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odbyło się spotkanie fanów gier planszowych. 
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Burmistrz Miasta Sompolno wraz z współorganizatorami zaprasza na: wspólne spędzenie majówki i obchodów Świąt 1-ego i 3-ego
Maja,  dwa  rajdy rowerowe – 7 maja na „Rajd bez uzależnień” – rozpoczęcie rajdu o godzinie 15.00 przed Urzędem Miejskim  w
Sompolnie, a 21 maja na „Rajd Katyński”. 14 maja zachęcamy do wspólnej zabawy podczas Gry Miejskiej „Sompolno – znam i lubię”,
natomiast 20 maja pobiegnijmy razem w VIII sompoleńskim biegu „Dla zdrowia” organizowanym w ramach akcji Polska Biega.

BARTEK MISTRZEM WOJEWÓDZTWA
W zawodach
wzięło udział
1200 osób 
z 25 powiatów 
naszego 
województwa
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Mecz Klasy Okręgowej Seniorów pomiędzy
GKS Sompolno, a wyżej notowaną drużyną
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str. 9



str. 2

SZTUKI WALKI DLA KAŻDEGO - Rozmowa z Jackiem Malinowskim, 
trenerem Akademii Mieszanych Sztuk Walki w Sompolnie, emitowana w Ale!Radiu

Kto uczęszcza na zajęcia do Pańskiej aka-
demii?
Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych. W
zajęciach uczestniczą dorośli, młodzież,
dzieci z terenu gminy Sompolno od lat 4 do
ponad 60 lat; mamy pana, który po sześćdzie-
siątce trenuje, zdaje egzaminy i jest szczę-
śliwy, że może się w tej dziedzinie
realizować.  
Jak wyglądają Wasze treningi? Jakie
sztuki walki ćwiczycie? 
Zajmujemy się boksem tajskim i kickboxin-
giem, dodajemy elementy karate oraz bra-
zylijskiego jujitsu. Zapraszamy

zaprzyjaźnionych instruktorów  do prowa-
dzenia różnego typu zajęć, zaczynając od
boksu, a skończywszy na  zapasach. Prag-
niemy urozmaicać poznawane sztuki walki.
Stawiamy także na gimnastykę, wydolność,
wypracowanie odpowiedniej kondycji. 
Jakie  sukcesy osiągnęła już Pańska
grupa?
Jeśli chodzi o moją grupę czyli Akademię
Mieszanych Sztuk Walki, to mamy dwóch
mistrzów świata z Hagen, którzy wygrali
Mistrzostwa Świata Federacji WFMC w kic-
kboxingu, a odbyły się one w połowie paź-
dziernika 2015 roku  w niemieckim Hagen.

Dodatkowo, w mojej grupie jest 3 mistrzów
Polski i 4 wicemistrzów Polski w mieszanych
sztukach walki  i w karate tsunami. 
Do czego aktualnie się przygotowujecie?
Do mistrzostw Polski w Wilkowicach. To jest
nasz priorytet, chcemy tam zdobyć kilka ty-
tułów. A po wakacjach, na przełomie wrześ-
nia i października, mamy Mistrzostwa Świata
w Anglii, w Manchesterze. Tam też liczymy
na sukcesy. Dochodzi także kwestia finanso-
wania, bo trenując amatorsko sztuki walki,
napotykamy się na bariery finansowe, ale
dzięki ogromnej przychylności Romana Bed-
narka, Burmistrza Miasta Sompolno, otrzy-

maliśmy niezbędny sprzęt do treningu. 
W Polsce coraz bardziej modne stają się
sztuki walki. Jak Pan myśli, skąd ta popu-
larność tego sportu?
Z mojego punktu widzenia jest moda na
MMA czyli takie wskakiwanie do klatki – są
to na pewno sztuki walki, jednak moim zda-
niem traci to wiarygodność sztuki. Ja nato-
miast staram się wychować moich
podopiecznych na dobrych ludzi, by zdobyte
przez nich umiejętności nie poszły w złą
stronę.

Rozmawiał Bartosz Śliwicki, Ale!Radio
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WYWIAD MIESIĄCA

29 lutego odbyła się pierwsza sesja Rady
Miejskiej, która była transmitowana w
sieci. Skąd pomysł na to, aby mieszkańcy
mogli ją oglądać w Internecie?
Już jako radny widziałem taką potrzebę aby
upubliczniać sesje, ponieważ są one otwarte
dla wszystkich mieszkańców, jednak obo-
wiązki zawodowe, czy inne zobowiązania nie
pozwalają państwu na udział w tych spotka-
niach. I w momencie, kiedy mogłem osobi-
ście decydować o tych sprawach,
postanowiłem, że sesje będą transmitowane
online. Wykorzystując także moment, gdy
sala sesyjna była remontowana, wyposaży-
liśmy salę w sprzęt nagłaśniający i rejestru-
jący zapis wideo. Myślę, że możliwość
oglądania sesji  spotka się z aprobatą lokalnej
społeczności. Już widzimy zainteresowanie
tą możliwością po ilości odwiedzin na stro-
nie. Pracujemy nad tym, by mogli państwo
później odtworzyć archiwum posiedzeń
Rady Miejskiej, gdyż aktualnie można je
oglądać tylko online. 
Na sesji z 17 marca radni wyrazili zgodę
na sprzedaż, w drodze przetargu, działek
położonych przy obwodnicy. Czy to efekt
promocji gminy i otwarcia się na inwesto-
rów? 
Od wielu lat mówi się, że gmina Sompolno
posiada tereny inwestycyjne. Najwięcej z
nich znajduje się przy obwodnicy miasta.

Niestety, przez wiele lat tylko mówiło się o
tym, że gmina posiada takowe tereny. Przy-
gotowano plan zagospodarowania prze-
strzennego tych terenów, jednak żadne
działania promocyjne, upowszechniające te
informacje nie zostały wykonane. W ubieg-
łym roku  podjęliśmy kroki, by te tereny wy-
promować, pokazać na szerszym forum.
Przyniosło to pierwsze efekty. Zgłosił się do
mnie inwestor, który chce zainwestować w
naszej gminie środki na stworzenie zakładu
skupionego wokół produkcji rolnej. Nie
mogę zdradzać profilu produkcji, jest to
oczywiście tajemnica inwestora. Niewątpli-
wym plusem jest to, że to inwestor pocho-
dzący z naszej gminy. Myślę, że jeśli
wszystko się dobrze ułoży i ta osoba nabę-
dzie te grunty w drodze przetargu, to pewnie
przekonają się państwo, że warto było wyko-
nać ten ruch. Oprócz sprzedaży tych gruntów 
i zasilenia budżetu tymi pieniędzmi, ważniej-
sze będą efekty późniejsze, czyli miejsca
pracy i podatek od nieruchomości, którymi
będzie obarczony ten zakład.
Na ostatniej sesji nie ukrywał pan rozgo-
ryczenia, że mamy 2016r., a w Sompolnie
nie ma ścieżek rowerowych. Na jakim eta-
pie są teraz prace związane z powstawa-
niem ścieżek rowerowych?
W dalszym ciągu jestem rozgoryczony, że
przez rok  nie udało mi się zdobyć  pozwole-
nia od zarządu dróg wojewódzkich na bu-
dowę ścieżek. Jednak jestem już na tyle
zdesperowany, aby ulec projektom WZDW i
przemodelować nasz projekt ścieżek, szcze-
gólnie tych prowadzących w kierunku Wierz-
binka i by jeszcze w tym roku rozpocząć
budowę, i powiązać ścieżkę z Sompolna do
Wierzbinka przez most na Noteci. Jest niemal
ukończona dokumentacja ścieżki przy terenie
tego mostu, którą wykonuje gmina Wierzbi-
nek. Byłoby pięknie otworzyć ten odcinek,

bo budując ok. 1,5 km ścieżki otwieramy na-
szym mieszkańcom niemal 10 km  trasy w
kierunku Wierzbinka. Zrobimy wszystko,
aby jak najszybciej przemodelować projekt,
bo nie ma sensu mocno upierać się przy nim,
skoro nie ma on akceptacji WZDW. Jest mi
przykro, że będą Państwo musieli czekać pe-
wien czas na realizacje tego przedsięwzięcia.
Z poprawkami naszych założeń są związane
także koszty, ale jest to niezbędne, by te
ścieżki powstały.  Z drugiej strony, ubole-
wamy, że nie przeprowadzano wcześniej pro-
jektów na inne miejsce dla ścieżek
rowerowych, szczególnie tam, gdzie nie ma
styczności z drogami wojewódzkimi czy po-
wiatowymi. Jednak na razie skupiamy się na
tym, aby jak najszybciej otworzyć odcinek
ścieżki do Wierzbinka. 
Jak wyglądają prace związane z remon-
tem dróg w gminie Sompolno? 
Już podpisałem umowę z panią Desecką,

która razem z pracownikiem Urzędu Miej-
skiego jeździ po naszej gminie i ocenia stan
nawierzchni dróg po okresie zimowym i
przygotowuje raport, z którego będzie wyni-
kało, jakie drogi, w jakim zakresie i w jakiej
kolejności musimy w pierwszym etapie na-
prawić. Chcemy w tym roku położyć duży
nacisk na wykonywanie nowych nakładek na
spękane drogi w naszej gminie. Myślę, że to
najlepszy sposób na  ratowanie dróg, zwłasz-
cza na terenach wiejskich. Najstarsze drogi
były budowane ponad 20 lat temu. Na tym
etapie nie ma już sensu łatać dziur, ale poło-
żyć nową nakładkę. Widzimy pozytywne
przykłady takiego remontu, np. w Nowej
Wsi, Mąkolnie, Siedliskach. Tam nakładka
spełnia swą rolę i nie ma potrzeby wracać co
roku z naprawami. 
A remont ulic Kaliska- Plac Wolności –
Warszawska?
W tym przypadku mówimy o projekcie,

ROZMOWA Z ROMANEM BEDNARKIEM, BURMISTRZEM
MIASTA SOMPOLNO

który chcielibyśmy zrealizować z pomocą
środków unijnych. Został złożony wniosek
do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu o dofinansowa-
nie zadania pod nazwą „Przebudowa ciągu
ulic: Kaliskiej, Placu Wolności i Warszaw-
skiej w Sompolnie oraz drogi gminnej w
Sompolinku.” Obawiamy się, co do sukcesu
tego planu, bo konkurencja w tym przypadku
jest bardzo duża. Gdyby się to udało, mieli-
byśmy w Sompolnie długi ciąg ulic zrobiony
niemal od podstaw, z nowymi chodnikami i
kanalizacją w kierunku zakładu Intermeble
w Sompolinku.

W lutym ruszyła akcja sprzątania parku
w Sompolnie. Włączyło się w nią sporo
mieszkańców naszej gminy. Jakie są plany
na zagospodarowanie tego terenu?

