innych
mecenasów sztuki.
Wręczenie nagrody odbyło się 28 lutego w
Koninie. Gratulujemy!
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przEGLąd spOrTOWy
bArTOsz LAmpryCHT zŁOTym mEdALIsTą
mIsTrzOsTW WOjEWódzTWA WIELKOpOL-
sKIEGO
W Poznaniu na Mistrzostwach Województwa
Wielkopolskiego w Biegach Przełajowych,
na słynnej Rusałce, w sobotę 27 lutego Bar-
tosz Lamprycht, uczeń Gimnazjum w Mąkol-
nie zdobył tytuł Indywidualnego Mistrza
Województwa Wielkopolskiego. W katego-
rii chłopców rocznik 2003 – 2004 wystarto-
wał w roli faworyta. Z najlepszym wynikiem
z halowych startów w Polsce na 1000 metrów
(chłopcy 2003-06), zdeterminowany, bo do
tej pory startował z chłopcami starszymi od
siebie o 2 lata, po obozie i mocnych trenin-
gach zajął I miejsce oraz zdobył tytuł Mistrza
Województwa. Nie jest to pierwszy tytuł i
złoto Bartosza. Rok wcześniej zdobył złoty
medal w Mistrzostwach Powiatu w Biegach
Przełajowych oraz tytuł Mistrza Wojewódz-
twa Wielkopolskiego w Warcabach Klasycz-
nych w Kategorii Chłopców Szkół
Podstawowych. Serdecznie gratulujemy Bar-
toszowi i życzymy dalszych sukcesów spor-
towych.
W kategorii młodzika wystartował Filip

Michalski. W bardzo mocnej stawce zajął V
miejsce. Był to kolejny start Filipa i bardzo
dobry bieg w którym udowodnił, że najlepsi
w Wielkopolsce muszą liczyć się z jego
umiejętnościami i talentem.
Przed Filipem i Bartkiem kolejne zawody.
W Żerkowie odbędą się Mistrzostwa Polski
Ludowych Zespołów Sportowych. Do stol-
icy wielkopolskich przełajów zjedzie się
czołówka biegaczy z całej Polski. Trzy-
mamy kciuki za chłopców.

rEKrEACyjNA GrupA sIATKArsKA WCIąŻ W
GrzE!  

Liczne turnieje siatkarskie, spotkania spor-
towe z zaprzyjaźnionymi grupami czy to z
Kleczewa, Skulska, Radziejowa, Lubs-
towa… inicjuje i organizuje Rekreacyjna
Grupa Siatkarska z Sompolna. Tym razem w
niedzielne popołudnie 21- 02 -2016r. w sali
ZSP nr 1 w Sompolnie rozegrano towarzyski
mecz siatkówki pomiędzy RGS Sompolno a
Lubstów ,,Syna” Team. Emocji nie zabrakło!
Wydawało się, że o wiele młodsza drużyna z
Lubstowa, w której szeregach zagrała rów-
nież Marlena Chmielewska wygra. W czwar-

tym secie przy stanie 24:21  oraz 2:1 w setach
dla Lubstowa, nie wielu widzów dawało
szanse RGS. Jednak, trzy niewykorzystane
meczbole spowodowały, że rozegrano piąty
set. W tie-breaku zdecydowanie górą była
RGS Sompolno, wygrywając do 8! 
W całym meczu bardzo skutecznym zbiciem,
w stylu Mariusza Wlazłego, imponował mie-
rzący dwa metry Michał Grygorcewicz. Sios-
try Kaja oraz Martyna Krzymińskie dzielnie
i skutecznie pomagały drużynie. Zaciętość
sportową oraz serce do gry pokazali  oldboje:
Feliks Woźniak, Zbigniew Kałużny, Miro-
sław Krzymiński, Stefan Marciniak, Andrzej
Prętnicki. Obiektywnie oraz sprawnie, jako
sędzia,  poprowadził mecz Maciej Bejma.
Dziękujemy! Chętnych zapraszamy we
wtorki i piątki od godziny 18:00 na siatkar-
skie zajęcia do gościnnej sali ZSP nr 1 w
Sompolnie przy ulicy Kaliskiej!

Andrzej Prętnicki

mIsTrzyNIE pOWIATu KONIńsKIEGO
24 lutego 2016 roku w zespole szkolno-przedszkolnym
Nr 1 w sompolnie odbyły się mistrzostwa powiatu Ko-
nińskiego w mini piłce siatkowej dziewcząt.
Otwarcia zawodów dokonała dyrektor szkoły
Pani Jolanta Rosiak wspólnie z przedstawi-
cielem Starostwa Powiatowego Panem Karo-
lem Baranowskim.