Na wstępie chciałbym podziękować wszyst-
kim, którzy uczestniczą w tej akcji. Bardzo
chętnie odpowiedzieli na apel pana Łukasza
Jankowskiego, przewodniczącego Samo-
rządu Mieszkańców Sompolna. Aktualnie w
pracach intensywnie uczestniczy także
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych z
Sompolna. Musimy usunąć wystające korze-
nie, aby za moment, przy wykaszaniu parku
nie było z tym problemu. Jestem też zwolen-
nikiem nieprzyspieszania prac przy parku,
ale przemyślanego planu, co z tym parkiem
zrobić, jaką ma mieć formę? Czy to będzie
model parku naturalnego czy nowoczes-
nego? Jestem w kontakcie z naszą miesz-
kanką, panią Alicją, która przygotowywała
pracę dyplomową na temat stworzenia parku
w naszym mieście. Pani Alicja bardzo chęt-
nie chce się włączyć w etap projektowania
parku. Myślę, że także razem z mieszkań-
cami  wypracujemy zadowalający model
parku, który będziemy w przyszłości realizo-
wać.

Rozmawiał Bartosz Śliwicki, Ale!Radio 
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Z ŻYCIA GMINY
DZIEŃ GIER PLANSZOWYCH
8 kwietnia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej, w sali KIS (Klub Integracji Społecznej),
odbyło się spotkanie fanów gier planszowych. 
Impreza była organizowana przez Gminę
Sompolno oraz Stowarzyszenie Sady Som-
polna. Spotkanie  miało na celu popularyza-
cję gier oraz integrację mieszkańców całej
gminy zainteresowanych tego typu rozrywką.
Wydarzenie to było świetną rozrywką za-
równo dla dorosłych, jak i nieco młodszych
graczy. Najmłodszą uczestniczką Dnia Gier
Planszowych była  niespełna 2 letnia Jagoda.
Swoje zainteresowanie znalazła wśród kloc-
ków, zabawek czy w rzucaniu piłką ze star-
szymi koleżankami. Całość spotkania
przebiegła w swobodnej, radosnej atmosfe-
rze. Wszędzie rozlegał się głośny śmiech,
który wypełniał całą przestrzeń. Tematyka
dostępnych gier była bardzo różnorodna od
logicznych, poprzez ekonomiczne oraz ro-
dzinne.
Uczestnicy Dnia Gier Planszowych jedno-
głośnie stwierdzili, że warto grać w gry plan-
szowe, ponieważ jest to dobry pomysł na
spędzenie czasu z rodziną i przyjaciółmi, gry
rozwijają umysł i wyobraźnię, uczą grać fair
play. Jest to wspaniała alternatywa spędzania
czasu, z dala od telewizora i komputera. 
Jeszcze raz dziękujemy za tak liczne przyby-

cie i zapraszamy na kolejną edycję, która od-
będzie się 28 kwietnia w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury w Sompolnie. 
Szczególne podziękowania należą się Miej-
sko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Spo-
łecznej za udostepnienie sali oraz za pomoc
organizacyjną w tym dniu.

MASZERUJĄ W PRZYJAŹNI I ZE ŚPIEWEM NA
USTACH
W wiosenne popołudnia i wieczory na ulicach naszego
miasta możemy spotkać mniejsze  lub większe grupy
osób spacerujących z kijkami. 
Podczas spaceru spotkaliśmy się z jedną z ta-
kich grup. Do grupy tej należy osiem pań w
wieku od 68 do 91 lat. Panie spotykają się od
poniedziałku do soboty  o ustalonej porze, w
stałym miejscu i spacerują stałą trasą. I tak
jest od 3 lat. Żadna pogoda nie zniechęca do
aktywności sportowej. Panie: G. Słodkie-
wicz, M. Kacprzak, J. Śliwa, B. Skrzypińska,
I. Bednarska, E. Jarka, A. Jaśkowska i K. Ja-
niszewska zgodnie mówią, że to ich wspólne
maszerowanie jest jak narkotyk. Dzięki
temu, że są aktywne, dobre samopoczucie ich
nie opuszcza. Nie od dzisiaj wiadomo, że
sport to zdrowie. Panie nawzajem poprawiają
swoją technikę poruszania się z kijkami, wła-
ściwie stawiają kroki i mają opanowaną pra-
widłową postawę ciała. W trakcie marszu
opowiadają sobie dowcipy, śpiewają, wymie-
niają się przepisami na syropy, nalewki, prze-
twory, rozglądają się za ziołami, a w sezonie
za grzybami. Podziwiają zmieniającą się
przyrodę. Pomimo różnicy wieku, poglądów,
mają jedno hasło które im  przyświeca: ruch
to zdrowie, wystarczy tylko chcieć. Zachę-

cają również innych mieszkańców Sompolna
do aktywnego wypoczynku na świeżym po-
wietrzu. Nordic Walking to sport dla każ-
dego.

RADOSNE I KOLOROWE OBCHODY
ŚWIATOWEGO DNIA ZESPOŁU DOWNA
Kolejny raz czworo wychowanków Ośrodka Rehabilita-
cyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Marianowie
uczestniczyło w Światowym Dniu Zespołu Downa, które
po raz ósmy zorganizowała w Koninie Fundacja na
Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie”.
Przypomnijmy, że Światowy Dzień Zespołu
Downa jest obchodzony na całym globie
21.03 jako symbol dodatkowego trzeciego
chromosomu w 21 parze. Szacuje się, że w

Polsce żyje około 60 tysięcy osób z zespołem
Downa. Na 800 zdrowych, nowonarodzo-
nych dzieci jedno rodzi się z dodatkowym
chromosomem – z zespołem Downa. Co-
roczna akcja Fundacji „Otwarcie” ma na celu
zmianę spojrzenia na te osoby. Przesłaniem
tegorocznej kampanii jest hasło: „Moi Przy-
jaciele, Moja Społeczność”. Swoimi działa-
niami uświadamiają, iż osoby te mają swoje
pragnienia, potrzeby, emocje i marzenia. I
mają do nich prawo. 
Konińskie świętowanie rozpoczęło się od
wspólnego malowania liter za pomocą gąbek

i rysowania kolorowych skarpet, które sym-
bolizują poparcie dla osób z Zespołem. Napis
wykonany przez uczestników happeningu:
podopiecznych Fundacji na Rzecz Rozwoju

Dzieci i Młodzieży „Otwarcie”, uczniów
SOSW w Koninie, wychowanków OREW w
Marianowie, mieszkańców DPS ze Strzał-
kowa oraz wolontariuszy-studentów PWSZ
w Koninie, opiekunów i rodziców, został wy-
eksponowany na placu Niepodległości. Na-
stępnie wszyscy ochoczo udali się na spacer
ulicami miasta rozdając przechodniom jabłka
z informacją o obchodach. Dzięki koloro-
wym balonom z helem i świecącemu dla nich
słońcu, humory wszystkim dopisywały. Kul-
minacyjnym punktem spaceru było wypusz-
czenie balonów z życzeniami w niebo.



Uroczystość przekazania funkcji komendanta
odbyła się 1 kwietnia. Zbiórka rozpoczęła się
o 13:00 w komisariacie policji w Sompolnie.
Tam na ręce I Zastępcy Komendanta Miej-
skiego Policji w Koninie nadkom. Mariusza
Jaworskiego obowiązki zdał nadkom. Fran-
ciszek Kalus, który teraz jest Naczelnikiem
Wydziału dw. z Przestępczością Gospodar-
czą, a jego miejsce zajął podinsp. Dariusz
Hamela. Na uroczystości nie zabrakło przed-
stawicieli lokalnych samorządów – obecny
był Burmistrz Miasta Sompolno Roman Bed-
narek i Wójt Gminy Wierzbinek Paweł
Szczepankiewicz. Komendant Jądrzak po-
wierzając nowemu komendantowi obowiązki
na nowym stanowisku wyraził nadzieję na
kontynuację osiągania dobrych wyników. 

źródło: KMP Konin
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Z ŻYCIA GMINY

Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej w Sompolnie miał miejsce 3
kwietnia 2016 roku w sali OSP Sompolno.
Otwarcia  Miejsko-Gminnego Zjazdu

Związku OSP RP w Sompolnie dokonał do-
tychczasowy Prezes Zarządu Druh Roman
Bednarek, który powitał wszystkich przyby-
łych na Zjazd. W Zjeździe uczestniczyli: de-
legaci wybrani na zebraniach
sprawozdawczo-wyborczych OSP, przedsta-
wiciele  i członkowie ustępujących władz
oraz zaproszeni goście. Przybyłe delegacje z
siedmiu jednostek OSP z terenu gminy Som-

polno zgodnie przyjęły porządek i regulamin
obrad.  
Zjazd miał charakter sprawozdawczo-wybor-
czy. Podsumowania 5-letniej działalności Za-
rządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku

OSP RP w Sompolnie za okres 2011 – 2016
dokonał Druh Roman Bednarek. W swoim
wystąpieniu dokonał podsumowania i oceny
dokonań za miniony okres. Przedstawił jak
kształtowała się sytuacja pożarnictwa w gmi-
nie Sompolno na przestrzeni ostatnich lat. 
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewi-
zyjnej przedstawił Druh Lech Kiek, który z
ramienia tej Komisji postawił wniosek o

udzielenie absolutorium ustępującemu Zarzą-
dowi. 
Podczas Zjazdu dokonano wyboru nowych
struktur Oddziału Miejsko–Gminnego
Związku OSP RP w Sompolnie. Do składu
Zarządu Miejsko – Gminnego Związku OSP
na lata 2016-2021 wybrani zostali: 
Prezes Zarządu –  Dh Łukasz Jankowski, 
Wiceprezesi: Dh Zdzisław Kańczurzewski i
Dh Tomasz Tulisz, 
Skarbnik: Dh Eugeniusz Szamałek, 
Komendant gminny – Dh Marek Wesołowski 
Sekretarz – Grażyna Kulpa,
Członek zarządu prezydium –  Dh Jan Linka, 
Przedstawiciel do zarządu powiatowego –
Dh Krzysztof Marciniak. 
Nowo wybrany prezes Zarządu Druh Łukasz
Jankowski zapewnił, że dołoży wszelkich
starań, aby jednostki OSP z terenu gminy
nadal rozwijały się dynamicznie.
Na zakończenie Zjazdu Oddziału Miejsko-
Gminnego Związku Ochotniczych Straży Po-
żarnych Rzeczypospolitej Polskiej zostały
wręczone statuetki w celu podziękowania.
Jedną ze statuetek otrzymał Dh Andrzej Pia-
skowski  Prezes Oddziału Powiatowego
ZOSP RP w Koninie, za zaangażowanie w
działalność jednostek z terenu gminy Som-
polno. Drugą statuetkę otrzymał ustępujący
Prezes Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP
RP w Sompolnie, Dh Roman Bednarek za 5
lat pracy i zdobyte sukcesy.  

NOWY KOMENDANT KOMISARIATU POLICJI W SOMPOLNIE
Komendant Miejski Policji w Koninie zdecydował o zmianie na stanowisku komendanta
komisariatu policji w Sompolnie

ZJAZD ODDZIAŁU MIEJSKO-GMINNEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH
STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POWITANIE WIOSNY
NA SPORTOWO
13 marca, w niedzielne popołudnie, na za-
proszenie Pani Sołtys Anny Bollin, pod pat-
ronatem Burmistrza Miasta Sompolno
Romana Bednarka spotkały, się panie z Ko-
lonii Lipiny, Mąkolna i okolicznych miejs-
cowości, aby wziąć udział w akcji pt.
„Marsz po zdrowie leśnymi ścieżkami”.
Panią Sołtys w organizacji przedsięwzięcia
wspierały panie ze Stowarzyszenia Kobiet
Inicjatyw Wiejskich z siedzibą w Mąkolnie.

Miejscem startu, ale również mety marszu,
było boisko sportowe w miejscowości Ko-
lonia Lipiny. W spotkaniu udział wzięło
około 35 pań, które to ze śpiewem na
ustach, w doskonałych humorach i w ener-
gicznym tempie przemaszerowały wzdłuż i
wszerz po swojej miejscowości. Część pań
zabrała ze sobą kije do nordic walkingu.
Jest to bardzo popularna aktywność spor-
towa, odpowiednia dla każdego i w każdym
wieku. Może to jest pomysł na kolejne
akcje?

Na zakończenie marszu na wszystkich
uczestników marszu czekały ciepłe napoje i
słodki poczęstunek przygotowany przez
Panią Sołtys. Wiosna dopiero nieśmiało da-
wała o sobie znać, dlatego zmarznięte dło-
nie można było ogrzać przy ognisku
przygotowanym przez Pana Krzysztofa Sta-
rostę. Bliscy i dalsi sąsiedzi mieli okazje,
aby porozmawiać, pobyć trochę w swoim
towarzystwie, lepiej się poznać.
Z uczestniczkami marszu spotkał się Bur-
mistrz Miasta Sompolno Pan Roman Bed-
narek, który dla każdej z pań miał drobny
upominek.
Pani Sołtys ma już w planach kolejne akcje,
spotkania. A my ze swojej strony możemy
tylko zachęcić okolicznych mieszkańców
do aktywnego i licznego w nich udziału.

Zawodnicy byli podzieleni na dwie katego-
rie: seniorzy i juniorzy. W imprezie wzięło
udział 45 seniorów i 7 juniorów. Organizato-
rzy zawodów Panowie: Jacek Sławiński, An-
drzej Majewski, Krzysztof Malcer i
Arkadiusz Bednarski dokonali otwarcia za-
wodów i powitali koleżankę i kolegów –
uczestników zawodów. Sędzią głównym za-
wodów był Marek Wiśniewski, który przed-
stawił regulamin i omówił przebieg
zawodów. Sędziami pomocniczymi byli Ry-
szard Wańkowski i Lech Wiśniewski. Po zi-
mowej przerwie w wędkowaniu zawodnicy z
wielkim zapałem przystąpili do sportowej ry-
walizacji, a końcowe wyniki przedstawiają
się następująco: W kategorii seniorów
- Mistrzem Koła nr 8 został kol.Lech Szy-
mański z wynikiem 9015 g. 

- I v-ce Mistrzem Koła nr 8 został kol. Ma-
riusz Szymański z wynikiem 7995 g. 
- II v-ce Mistrzem Koła nr 8 został kol. To-
masz Tomczak z wynikiem 7550 g. 
W kategorii juniorów Mistrzem Koła nr 8
został kol. Kacper Śniegowski z wynikiem
4350 g. 
- I v-ce Mistrzem Koła nr 8 został kol. Mate-
usz Sławiński z wynikiem 3490 g. 
- II v- ce Mistrzem Koła nr 8 został kol .Bar-
tosz Szklarski z wynikiem 3230g.
Wręczono również  puchary i dyplomy za
największe ryby, które złowili w kategorii
seniorów kol. Jerzy Janicki okonia o wadze
670g., a w kategorii juniorów kol. Kacper
Śniegowski krąpia o wadze 580g. Zarząd
koła  pragnie w imieniu wszystkich wędkarzy
serdecznie podziękować sponsorom za udzie-
lone wsparcie, bez którego zarówno nagrody

jak i oprawa zawodów nie
byłaby tak atrakcyjna.
Ogromne wyrazy uznania
kierujemy więc do: Piotra
Wełnickiego, Romana
Bednarka, Janusza Stan-
kiewicza, Andrzeja
Kosswskiego, Jana Koz-
łowskiego, Mirosława
Kowalskiego, Szymona
Kozłowskiego, Krzysz-
tofa Piaseckiego, Romana
Adamczaka, Tomasza Janickiego, Bartosza
Bartosika, Waldemara Marciniaka,  Andrzeja
Prętnickiego, Krzysztofa Śniegowskiego,
Urzędu Gminy Wierzbinek, sklepu wędkar-
skiego „BIK” – Arkadiusza Bednarskiego,
sklepu LEO & BOLO – Państwa Leszka i
Bogumiły  Gołaszewskich.

Następne zawody wędkarskie tym razem o
Puchar Burmistrza Miasta 
Sompolno już 1 maja.                                                                                        

z upoważnienia Zarządu
Sekretarz Koła

Roman Adamczak

SEZON 2016 ROZPOCZĘTY
Wędkarskie Mistrzostwa Koła nr 8 w Sompolnie 
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GOSPODARKA

Na początku roku firma Intermeble zos-
tała laureatem „Nagrody za działalność
na rzecz rozwoju powiatu konińskiego”
w dziedzinie „gospodarka”. Jak Pani
uważa, za sprawą czego firma święci
takie triumfy?
W mojej ocenie źródłem sukcesów są jej
korzenie. Jest to firma rodzinna, w której
właściciele bardzo angażują się w funkcjo-
nowanie i rozwój przedsiębiorstwa. Dzięki

odpowiedzialnemu zarządzaniu oraz inwe-
stycjach w najnowsze technologie udało
nam się osiągnąć zrównoważony rozwój.
Aktualnie jesteśmy przed inwestycją pole-
gającą na wybudowaniu  nowego zakładu o
powierzchni 20 000 m², będzie to podwoje-
nie dotychczasowego obszaru firmy. 
W czym specjalizuje się firma Inter-
meble?
Firma specjalizuje się w produkcji mebli z

płyty wiórowej, laminowanej o różnorodnej
strukturze, kolorystyce i wzornictwie. W
ofercie katalogowej są wszelkiego rodzaju
meble, proponujemy także produkcje na
bazie powierzonych nam wzorów. 
Kiedy została założona firma i jak po-
krótce wyglądały jej losy? 
Tak jak już wcześniej powiedziałam, jest to
firma rodzinna, której początki sięgają
1921r. Została założona w Izbicy Kujaw-
skiej, gdzie do roku 1997 była prowadzona
produkcja. Aktualnie w miejscu dawnej
produkcji mieści się nasz sklep firmowy.
Poza sklepem w Izbicy mamy je także w
Wierzbiu i w Kłodawie. W 1996r. został za-
kupiony zakład w Sompolinku, gdzie około
1998r. została przeniesiona siedziba firmy i
znajduje się tam do dziś.  
Ilu pracowników zatrudnia firma i gdzie
są eksportowane wasze towary?
Na rzecz naszej firmy świadczy pracę ok.
300 osób. Już od wielu lat rozwijamy eks-
port. Aktualnie jest to już ok. 30 krajów.
Głównie są to Niemcy, Austria, Wielka Bry-
tania, Francja. 
Dzięki firmie Intermeble wpływy do bu-
dżetu naszej gminy są na pewno większe.
W jaki sposób gmina może pomagać fir-
mie?
Oczywiście Intermeble jak wszyscy przed-
siębiorcy w gminie Sompolno opłaca po-
datki od nieruchomości. W naszym

przypadku są to kwoty rzędu kilkuset ty-
sięcy złotych rocznie. Powoduje to, że jes-
teśmy drugim największym płatnikiem tego
podatku po Kopalni. Doceniamy jednak
proinwestycyjne podejście lokalnych władz
samorządowych, dzięki któremu nasza
firma korzysta ze zwolnień od tego podatku
w wąskim zakresie, tylko od nowych po-
wierzchni, jedynie na czas budowy i osiąg-
nięcia pełnych mocy produkcyjnych. Dla
mieszkańców gminy są to w przyszłości
nowe miejsca pracy, a także wyższe podatki
od nowych nieruchomości.  
Od niedawna firma Intermeble współ-
pracuje z Zespołem Szkół Ponadgimnaz-
jalnych w Sompolnie, jak wygląda ta
współpraca?
Od września ubiegłego roku podjęliśmy
współpracę z tą szkołą w zakresie praktycz-
nej nauki zawodu stolarza. Aktualnie szko-
limy 8 osób. Mamy nadzieję, że ta
inicjatywa będzie kontynuowana. W tym
celu, w lutym tego roku zainicjowaliśmy
cykl drzwi otwartych dla uczniów gimnaz-
jów z okolic gminy Sompolno. Na ten mo-
ment już pięć szkół zgłosiło chęć udziału w
tej akcji. 
Dziękuję za rozmowę, życzymy firmie
dalszych sukcesów, dobrego rozwoju. 
W imieniu właścicieli i zarządu dziękuję za
ta życzenia. 

Rozmawiał Bartosz Śliwicki, Ale!Radio

ROZMOWA Z RENATĄ MARCINIAK, WICEPREZESEM ZARZĄDU FIRMY INTERMEBLE 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 17 kwietnia 2016 roku, 
w wieku 36 lat, zmarł nagle Nasz Kolega, 

długoletni pracownik Urzędu Miejskiego w Sompolnie
MICHAŁ MACIEJEWSKI

Najbliższym Michała
składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Burmistrz Miasta Sompolno – Roman Bednarek
i pracownicy Urzędu Miejskiego w Sompolnie

RUSZYŁA SZKOLNA AKCJA PROEKOLOGICZNA „NIE PAL ŚMIECI –TRUJESZ DZIECI”
W gminie Sompolno podczas tegorocznej
zimy często mogliśmy obserwować widok
czarnego, kłębiastego dymu z kominów oraz
nieprzyjemny, drażniący zapach w powi-
etrzu. W związku z powyższym  Zespół
Szkolno–Przedszkolny nr 1 w Sompolnie, na
czele z Panią Dyrektor Jolantą Rosiak, oraz
koordynatorami do spraw zdrowia Panią
Moniką Podlasińską i Panią Magdaleną
Drzewiecką-Budną, opiekunkami
samorządów szkolnych Panią Katarzyną
Wiaderkiewicz i Panią Danutą Chojnacką,
zainicjował akcję mającą na celu
uświadomienie mieszkańcom Sompolna i
okolic zagrożeń wynikających ze spalania
odpadów komunalnych w tzw. „domowych
spalarniach”, czyli w piecach.
Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że

zanieczyszczenia, które stale krążą w powi-
etrzu, wpływają bardzo negatywnie na cały
nasz organizm, choć oczywiście nie od razu
są widoczne tego skutki. Należy zdać sobie
sprawę z tego, iż dzisiejsze spalanie śmieci
w domowych piecach rujnuje zdrowie i życie
przyszłym pokoleniom. Często dolegliwości
zaczynają się od narastającego kaszlu i uczu-
cia duszności. Nasilają się choroby układu
oddechowego, układu krążenia oraz choroby
nowotworowe. Szczególnie dzieci są
narażone na problemy związane z układem
oddechowym oraz obniżoną odpornością,
która to objawia się w formie alergii.
Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest
spalanie odpadów z tworzyw sztucznych –
butelek typu pet, worków foliowych,
odpadów z gumy, a także opakowań po

sokach i mleku.
Podczas akcji dzieci oraz ich rodz-
ice zapoznani zostaną z tematyką
zatruwania powietrza niebez-
piecznymi związkami
pochodzącymi z dymu. Ponadto
uczniowie  będą mieli możliwość
wzięcia udziału w konkursach.
Uczniowie także zostaną przygo-
towani przez nauczycieli do
przeprowadzenia akcji plakatowo-
ulotkowej i właściwego przekaza-
nia informacji mieszkańcom Som-
polna. Cała akcja zakończy się uroczystym
przemarszem ulicami miasta 22 kwietnia,
czyli w obchody Międzynarodowego Dnia
Ziemi. Zachęcamy rodziców do wspólnego
przemarszu.