W turnieju wzięły udział reprezentacje Szkół
Podstawowych Rzgowa, Brzeźna, Morzy-
czyna, Budzisławia Kościelnego, Dobroso-
łowa oraz Sompolna – gospodarzy turnieju.
Mecze rozegrano systemem każdy z każdym
w dwóch grupach, a następnie mecz o
miejsce trzecie i mecz finałowy. Sędzią głów-
nym był Pan Mariusz Budny, a liniowymi
uczennice kl. „sportowej” II a  gimnazjum w
Sompolnie. Dziewczęta również liczyły
punkty i prowadziły sekretariat zawodów.
Po pierwszych spotkaniach zawodniczki, tre-

nerzy i licznie zgromadzona publiczność uj-
rzeli poziom umiejętności  jaki reprezentują
poszczególne drużyny. Nie było żadnej dru-
żyny, która byłaby tzw. dostarczycielem

punktów, co świad-
czy o dobrym przy-
gotowaniu młodych
zawodniczek przez
swoich opiekunów.
Wiadomo, że zawsze
znajdzie się faworyt
imprezy. Tutaj po
cichu mówiło się o
Sompolnie, które w
tych zawodach co
roku zajmuje najwyż-
szą lokatę. I tym
razem nie było ina-
czej, nasze zawod-
niczki wygrały

wszystkie swoje mecze w grupie (bez straty
seta) i w meczu finałowym odniosły zwycię-
stwo 2:0  z drużyną z Dobrosołowa. III
miejsce zajęła drużyna z Budzisławia Ko-
ścielnego, a IV drużyna z Rzgowa.
Drużyny otrzymały pamiątkowe puchary, dy-
plomy i medale, które wręczyli: Pani Dyrek-
tor wspólnie z radnym miejskim Panem
Andrzejem Prętnickim. Gratulujemy i ży-
czymy kolejnych sukcesów  oraz zadowole-
nia z realizacji swojej sportowej pasji.

dWA srEbrNE mEdALE NAszyCH 
WArCAbIsTóW
Mistrzostwa Powiatu Konińskiego w Warca-
bach Klasycznych Dziewcząt i Chłopców
szkół podstawowych jak  co roku odbyły się
w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w
Ślesinie. 18 lutego 2016 br. na starcie stanęło
31 dziewcząt oraz 32 chłopców. Naszą
Gminę reprezentowały czteroosobowe ze-
społy ze szkół podstawowych z Sompolna,
Mąkolna i Ośna Górnego. Uczniowie zagrali
systemem szwajcarskim – 7 rund. Wspaniale
w zawodach spisali się warcabiści ze szkoły
podstawowej z Mąkolna, przygotowani przez

nauczycieli wychowania fizycznego Panią
Jolanta Okupną oraz Pana Tomasza Zieliń-
skiego. W kategorii dziewcząt Kinga Gro-
chocińska zajęła drugie miejsce zdobywając
srebrny medal oraz tytuł Wicemistrzyni Po-
wiatu Konińskiego. Julia Klimczak była
szósta. Natomiast w kategorii chłopców Da-
riusz Wykpisz zajął drugie miejsce, zdobył
srebrny medal oraz tytuł Wicemistrza Po-
wiatu Konińskiego. Darek powtórzył osiąg-
nięcie – rok temu także drugi. Jakub Filipek
zajął czwarte miejsce.

HOKEIŚCI z mąKOLNA mIsTrzAmI pOWIATu
Hala Sportowa w Starym Mieście była gos-
podarzem Mistrzostw Powiatu Konińskiego
w Unihokeju Chłopców Szkół Podstawo-
wych. Do rywalizacji przystąpiło 9 szkół -
mistrzów gmin - w tym Szkoła Podstawowa
w Mąkolnie. Unihokej stał się bardzo popu-
larny w szkołach, dlatego udział w finałach
powiatowych tylu szkół nie był zaskocze-
niem. Po rozegraniu meczy w grupach, mist-
rzowie grup zagrali w finale. W ścisłym
finale znalazła się także Szkoła Podstawowa
w Mąkolnie, która po wygraniu z SP Przyjmą
3:0 oraz z SP Liścem Wielkim 1:0  w pięk-

nym stylu i nie przegrywając żadnego meczu
w całym turnieju, zdobyła złoty medal oraz
tytuł Mistrza Powiatu Konińskiego.
Chłopcy z Mąkolna grali w składzie: Krys-
tian Piechocki, Jakub Filipek, Dawid Śnie-
gowski, Jakub Kowalski, Maciej Gajda,
Mateusz Nijak, Igor Wesołowski, Dariusz
Wykpisz, Krystian Nijak, Damian Żywanow-
ski. Gratulujemy chłopcom wspaniałego wy-
niku i życzymy powodzenia w
Mistrzostwach Rejonu Konińskiego, które
dnia 1 kwietnia odbędą się w Brudzewie.

dWA pIErWszE mIEjsCA I jEdNO druGIE NA
rEGIONALNym TurNIEju pIŁKI sIATKOWEj z
OKAzjI dNIA KObIET. 