Akcji patronują:
• Burmistrz Miasta Sompolno
• Samorząd Mieszkańców Miasta Sompolno
• Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w
Sompolnie
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KULTURA I ROZRYWKA
SPORTOWY MAJ W GMINIE SOMPOLNO

Burmistrz Miasta Sompolno Pan Roman
Bednarek wraz ze współorganizatorami za-
prasza na: wspólne spędzenie majówki i ob-
chodów Świąt 1-ego i 3-ego Maja,  dwa
rajdy rowerowe – 7 maja na „Rajd bez uza-
leżnień” – rozpoczęcie rajdu o godz. 15 przed
Urzędem Miejskim  w Sompolnie, a 21 maja

na „Rajd Katyński”. 14 maja zachęcamy do
wspólnej zabawy podczas Gry Miejskiej
„Sompolno – znam i lubię”, natomiast 20
maja pobiegnijmy razem w VIII sompoleń-
skim biegu „Dla zdrowia” organizowanym w
ramach akcji Polska Biega.

W maju tańczymy, biegamy, gramy i jeździmy na rowerze

KATYŃ…OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

Organizatorem Rajdu jest Stowarzyszenie
Katyń w Koninie. Uczestnicy mają do poko-
nania trasę liczącą około 60 km. Jest to
odległość pomiędzy miejscowością Wólka
Czepowa, a  miejscowością Licheń Stary. Na
trasie Rajdu znajdą się miejscowości
położone w Gminie Sompolno: Mąkolno, Za-
krzewek i Lubstów. W Lubstowie z inic-
jatywy organizatorów Rajdu i Burmistrza
Miasta Sompolno zostanie zasadzony Dąb
Pamięci w celu upamiętnienia i uhonorowa-
nia Porucznika Czesława Truszkowskiego
urodzonego w Lubstowie. Porucznik był
synem Mieczysława i Janiny z Józefowiczów
małżonków Truszkowskich. Absolwent Gim-
nazjum im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu
oraz urzędnik Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych w Warszawie. Ukończył Szkołę
Podchorążych Rezerwy Piechoty. Został mi-
anowany podporucznikiem ze starszeństwem

od 1 stycznia 1937r.
Przydzielony do 23 Pułku Piechoty we
Włodzimierzu Wołyńskim. Więziony w
Kozielsku, zamordowany w Katyniu. Posad-
zony dąb będzie posiadał niepowtarzalny
numer certyfikatu, a obok zostanie umieszc-
zona tabliczka upamiętniająca Bohatera.
Wszystkich mieszkańców zachęcamy to
wzięcia udziału w Rajdzie Katyńskim.
Zachęcamy choćby do pokonania wspólnie
trasy Rajdu na odcinku pomiędzy
miejscowościami Mąkolno-Lubstów.
Rajd i posadzenie dębu wyprzedzi wystawa
organizowana przez Stowarzyszenie Katyń i
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Lub-
stowie. Wystawę będzie można oglądać od 9
do 16 maja br. w szkole w Lubstowie.

21 maja odbędzie się III Rowerowy
Rajd Pamięci Ofiar Zbrodni
Katyńskiej Regionu Konińskiego
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KULTURA I ROZRYWKA
GRA MIEJSKA – CO TO JEST?

CHORY Z UROJENIA WEDŁUG TEATRU
„ZMIOTKA”
,,Chory z urojenia” to doskonałe dzieło naj-
słynniejszego komediopisarza wszech cza-
sów Jeana Baptisty Paquelina- czyli Moliera.
Każda prezentacja teatralna tak znakomitej
pozycji literackiej to wyzwanie! Czy temu
wyzwaniu sprostała amatorska grupa
,,Zmiotka” z M-GOK w Sompolnie wysta-
wiając opisywaną komedię w dniu 3 kwiet-
nia.  Odpowiedź na to pytanie zostawiamy
widzom.
Wracając do sztuki, warto w skrócie przypo-
mnieć jej główne wątki. Komedia opowiada
historię hipochondryka, który nieustannie
wmawia sobie kolejne choroby- gdy tymcza-
sem cieszy się znakomitym zdrowiem. Mało
tego-za wszelką cenę dąży do tego, by jego
córka poślubiła lekarza (pomimo faktu, że
jest zakochana w zupełnie innym mężczyź-
nie). Misji uleczenia ,,Chorego” podejmuje
się jego brat przekonując go- aby sfingował
swoją śmierć. Dzięki temu ma się przekonać,
kto rzeczywiście go kocha i jest mu wierny.
Czy Jego druga żona, czy wyklęta córka?
Komedia Moliera chętnie wystawiana jest
przez polskie teatry. W negatywną rolę wcie-
lali się wybitni aktorzy m.in. Krzysztof Ko-
walewski i Andrzej Grabowski. W wersji
,,Sompoleńskiej" wystąpili: Kinga Liczbiń-
ska, Kaja Kurlapska, Zuzanna Wdzięczna,
Anita Jeryś, Bartosz Śliwicki, Kamil Kup-
czyk, Andrzej Prętnicki.
Niebawem zapraszamy na powtórzenie spek-
taklu charakteryzującego się ponadczasową
satyrą, ostro nakreślającą ludzkie przywary i
słabości.

Grupa ,,Zmiotka”

ŻYCIE JEST MUZYKĄ

Zapraszamy serdecznie do
wspólnej zabawy, wspól-
nego spędzenia wolnego
czasu. Drodzy Państwo
sprawdźcie, czy znacie
nasze miasto i jego 
historię. 
14 maja odbędzie się pierwsza w historii na-
szego miasta Gra Miejska “Sompolno – znam
i lubię”. Organizatorem gry jest Gmina  Som-
polno oraz Stowarzyszenie “Sady Som-
polna”. Gra miejska to połączenie
zapomnianej gry w podchody, happeningu i
interaktywnej zabawy ulicznej.
Uczestnicy mogą poznawać historię miasta,
postaci z nim związanych, architekturę, wa-
lory turystyczne regionu. Miasto może stać
się też miejscem, któremu wyznaczymy rolę

tła do innego tematu. Ulice miasta stają się
wtedy planszą gry, a zespoły uczestniczą w
rozwiązywaniu zagadek „wchodząc” w dany
temat. Od pomysłowości organizatorów za-
leży jak tą przestrzeń wykorzystają. Zespoły
uczestników rywalizują na ulicach miasta,
starają się wykonać postawione przed nimi
zadania w jak najkrótszym czasie. Liczą się:
szybkość, wiedza, kojarzenie faktów, praca
zespołowa, orientacja w terenie. Na zgłosze-
nia uczestników czekamy do 4 maja, w se-
kretariacie Urzędu Miejskiego w Sompolnie
bądź pod adresem gmina@sompolno.pl. Re-
gulamin gry oraz karta zgłoszenia  jest do-
stępna na stronach internetowych
www.sompolno.pl, facebook.com/sompol-
noPL, oraz w punkcie informacyjnym w
Urzędzie Miejskim w Sompolnie. Zapra-
szamy do udziału w grze!

Przygoda Kapelmistrza Sompoleńskiej Or-
kiestry Dętej – Macieja Gwoździa – z mu-
zyką, z orkiestrą rozpoczęła się gdy był
6-letnim chłopcem. Rozpoczął od gry w or-
kiestrze dętej w Kramsku, gdzie do udziału
w próbach zachęcił Macieja Jego tata, który
także jest trębaczem. Kapelmistrz uczył się
w szkole muzycznej I i II stopnia  w Koninie,
następnie na Akademii Muzycznej w Pozna-
niu oraz ukończył dodatkowe studia we Wło-
szech i obecnie gra pierwszą trąbkę w Operze
Poznańskiej. Kiedy zaproponowano Mać-
kowi, aby objął kapelmistrzostwo nad Or-
kiestrą Sompoleńską to podszedł do tej
propozycji bardzo sceptycznie, nawet w
pierwszej chwili zdecydowanie odmówił,
jednak  po rozmowie z prezesem OSP w
Sompolnie Panem Bartoszem  Bartosikiem
postanowił podjąć to wyzwanie i tak ta przy-
goda trwa juz trzeci rok. Kapelmistrz ma na-
dzieje że potrwa jeszcze długo! A, że dobrze
dzieje się w Sompoleńskiej Orkiestrze Dętej
wystarczy przytoczyć jej ostatnie osiągnięcia:
I miejsce w muzyce koncertowej i III w mu-
zyce marszowej w regionalnym konkursie or-
kiestr w Kleczewie w 2014r.; II miejsce w
ogólnopolskim festiwalu orkiestr w Kłomni-
cach; II miejsce na przeglądzie orkiestr dę-
tych we Wrześni. W 2014r. Orkiestra nagrała
pierwszą w historii Sompoleńskiej Orkiestry
Dętej płytę. 2015r. to również rok pełen suk-
cesów dla Orkiestry, która m.in. zajęła II
miejsce na ogólnopolskim festiwalu orkiestr
w Konopiskach, w którym to brały udział
najlepsze orkiestry z całego kraju. 
I koniecznie trzeba wspomnieć o zapocząt-
kowanych przez Macieja „Koncertach Świą-
tecznych Sompoleńskiej Orkiestry Dętej”,
podczas których występują wraz z Orkiestrą
znakomici goście zaproszeni przez Kapel-
mistrza. Za nami już trzy edycje tego znako-

mitego wydarzenia.
W tym roku Sompoleńska Orkiestra Dęta
planuje  wziąć udział w jednym z najwięk-
szych festiwali orkiestr dętych w Europie w
niemieckim Heikendorfie. Te wszystkie w/w
sukcesy nie byłyby osiągnięte bez zaangażo-
wania wszystkich członków Orkiestry i jej
przyjaciół. Kapelmistrz Maciej Gwóźdź kie-
ruje się zasadą, że jego zadaniem jest przeka-
zać wiedzę, doświadczenie i poprowadzić tak
zespół, ażeby ta wspólna praca na próbach
przynosiła jak najlepsze efekty podczas wy-
stępów. Wiadomo, że orkiestra to ruch ama-
torski. Doświadczenie pokazuje, że w
lokalnych orkiestrach dętych jest dość duża
rotacja, chociażby spowodowana zmianą
szkoły czy z chwilą podjęcia edukacji akade-
mickiej. Dlatego niezbędne jest kształcenie
młodych osób, które po kilku latach nauki
będą mogły zasilić szeregi naszej orkiestry.
Bez edukacji nowych, młodych osób będzie
ciężko w przyszłości utrzymać orkiestrę na
takim poziomie na jakim znajduje się obec-
nie. Na dzień dzisiejszy w Sompoleńskiej Or-
kiestrze Dętej jest bardzo mało członków –
muzyków z samego miasta Sompolno. Ka-
pelmistrz składa deklarację, że wraz z pozos-
tałymi członkami Orkiestry będzie
dokonywał wszelkich starań, żeby w przy-
szłości liczba  muzyków z miasta Sompolno
uległa zwiększeniu. W miarę naszych możli-
wości możemy edukować młodych adeptów
na instrumentach dętych blaszanych, dętych
drewnianych oraz na instrumentach perkusyj-
nych. Próby orkiestry odbywają się co ty-
dzień, w każdy poniedziałek o godzinie 19.00
w Szkole Podstawowej w Sompolnie, w salce
nad salą gimnastyczną wejście od ulicy Ka-
liskiej. Serdecznie zapraszamy zaintereso-
wane osoby. Życie jest muzyką….

SOMPOLNO NAJLEPSZE W ZAWODACH 
Z ROBOTYKI
W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w
Sompolnie od ponad roku obywają się regu-
larnie zajęcia z robotyki. Dzieci na warsztat-
ach budują z klocków Lego roboty, które
następnie programują i tym samym powołują
je do życia. Kolejnym etapem zajęć  jest
możliwość  wzięcia udziału w zawodach. I
tak trójka najlepszych  tj. Oliwier i Dominik
Gałążewscy oraz Jakub Kurzewski  29 marca
w Koninie uczestniczyli w rozgrywkach zor-
ganizowanych przez Firmę Twój Robot.  Do
rywalizacji przystąpiło 16  najlepszych za-
wodników  z Konina, Turku i Sompolna.

Dzieci miały za zadanie zbudować  roboty
według instrukcji obrazkowej, a następnie je
zaprogramować. Później  zostały rozegrane
walki sumo pomiędzy robotami poszczegól-
nych drużyn. Najlepszymi okazali się bracia
Oliwier i Dominik Gałążewscy zajmując
pierwsze miejsce i uzyskując możliwość wy-
jazdu na kolejne zawody w Warszawie,
drugie miejsce zajął Jakub Kurzewski.
Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy
oraz  medale. Zwycięzcom serdecznie gratu-
lujemy.



KULTURA I ROZRYWKA
WYRÓŻNIENIA DLA TAKTU  I ODLOTOWYCH
DZIECIAKÓW
1 kwietnia w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy odbyły się
Konfrontacje Dziecięcych Zespołów Tanecznych 
„W tanecznym rytmie"

M-GOK w Sompolnie reprezentowały na
tym przeglądzie dwie grupy taneczne: ”Takt”
z Sompolna i “Odlotowe  Dzieciaki” z Lubs-
towa. Zespoły startowały w kategorii  wieko-
wej 7-10 lat. Dzięki  oryginalnym układom

tanecznym i brawurowemu wykonaniu  nasze
zespoły otrzymały wyróżnienia mimo, iż ry-
walizacja była ogromna. W tej kategorii wie-
kowej o nagrody walczyło aż 13 grup
tanecznych. Gratulujemy!
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SUKCESY GRUP MIX I TAKT
Dziewięta edycja Otwartego Przeglądu Tanecznego
„Taniec Bez Granic” w Gostyniu za nami. 
Mottem, które towarzyszyło imprezie były
słowa Havelocka Ellisa: „Taniec jest naj-
wznioślejszą, najbardziej wzruszającą, naj-
piękniejszą ze wszystkich sztuk, bo nie jest
tylko prostą interpretacją czy wyobrażeniem
życia. Jest samym życiem. Było kolorowo,
wesoło i energicznie. Taniec jest aktywną,
kreatywną i przyjemną formą spędzania wol-
nego czasu.  Ale podczas przeglądu okazał się
też formą rywalizacji. Do konkursowych
zmagań zgłosiło się ponad 315 uczestników,
w różnych kategoriach tanecznych. W prze-

glądzie udział wzięły dwie grupy taneczne z
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Som-
polnie: grupa “Mix” i “Takt”. Nasi młodzi
tancerze  mieli okazję zaprezentować swoje
umiejętności taneczne w dwóch kategoriach.
W kategorii „dziecięcej” grupa taneczna
“Takt” zdobyła II miejsce. Natomiast w ka-
tegorii tańca nowoczesnego, która obejmo-
wała przedział wiekowy od 12 do 25 lat
grupa “Mix” otrzymała wyróżnienie. Ser-
decznie gratulujemy.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA W  OGÓLNOPOL-
SKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM „WAKACJE
POD ŻAGLAMI”

M-GOK w Sompolnie ma przyjemność poin-
formować, że w Ogólnopolskim Konkursie
Plastycznym „Wakacje pod żaglami” zorga-
nizowanym przez Bałucki Ośrodek Kultury
w Łodzi  Oliwia Kaczmarek  zdobyła II na-
grodę w kategorii  16 - 19 lat, Liwia Rumia-
nowska  III nagrodę w kategorii  11-15 lat,
natomiast  Wiktoria Bartczak  zdobyła wy-
różnienie w kategorii 16 - 19 lat. Do wystawy

pokonkursowej zostały ponadto zakwalifiko-
wane prace: Klaudii Matuszewskiej i Olgi
Ozdowy. Uroczysty wernisaż wystawy i wrę-
czenie nagród odbyło się 5 marca 2016 roku.
Obrazy pokazane na tej wystawie budzą po-
dziw i uznanie, gdyż widać w nich ogromne
umiejętności w zakresie kompozycji, per-
spektywy, koloru i światłocienia. Poza bie-
głością warsztatową młodzi artyści wykazali

się też indywidualną ekspresją, wyra-
żającą młodzieńczą fascynację ota-
czającym światem oraz chęć
utrwalenia swym talentem pasji że-
glarstwa. Laureatkom serdecznie gra-
tulujemy wygranej, życzymy
dalszych sukcesów, a przede wszyst-
kim radości z malowania i odkrywa-
nia twórczych pasji.

BARTOSZ LAUREATEM OLIMPIADY WIEDZY O
MEDIACH
Bartosz Śliwicki, uczeń ZSP w Sompolnie, został laure-
atem Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mediach,
której finał odbył się 18 i 19 marca w Warszawie, w
gmachu Uniwersytetu Warszawskiego. 

Bartosz kwalifikację do finału ogólnopol-
skiego zapewnił sobie zajmując II miejsce w
eliminacjach wojewódzkich konkursu, które
odbyły się w grudniu 2015r. w Poznaniu. Re-
zultat testu z wiedzy o mediach, do którego
przystąpił w Warszawie wraz z 150 uczniami,
pozwolił uzyskać mu tytuł laureata i indeks
na dziennikarstwo na wiele znanych uczelni
w Polsce, m.in. Uniwersytet Warszawski,
Uniwersytet Jagielloński czy Uniwersytet
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jednak by
wejść do ścisłego finału zabrakło Bartoszowi

jednego punktu. Ponadto, uczeń brał udział
w spotkaniu z Krzysztofem Ziemcem, zna-
nym i cenionym dziennikarzem radiowym i
telewizyjnym. Na spotkaniu prezenter Wia-
domości opowiadał o swojej dziennikarskiej
karierze, dzielił się doświadczeniami i odpo-
wiadał na pytania młodych adeptów dzienni-
karstwa. Kolejną atrakcją była wizyta w
Narodowym Instytucie Audiowizualnym,
gdzie finaliści zaznajomili się z funkcjono-
waniem instytucji odpowiedzialnej za digita-
lizację polskiego dziedzictwa kulturowego. 
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Mediach
jest prestiżową  inicjatywą organizowaną
przez Wydział Dziennikarstwa i Nauk Poli-
tycznych Uniwersytetu Warszawskiego we
współpracy z 15 ośrodkami uniwersyteckimi
w Polsce. Patronat nad jego tegoroczną edy-
cją objęli Minister Edukacji Narodowej oraz
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Bartosz jest uczniem III klasy Liceum Ogól-
nokształcącego w Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Sompolnie. Do konkursu
przygotowywał się pod okiem Pani Emilii
Gołębiowskiej-Kulik, nauczycielki języka
polskiego. Przypomnijmy, że w poprzedniej
edycji był drugi w Polsce, a pierwszy w wo-
jewództwie wielkopolskim. W 2015r. w lipcu
w ramach nagrody w konkursie odbywał staż
w redakcji RMF FM w Krakowie. Od grud-
nia 2015r. jest Dziennikarzem Gminy Som-
polno, jego audycje „Nasze Sprawy” są
emitowane od poniedziałku do piątku w
Ale!Radiu. 



INWESTYCJE I ROLNICTWO
AKCYZA
Rolnicy posiadający gospodarstwo rolne na
terenie gminy Sompolno w lutym br. złożyli
582 wnioski o zwrot podatku akcyzowego za-
wartego w cenie oleju napędowego wykorzy-
stywanego do produkcji rolnej na kwotę 394
907,38 zł. Ci, którzy nie złożyli wniosków o

zwrot podatku akcyzowego w pierwszym ter-
minie, tj. w lutym lub nie wykorzystali rocz-
nego limitu mogą złożyć wniosek w miesiącu
sierpniu dołączając do niego faktury VAT do-
kumentujące zakup oleju napędowego w mie-
siącach od  1 lutego 2016 do 31 lipca 2016.

DBAJMY O PSZCZOŁY
Regionalny Zarząd Pszczelarzy z siedzibą w
Koninie zwraca się z prośbą do rolników pro-
wadzących zabiegi ochrony roślin o prze-
strzeganie elementarnych i humanitarnych
zasad ochrony pszczół przed zatruciami.
Prosi się o wykazanie dobrej woli i przestrze-
ganie poniższych zasad:
1. Nie opryskiwanie plantacji z kwitnącymi
chwastami;
2. Prowadzenie oprysków po godzinach lotu

pszczół (po godzinie 20.00);
3. Dobieranie środków o możliwie krótkim
okresie prewencji;
4. Uwzględnienie sąsiedztwa kwitnącej plan-
tacji oraz kierunku wiatru.

Właściciel pasieki ma prawo dochodzić od-
szkodowania od właściciela plantacji, na któ-
rej zastosowano środki ochrony roślin
stanowiące źródło ostrego zatrucia pszczół.