27 lutego  dziew-
częta Szkoły
Podstawowej i
Gimnazjum w
S o m p o l n i e
wczesnym ran-
kiem udały się
do Słupcy na XL

Regionalny Turniej Piłki Siatkowej z Okazji
Dnia Kobiet. Kinderki – dwie drużyny, roz-
grywały swoje mecze w kategorii kl. V
(czwórki) i kl, VI (szóstki). I tu miła niespo-
dzianka! Młodsze dziewczęta zajeły I
miejsce a ich starsze koleżanki miejsce II w

swoich katego-
riach. Najwięcej
radości sprawiły
jednak  Mło-
dziczki. W bar-
dzo silnie
obsadzonej gru-
pie (m.in. MOS
Turek, Strzałkowo, Trąbczyn) po bardzo
dobrej grze, wygrały wszystkie swoje mecze
i zdobyły kolejny puchar do kolekcji.  Za-
wodniczki po raz kolejny potwierdziły swoją
wysoką formę, wole walki i radość jaką daje
im uprawianie siatkówki!



SZAREK przebywa w Przytulisku od wrześ-
nia 2015. Pies, średniej wielkości, odroba-
czony, zaszczepiony oraz wykastrowany.
Potrafi spacerować na smyczy, nie ciągnie.
Nie przepada za obecnością innych psów,
dlatego w rodzinie do której trafi, lepiej by-
łoby, aby został psim jedynakiem. Poza tym
sympatyczny z niego psiak.

Pytania do krzyżówki:

1. Rozpoczyna się 21 marca 
2. Kolorowe jajka
3. W koszyczku, symbol łagodności
i niewinności
4. Wiosenny kwiat 
5. Świąteczne ciasto 
6. Krzaczek, którym dekorujemy
koszyczek ze święconką 
7. Lany Poniedziałek inaczej 
8. Kolor Wielkiego Postu
9. Odbywają się zazwyczaj w ad-
wencie i wielkim poście i trwają
zwykle cztery dni, wliczając
niedzielę

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 18 kwietnia 2016 roku.
Wylosowany laureat otrzyma nagrodę ufundowaną 
przez Burmistrza Miasta Sompolno - Romana Bednarka

pIEs NAjLEpszym przyjACIELEm
CzŁOWIEKA...
Wspólnie z OTOz Animals, chcielibyśmy zachęcić
państwa do adopcji psów z przytuliska dla bezdomnych
zwierząt w sompolnie.
Publikujemy zdjęcia i krótkie charakterystyki
psów. A po udanych adopcjach będziemy sta-
rali się napisać o dalszych losach  opiekunów
i ich nowych czworonożnych przyjaciół.
Psiaki gotowe do adopcji są odrobaczone, za-
szczepione oraz wysterylizowane. Warun-
kiem adopcji jest podpisanie umowy
adopcyjnej. Każdy, kto zdecyduje się na
adopcję psa, może liczyć na życzliwy kontakt
i wsparcie ze strony wolontariuszy z przytu-
liska. O szczegóły adopcji można zapytać
telefonicznie Paulinę Kurowicką nr tel.
725 596 776. Zachęcamy do odwiedzenia
profilu przytuliska na Facebooku. Zwra-
camy się również z prośbą o przekazanie
1% z podatku na rzecz przytuliska w Som-
polnie: nr KRS 0000069730
Przytulisku życzymy jak najmniej nowych
podopiecznych i jak najwięcej adopcji.

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

MAMBA suczka średniej wielkości, jest
odrobaczona, zaszczepiona oraz wysteryli-
zowana. Trafiła do Nas wychudzona, ale
staramy się, aby nabrała ciałka co doda jej
jeszcze więcej uroku. Na spacerach spokojna,
nie ciągnie. Toleruje wokół siebie inne psy.

KORA to aktywna sunia w typie rasy Husky.
W warunkach schroniskowych jest trochę
wycofana, ale posłuszna. Nie wchodzi w
konflikty 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.

PCHEŁKA najm-
niejsza suczka w
Przytulisku, około
roczna. Jest odrobac-
zona, zaszczepiona
oraz wysteryli-
zowana. Sympaty-
czna, spokojna i
bezkonfliktowa. Ide-
alna dla rodziny z
dziećmi. Z racji jej wielkości i kruchości,
należy jej się ciepły dom z kanapą bądź
legowiskiem.

SABA futrzasta piękność średniej wielkości.
Sunia jest odrobaczona, zaszczepiona i wy-
sterylizowana. Ładnie spaceruje na smyczy.
Niezwykła przylepa uwielbiająca przytulanie
i przysmaki. Żyje w zgodzie z innymi psami.

TOSIA, średniej wielkości suczka odrobac-
zona, zaszczepiona oraz wysterylizowana.
Przyjazna i sympatyczna. Potrafiąca
spacerować na smyczy. Lubiąca głaskanie i
pieszczoty przylepa. Sprawdzi się jako
członek rodziny z dziećmi.

PLUTO to młody, bardzo energiczny pies
średniej wielkości pies. Jest odrobaczony, za-
szczepiony oraz wykastrowany. Uwielbia
spacery, dlatego powinien mieć właściciela,
który będzie spędzał z nim aktywnie swój
wolny czas. 