- 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

W związku ze zgłoszeniem przez producen-
tów rolnych szkód powstałych na skutek
wymarznięcia upraw ozimych Burmistrz Mi-
asta Sompolno potwierdził wystąpienie
klęski żywiołowej i powiadomił o tym fakcie
Wojewodę Wielkopolskiego. Komisja ds.

szacowania zakresu i wysokości strat w
gospodarstwach rolnych i działach specjal-
nych produkcji rolnej zakończyła lustracje
pól w gospodarstwach, w których wystąpiły
szkody spowodowane niekorzystnymi
zjawiskami atmosferycznymi.

WYMARZNIĘCIA UPRAW

GOSPODARSTWO HUBERTA I AGNIESZKI
MICHALSKICH NAGRODZONE

W niedzielę 13 marca 2016r. w Sali Ziemi na
terenie Międzynarodowych Targów Poznań-
skich w Poznaniu odbyła się uroczysta gala
ogłoszenia wyników XV edycji Konkursu
Wielkopolski Rolnik Roku 2015. 
Do tytułu „Wielkopolski Rolnik Roku” pre-
tendowało 20 gospodarzy z regionu. W gro-
nie nominowanych znaleźli się Agnieszka i
Hubert Michalscy z Mostek. Gospodarstwo
Państwa Michalskich zostało docenione
przez kapitułę konkursu uzyskując  tytuł lau-
reata „Wielkopolski Rolnik Roku”. 
Gospodarstwo laureatów z naszej gminy wy-
różnia się nowoczesnością stosowanych
technologii, dobrą organizacją pracy, dbało-
ścią o środowisko naturalne i wysoką este-
tyką.

Agnieszka i Hubert Michalscy prowadzą 21-
hektarowe gospodarstwo nastawione na pro-
dukcję sadowniczą prowadzoną metodą
integrowaną. Owoce z sadów Państwa Mi-
chalskich charakteryzuje najwyższa jakość,
wysokie walory smakowe oraz brak szkodli-
wych pozostałości pestycydów i nawozów.
Największą powierzchnię (19 hektarów) zaj-
muje sad jabłoniowy, z którego rolnicy osią-
gają roczny plon na poziomie 40 ton z ha.
Natomiast roczny plon z 1 hektara gruszy
wynosi ok. 15 ton owoców. Państwo Michal-
scy są też laureatami konkursu Powiatowy
Rolnik Roku 2014. 

Źródło: www.sompolno24.pl

Hubert i Agnieszka Michalscy z Mostek laureatami
„Wielkopolski Rolnik Roku 2015”

Przyszła wiosna najwyższy czas na lekki,
zdrowy i szybki w przygotowaniu deser.

BANANOWE LENIWE
Składniki:
- 500 g twarogu;
- 1 duży, dojrzały banan;
- 1 jajko;
- ½ - ¾ szklanki mąki pszennej;
- ¼ kaszy manny;
- cynamon do posypania.

Sposób przygotowania:
Twaróg i banany rozgnieć dokładnie widel-
cem. Dodaj do nich mąkę, mannę jajko i
wyrób ciasto. Jeśli ciasto się bardzo klei-

dodaj odrobinę mąki. Im mniej mąki do-
dasz, tym leniwe będą smaczniejsze.
Gdy ciasto będzie wyrobione, odrywaj po
kawałku, formuj wałeczek, spłaszcz go
lekko i pokrój ukośnie.
Zagotuj wodę i wrzucaj kluski partiami na
wrzątek. Gotuj około pół minuty od wypły-
nięcia na powierzchnię. Wyjmij łyżką ce-
dzakową na talerz.
Podawaj z masłem i posypane cynamonem
ewentualne cukrem.

KĄCIK KULINARNY

JAGLANY JABŁECZNIK
Składniki:
- 5 łyżek surowej kaszy jaglanej;
- 0,5 litra wody; 
- 3-4 łyżki cukru;
- 1 banan; 
- 2 łyżki mąki ziemniaczanej;
- łyżka masła; 
- 6 jabłek;
- pół łyżeczki cynamonu;
- płatki migdałów.

Sposób przygotowania:
Kaszę wrzucamy na sitko, dwa razy płu-
czemy gorącą wodą. W garnku gotujemy
wodę, wrzucamy kaszę. Gotujemy na naj-
mniejszym ogniu przez pół godziny.

Ostudzoną kaszę lekko blendujemy, doda-
jemy rozgniecionego banana, mąkę ziem-
niaczaną i całość mieszamy łyżką. 
Piekarnik nastawiamy na 180 st. C. Małą
tortownicę (np. o średnicy 20cm) wykła-
damy papierem do pieczenia.
Jabłka myjemy, obieramy, usuwamy
gniazda nasienne i kroimy w nieregularną
kostkę. Posypujemy cynamonem i cukrem.
W garnku rozpuszczamy masło - i na małym
ogniu „dusimy” jabłka, aż całkiem się roz-
padną.
Masę jaglaną przekładamy łyżką do formy,
na wierzch nakładamy jabłka i posypujemy
płatkami migdałowymi. Zapiekamy ok.
35min. w 180’C.
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Dzień Wiosny w ZS nr 3 w Mąkolnie był
Dniem Talentów. Opiekunowie przygotowali
dla uczniów wiele atrakcyjnych propozycji.
W klasach I – III uczniowie mieli do wyboru:
sport, taniec i śpiew, plastykę, kulinaria i in-
formatykę. Grupa sportowa bawiła się na we-
soło biorąc udział w konkurencjach
sportowych takich jak bieg z gazetą, rzut do
celu,  skoki kangura, zabawy z piłką. Grupa
kulinarna przygotowywała wiosenne po-
trawy. W grupie taneczno – wokalnej ucznio-
wie prezentowali swoje zdolności taneczne
lub wokalne, a następnie uczyli się dwóch
tańców: samby i poloneza. W grupie infor-
matycznej dzieci tworzyły obrazy 3D
z wykorzystaniem tabletów. Na zajęciach
plastycznych zadaniem uczniów było nama-
lowanie wiosny dowolną techniką.
W klasach IV - VI nauczyciele przygotowali
różnorodne formy zajęć. Warsztaty pla-
styczne skupiły dużą grupę uczniów, którzy
wykorzystując różne techniki plastyczne wy-

konali piękne obrazy o tematyce wiosennej.
Uczniowie podczas zajęć teatralnych odkry-
wali swoje uzdolnienia sceniczne. Odgrywa-
jąc role w improwizowanych scenkach
wyrażali swoje emocje i uczucia, przełamy-
wali zahamowania. Pasjonaci języka angiel-

skiego podczas zajęć rozwijających śpiewali
znane utwory w języku angielskim. Grupa
ANGLOMANIAKÓW rozwijała również
kompetencje językowe podczas gier języko-
wych. ”Złote pionki" to grupa uczniów, któ-
rzy w Dniu Talentów rywalizowali ze sobą w
warcaby. Na zajęciach rekreacyjno-sporto-
wych młodzi sportowcy rozegrali mecze piłki
siatkowej i koszykowej.
Gimnazjaliści także rozwijali swoje zaintere-
sowania. Ponadto poszerzali informacje na
temat danego  przedmiotu. I tak- uczniowie
grupy teatralnej wraz z opiekunem zorgani-
zowali pokaz mody, za którego kulisami stał
sztab fryzjerów, makijażystów oraz projek-
tantów. Bieganie i rzucanie oszczepem to
pasje chłopaków z grupy sportowej, którzy
pod okiem opiekuna rozwijali swoje pasje.
Grupa kulinarna  przygotowywała wiosenne
potrawy, po czym nastąpiła ich degustacja.
Uczniowie z klas II mieli możliwość zapre-
zentowania i symulacji rozprawy sądowej,
zaś miłośnicy fizyki przygotowali i zaprezen-
towali wszelakie doświadczenia. W grupie
informatycznej gimnazjaliści tworzyli obrazy
3D z wykorzystaniem tabletów, natomiast  ję-
zykowcy gimnazjum szlifowali swój język w
grupie językowej i wykonywali plakaty.
Uczniowie z  grupy artystycznej tworzyli
przepiękne, wielkanocne stroiki. Zadaniem
uczennic z grupy dziennikarskiej było
uwiecznienie na zdjęciach talentów uczniów
w naszej placówce. Propozycje zorganizowa-
nych zajęć przez nauczycieli z pewnością
spełniły oczekiwania i potrzeby uczniów, po-
zwalając na rozwój ich pasji oraz zaintereso-
wań. 
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ZE SZKOLNEJ ŁAWKI

DZIEŃ WIOSNY W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 W
MĄKOLNIE - DNIEM TALENTÓW

CO SŁYCHAĆ U PRZEDSZKOLAKÓW 
Z SOMPOLNA?
W dniu 7 kwietnia przedszkolaki z najstar-
szych grup włączyły się w obchody Świato-
wego Dnia  Zdrowia, który w tym roku
obchodzony jest  pod hasłem: "Pokonaj cuk-
rzycę!".Dzięki zorganizowanym w tym dniu
zajęciom, dzieci dowiedziały się czym jest ta
choroba, jakie są metody jej wykrywania i le-
czenia. Od gości - druhów z OSP w Sompol-
nie - nauczyły się, jak należy zachować się w
sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia oraz
poznały podstawy pierwszej pomocy. Dla
utrwalenia zdobytej wiedzy, wzięły udział w
„Quizie zdrowotnym” oraz wykonały prace
plastyczne pod tytułem „Jak dbam o swoje
zdrowie”.
W  kwietniu w  przedszkolu, w bibliotece
szkolnej oraz Miejsko–Gminnej Bibliotece
Publicznej  odbywały się też spotkania  bib-
lioteczne. Celem tych spotkań  było  rozbu-
dzenie zainteresowania książkami. Panie

zwracały uwagę dzieci  na poznawcze walory
książek, sytuacje humorystyczne i kolorowe
ilustracje. Dzieci poznały zasady funkcjono-
wania biblioteki, zasoby i regulamin korzys-
tania z książek. Dowiedziały się 
na czym polega praca pani bibliotekarki oraz
mogły skorzystać z czytelni, aby pooglądać
czasopisma.

„POEZJA MŁODA - POEZJA NOWA” - SUKCES
PAULINY LINERT
22 marca w Młodzieżowym Domu Kultury
w Koninie miał miejsce finał XXIV Kon-
kursu Poetyckiego im. Bogusława Janiszew-
skiego „Poezja młoda – poezja nowa”. Brała
w nim udział Paulina Linert – uczennica
klasy I Technikum Ekonomicznego Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie.
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych jury
konkursu przyznało trzy nagrody – wyróż-
nienia, z których jedno otrzymała Paulina. Jej
wiersze: “Moje życie” i “Odbierz” zostały
wydrukowane w okolicznościowym tomiku.
Uczennica otrzymała w nagrodę książkę –
Poezję Haliny Poświatowskiej. Opiekę arty-

styczną nad uczennicą sprawowała Pani Emi-
lia Gołębiowska – Kulik, nauczycielka ję-
zyka polskiego.
Zwyciężczyni serdecznie gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów!

źródło: ZSP Sompolno

Z POTRZEBY SERCA!
13.03.2016r. w Zespole Szkół nr 3 w Mąkol-
nie rodzice, nauczyciele, dyrekcja,  ucznio-
wie zorganizowali koncert charytatywny!
Sala gimnastyczna ZSP nr 3 pękała w
szwach. Piosenkę, taniec, akrobacje ruchowe,
radosne stroje młodych, artystów i  wszyst-
kich osób zaangażowanych w prezentację po-
dziwiała publiczność, która hojnie nagradzała
brawami! Serce-dla potrzebujących Wojtka,
Norberta, Filipa oraz innych dzieci (też z
Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wy-
chowawczego z Marianowa) szeroko otwo-
rzyli samorządowcy: Burmistrz Miasta
Sompolno-Roman Bednarek, radni Rady
Miejskiej w Sompolnie oraz licznie zgroma-
dzeni przyjaciele w/w dzieci. Licytacje  tortu-
który przygotowany był po raz kolejny przez
niezwykle skromną Panią o wielkim talencie
kulinarnym (ocena wszystkich konsumują-

cych- celująca), piłki ,,Piotra Rejsa”, koszulki
„Arsenalu”, czy fotela na biegunach wywo-
ływały pozytywne emocje. Przemiłe, potrze-
bujące dzieci oraz ich wzruszeni rodzice
dziękowali organizatorom za wsparcie i prze-
prowadzenie akcji. Gratulacji od zgromadzo-
nych dla  dzieci, młodzieży występującej,
organizatorów integrującego spotkania nie
było końca.

Andrzej Prętnicki

GRATULACJE DLA ZBYSZKA
Zbyszek 20 lutego wziął udział w trzecim i
ostatnim etapie Wojewódzkiego Konkursu
Chemicznego. W konkursie uczestniczyło 75
najbardziej uzdolnionych w dziedzinie che-
mii gimnazjalistów z województwa wielko-
polskiego. Zbigniew zdobył 43 punkty i tym
samym uzyskał tytuł laureata. Ucznia do
konkursu przygotowała P. Aneta Budziach.
Przywilejem dla laureata jest zwolnienie z
zakresu przedmiotów przyrodniczych egza-
minu gimnazjalnego i uzyskanie najwyż-
szego wyniku z tego zakresu egzaminu.
Zbyszek otrzyma również celującą roczną
ocenę klasyfikacyjną z chemii, ponadto zo-
stanie przyjęty w pierwszej kolejności do wy-
branej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej.

Kolejny konkurs, w którym wziął udział
Zbyszek odbył się 4 marca był to ostatni etap
Wojewódzkiego Konkursu Kuratoryjnego z
Geografii. Do konkursu zakwalifikowało się
98 uczniów z całej Wielkopolski. Zbyszek
został laureatem, osiągając bardzo dobry
wynik 44,5 pkt. Merytorycznie konkurs
obejmował wiedzę i umiejętności zawarte w
podstawie programowej kształcenia ogól-
nego z geografii w gimnazjum, poszerzone o
zagadnienia  wykraczające poza tę podstawę.
Do konkursu ucznia  przygotowywał  
P. Grzegorz Matuszewski. Zbyszkowi gratu-
lujemy sukcesów, a nauczycielom pracują-
cym na sukces Zbyszka życzymy,  aby
podejmowany trud był źródłem satysfakcji.

SZKOLNE ŚWIĘTO WIOSNY
Jak co roku w ZSP nr 1 w Sompolnie zgodnie
z tradycją uroczyście świętowano nadejście
wiosny. W tym dniu uczniowie zaprezento-
wali swoje talenty artystyczne. Oprócz Mini
Playback Show odbył się konkurs plastyczny
pt. „Bocian w Polskim Krajobrazie” oraz Top
Model. Ponadto uczniowie klas gimnazjal-
nych, wspólnie z nauczycielami wzięli udział
w quizie, w którym wykazali się wspaniałą
wiedzą. Gimnazjaliści przygotowali również
stroje  postaci z filmów i bajek. Uczniowie
do zadań podeszli z humorem, pozytywnym
nastawieniem i wielkim zaangażowaniem.
Na koniec wszyscy laureaci konkursów

otrzymali nagrody oraz dyplomy. Uroczys-
tość przygotowały opiekunki Samorządów
Uczniowskich: Pani Katarzyna Wiaderkie-
wicz ze Szkoły Podstawowej i Pani Magda-
lena Drzewiecka-Budna z Gimnazjum.

SZKOLNE ŚWIĘTO WIOSNY
Jednym z podstawowych celów wychowaw-
czych realizowanych w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym Nr 2 w Lubstowie jest
kształtowanie w dzieciach i młodzieży
postaw prospołecznych i rozbudzanie sze-
roko pojmowanej empatii wobec wszystkich
istot żywych. Zgodnie z tą misją społeczność
szkolna chętnie włącza się we wszelkie dzia-
łania o charakterze dobroczynnym o zasięgu
regionalnym i ogólnopolskim. W okresie
przedświątecznym uczniowie szkoły wzięli
udział w akcji “Palma Wielkanocna”, akcji
“Pomóż i TY” oraz “Nakrętka dla Nadii”.
Akcje prowadzone były w ramach działalno-
ści Młodzieżowego Koła CARITAS przy
Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w
Lubstowie. Akcję nadzorował pedagog
szkolny przy współpracy z Samorządem
Uczniowskim i wychowawcami. Uzyskane
fundusze z akcji “Palma Wielkanocna” w
kwocie 700,00 zł przeznaczono na pomoc

dzieciom z rodzin potrzebujących. Dzięki za-
angażowaniu uczniów i wsparciu ich rodzi-
ców udało się przygotować paczki
żywnościowe dla  3 rodzin. Obecnie trwa
akcja “Gorączka Złota” i “Nakrętka dla
Nadii”. Przedmiotem akcji  “Gorączka Złota”
jest zbiórka 1,2,5 groszówek, a celem –
pomoc dzieciom przebywającym w rodzin-
nych domach dziecka. Uczniowie ZSP nr 2
bardzo aktywnie zaangażowali się w to
przedsięwzięcie. Dziękujemy wszystkim,
którzy angażują się w akcje charytatywne.
Razem robimy naprawdę Wielki Dobry
Uczynek…
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PRZEGLĄD SPORTOWY
REKORDOWE ZWYCIĘSTWO GKS SOMPOLNO!

Mecz Klasy Okręgowej Seniorów pomiędzy
GKS Sompolno, a wyżej notowaną drużyną
Płomień Nekla zakończył się zwycięstwem
gospodarzy 10:1. To nie prima aprilisowy
żart-to prawda! Już na przerwę goście scho-
dzili z bagażem czterech straconych goli, po
przerwie było (dla GKS Sompolno) jeszcze
lepiej. Cała drużyna spisała się na szóstkę!
Natomiast niewiarygodną dyspozycją strze-
lecką popisał się Przemysław Jankowski po-
konując bramkarza gości-aż sześciokrotnie.
Dodać należy, że snajper “naszej drużyny”
dwukrotnie wychodząc na czystą pozycję
został sfaulowany przez tego samego
obrońcę gości.  Sędzia zawodów słusznie
ukarał piłkarza z Nekli drugą żółtą, co w
efekcie poskutkowało czerwoną kartką. Bar-
dzo udane wejście na boisko w drugiej poło-
wie meczu zanotował Norbert Kozłowski
strzelając dwa gole. Listę strzelców uzupeł-
nili  Mirosław Szczebelski oraz Dawid Brud-
nicki. GKS wystąpił w składzie: Kamil
Ziemlacz-kapitan, Błażej Szczebelski, Da-
mian Bączkowski, Kamil Wasielewski, Ma-
teusz Kolibowski, Mateusz Przytuła,( Michał
Tulisz), Mirosław Szczebelski, Tomasz Mi-

kusik-grający trener, Dawid Brudnicki, Adam
Gruberski,(Norbert Kozłowski)Przemysław
Jankowski, rolę kierownika drużyny pełnił
Łukasz Frątczak. Nareszcie wierni kibice
drużyny z ulicy Kaliskiej mieli powody do
radości! Nie krył swojego
zadowolenia(obecny na meczu niedawny tre-
ner GKS) pan Zbigniew Niewiarowski. Z
pierwszego zwycięstwa cieszył się obecny
grający trener Sompolna pan Tomasz Miku-
sik. Drużyna z naszego miasta dzięki temu
zwycięstwu awansowała na 12 miejsce w ta-
beli gromadząc do tej pory 20 punktów. Gra-
tulujemy historycznego zwycięstwa oraz
życzymy dalszych wygranych!

Andrzej Prętnicki

III MIEJSCE NA LICEALIADZIE

W zawodach uczestniczyło 6 drużyn: Som-
polno, Słupca, Konin, Koło i 2 drużyny z
Turku. Drużyny zostały podzielone na 2
grupy, mecze rozgrywane były w systemie
każdy z każdym do 2 wygranych setów.
Dziewczyny z Sompolna znalazły się w gru-
pie z obrończyniami tytułu zespołem z Turku
oraz z drużyną z Koła. Pierwszy mecz zaczął
się zwycięstwem dziewczyn z ZSP Som-
polno nad Kołem wynikiem 2-1. Następnie
Turek bez większych problemów pokonał
Koło 2-0. W meczu z Turkiem zespół z Som-
polna pokazał charakter pomimo porażki 2-
0. Kryzys przyszedł w półfinale, gdzie nasze
dziewczyny zmierzyły się z liderkami 2
grupy zespołem z Słupcy. Nerwowa gra przy-
niosła przegraną 2-0. Kolejny mecz to już
walka o 3 miejsce z III LO w Koninie. W nim
siatkarki z Sompolna zagrały na 100% i
mogły cieszyć się z historycznego 3 miejsca.

Cała drużyna zagrała świetne zawody, ale w
szczególności wielkie brawa należą się na-
szej Libero Angelice Czarkowskiej, która
tego dnia czarowała grą w obronie zdobywa-
jąc uznanie u wszystkich obecnych trenerów.
Jeszcze raz gratulujemy dziewczynom. Po-
dziękowania dla trenerów Pani Moniki Dry-
jańskiej i Pana Szymona Stankiewicza.
Zawody wygrała drużyna z Turku pokonując
Słupcę 2-0.

źródło: Szymon Stankiewicz

TURNIEJ SPORTOWO-REKREACYJNY DLA
UCZNIÓW KL I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W
SOMPOLNIE

Niedziela 10 kwietnia dla kibiców drużyny piłkarskiej
GKS Sompolno zapisała się, jako wyjątkowa data

Jak co roku w okresie przedwiosennym roze-
grano w szkole podstawowej w Sompolnie

Turniej Sportowo-Rekreacyjny dla najmłod-
szych uczniów z klas I-III. Imprezę przygo-
towały dziewczęta z klas sportowych
gimnazjum w Sompolnie pod kierownic-
twem pana Macieja Daszkiewicza. Formuła
zawodów nie zmienia się od początku roz-
grywania turnieju (od 5 lat). Drużyny 10-cio

osobowe (5 dziewczynek i  5 chłopców) ry-
walizują w szeregu konkurencji: wyścigach

rzędów, piłka dołem,
bieg w workach,
kręgle, wieloskok itp. 
Wśród drużyn można
było  zauważyć
ogromne zaangażo-
wanie, dużo sporto-
wego ducha, radości
z każdego zdobytego
punktu.  We wszyst-
kich klasach było
mnóstwo sportowego
zacięcia a głośny do-
ping klasowych kibi-
ców dodawał

drużynom energii i zapału.  Po podliczaniu
punktów, najlepszą klasą okazała się kl. II c.
Na zakończenie turnieju zostały rozdane pu-
chary i dyplomy, a pani dyrektor Jolanta Ro-
siak wszystkim zawodnikom pogratulowała
wspaniałej sportowej postawy i dobrych wy-
ników na miarę swoich możliwości!

WIOSENNY TURNIEJ SIATKÓWKI W WITOWIE
13 marca w hali sportowej Gimnazjum w Wi-
towie rozegrano IV Wiosenny Turniej Piłki
Siatkowej Dziewcząt. Tradycyjnie nie za-
brakło tam również drużyny z Sompolna.
Oprócz gospodarzy (mistrzynie powiatu ra-
dziejowskiego) wzięły w nim udział gimnaz-
jalistki z Radziejowa (wicemistrzynie
powiatu). Nasze zawodniczki wystartowały
jako  „Młodziczki”, tzn. kl. VI SP oraz I i II

gimnazjum. Mimo tak młodego składu poka-
zały siatkówkę na wysokim poziomie.  Były
aktywne i skuteczne zarówno w ataku jak i w
obronie. Emocji nie brakowało ani wśród za-
wodników, a tym bardziej wśród trenerów
zagrzewających swych  podopiecznych do
walki. W ładnym stylu dziewczęta z Som-
polna wygrały dwa mecze i zdobyły kolejny
puchar do kolekcji!

BARTEK MISTRZEM WOJEWÓDZTWA LZS 
W Solcu Wielkopolskim 8 kwietnia odbyły
się Mistrzostwa Wielkopolski Wojewódz-
kiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Spor-
towych w Biegach Przełajowych. W
programie zaplanowano 16 biegów w 8 kate-
goriach wiekowych. W zawodach wzięło
udział  1200 osób z 25 powiatów naszego
województwa. Na starcie stanęli najlepsi
przełajowcy z Wielkopolski w tym trzech
przedstawicieli gminy Sompolno: Filip Mi-
chalski, Hubert Lisiecki oraz Bartosz Lam-
prycht – wszyscy uczniowie z Gimnazjum w
Mąkolnie.
Na starcie w kategorii chłopcy rocznik 2003
stanęło 102 zawodników. Najlepsi z elimina-
cji powiatowych z całej Wielkopolski. Bartek
po bardzo dobrym starcie biegł z chłopcami
na czele stawki prowadząc cały bieg. Bardzo
mocne tempo jakie utrzymywało się przez
cały dystans wytrzymali tylko nieliczni. W
końcowej fazie biegu Bartek bardzo mocno

przyspieszył i po samotnym finiszu zajął
pierwsze miejsce zdobywając tytuł Mistrza
Wielkopolski.
W kategorii chłopców rocznika 2001–02 na
starcie stanęła cała czołówka z wielkopolski.
Najsilniejsza obsada w całych mistrzostwach.
Szkołę reprezentowali Filip i Hubert. Wystar-
towali po dwutygodniowej przerwie spowo-
dowanej chorobą. Filip zajął 11 miejsce
natomiast Hubert 33. W biegu uczestniczyło
110 chłopców. 
Gratulacje od wszystkich wielbicieli lekkiej
atletyki. Życzymy kolejnych dobrych startów
i połamania kolców.

FILIP CZWARTY W SZCZECINIE
W Gryfinie koło Szczecina 12 marca odbyły
się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Mło-
dzików w Biegach Przełajowych. W progra-
mie zaplanowano 6 biegów. 
W mistrzostwach uczestniczyli najlepsi prze-
łajowcy z Wielkopolski oraz z województwa
Zachodniopomorskiego. 
Na starcie w kategorii chłopcy młodzik 2001-
2002 stanęło 22 zawodników. Najlepsi z eli-
minacji wojewódzkich. Mieli do pokonania
najdłuższy z biegów czyli 3000 m. Jedynym

przedstawicielem Gminy Sompolno i Po-
wiatu Konińskiego był Filip Michalski. Jako
przedstawiciel Gimnazjum w Mąkolnie re-
prezentował on także Województwo Wielko-
polskie.
Z czasem 11:47.64 Filip zajął czwarte
miejsce. Bardzo dobry start zaowocował ko-
lejnym bardzo dobrym miejscem. Filip od
dwóch lat jest w ścisłej czołówce w Wielko-
polsce. 

Dnia 22 marca 2016r. w Turku odbyły się Rejonowe Ig-
rzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce Siatkowej Dziewcząt-
Licealiada. 

WYSOKI POZIOM MISTRZOSTW
Wysoki poziom Mistrzostw Gminy Som-
polno w bowlingu oraz dobra frekwencja to
argumenty dla których warto organizować
taką rywalizację. W odróżnieniu od poprzed-
niego roku, w tym, aby zająć miejsce na po-
dium trzeba było “kulnąć” więcej. Karol
Malinowski z łącznym wynikiem trzech serii
421 uplasował się na czwartym miejscu, na-
tomiast w 2015 roku spokojnie zająłby
miejsce trzecie. Mistrz ubiegłoroczny i ak-
tualny Michał Żabicki, informatyk UM w
Sompolnie, też poprawił swój rezultat (do
510 strąceń). Drugie miejsce zajął Michał
Wiśniewski z wynikiem 460 pkt, poprzednio
do drugiego wystarczyło 429 trafień.
O tym, że cierpliwość popłaca przekonał się

wieloletni samorządowiec Waldemar Marci-
niak, który w szóstej edycji zawodów po raz
pierwszy dostał się na podium. Zagwaranto-
wał mu to dobry wynik 443 pkt. Przy okazji
uzyskał najlepszy wynik jednej serii 180 pkt! 
W zmaganiach bowlingu rozegranych w krę-
gielni “Rondo” w Koninie pierwsze miejsce
w kategorii kobiet zajęła Patrycja Adamczyk                                                                                                    

Andrzej Prętnicki
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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 maja 2016 roku.
Wylosowany laureat otrzyma nagrodę ufundowaną 
przez Burmistrza Miasta Sompolno - Romana Bednarka

ABI ADOPTOWANA
Osoby, które planują posiadanie psa, na początku stoją
przed wyborem: kupić szczenię, czy adoptować psa ze
schroniska. Jednak dla dwóch rodzin z gminy Sompolno
wybór był oczywisty-adopcja

Po opublikowaniu w „Gazecie Sompoleń-
skiej” artykułu zachęcającego do adopcji
psów z Przytuliska dla bezdomnych zwierząt
w Sompolnie, swój nowy dom znalazła ABI.
Mimo początkowych wątpliwości zaadopto-
wania nowego członka rodziny, wynikają-
cych ze starty poprzedniego ulubieńca, ABI
skradła serca wszystkich domowników i do
nowego domu pojechała 12 marca 2016r. 
Dla ABI, małej wielkości suczki, o rudym
umaszczeniu, bardzo przypominającej wy-
glądem poprzedniego pupila rodziny, w ciągu
jednego dnia zmieniło się całe życie. Ze
schroniskowego boksu przeniosła się do
świata, w którym bezpiecznym miejscem jest
miękkie posłanko w domu, są regularne spa-
cery i posiłki oraz ludzie, którzy obdarzyli ją
szczerą miłością. ABI zyskała nie tylko ko-
chającą rodzinę, ale także podwórkowego,
troszkę starszego od siebie psiego kolegę
SZYMKA, z którym spędza czas na zaba-
wach i małych psotkach. 
Kolejną psią szczęściarą, która odnalazła
swój własny kąt i własną rodzinę jest DIXI.
Psina dostając drugą szansę dostała także
nowe imię – ABI. ABI to średniej wielkości
suczka, która zaadoptowana została 30 paź-

dziernika 2015 roku. Jest towarzyska, ak-
tywna, karna. Bardzo lubi bawić się z
dziećmi. Uwielbia pieszczoty. ABI oprócz
przyjaźni z rodziną, zaprzyjaźniła się z kotką,
której nigdy nie ma dosyć. Po wielogodzin-
nych zabawach razem śpią. ABI nie ma nic
przeciwko nawet w tedy, kiedy kotka wyjada
jej smakołyki z miski.  W nowym domu czuje
się świetnie, a jej wesołość udziela się
wszystkim domownikom. 

Każdy pies ze schroniska ma swoją historię,
coś już w swoim życiu przeszedł,  nie jedno-
krotnie złego, w jakiś sposób go wychowano,
na coś mu pozwalano, a na coś nie. Jednak to
nie przekreśla jego szansy na nowy, kocha-
jący dom. Warto adoptować psiaka, tylko on
jest wstanie okazać wdzięczność i bezwarun-
kową miłość. 

Zachęcamy Państwa do opisania zaadop-
towanych piesków z przytuliska 

w Sompolnie. Napiszcie jaki jest pies, jak
się odnalazł w nowej sytuacji. 

Mile widziane zdjęcia. 
Czekamy na wiadomości 

pod adresem: redakcja@sompolno.pl

WYNIK KONKURSU - LUTY
Mieszkaniec Sompolna Pan Leszek Król został lau-
reatem lutowego konkursu „Gazety Sompoleńskiej”.
Konkurs polegał na rozwiązaniu krzyżówki i podaniu
prawidłowego hasła, które brzmiało: „Dzień Kobiet”.
Burmistrz Miasta Sompolno, gratulując wygranej,
wręczył wędkę teleskopową oraz torbę upominkową.
Jeszcze raz gratulujemy!

Egzaminy maturalne rozpoczynają się 4
maja. Z maturami kojarzą się kwitnące
kasztany. Mamy dla Was propozycję-
czekamy na zdjęcia kwitnącego kasz-
tanowca. Zdjęcie wykonane musi być w
tym roku i powinno ukazywać kasztana
rosnącego na terenie gminy Sompolno. 
Na zdjęcia czekamy pod adresem
redakcja@sompolno.pl 
Dla osoby, która jako pierwsza prześle
zdjęcie przygotowaliśy mały upominek.

W MAJU TRZYMAJMY
KCIUKI ZA
MATURZYSTÓW

Tegoroczne Święta Wielkanocne dla
państwa Adamczyków były inne niż
poprzednie. Rodzina straciła
w pożarze cały majątek. Okazanie
współczucia w tej sytuacji-to mało,
potrzebna jest zawsze  konkretna pomoc.
W Zespole Szkół Nr 3 w Mąkolnie zrodziła
się idea pomocy rodzinie, którą
zainicjowała pani Elżbieta Dorota Antczak
– katechetka. Przy wydatnym współudziale
zespołu nauczycielek w składzie: Beata
Blaczkowska,  Danuta Jakubiak, Ewa
Lisiecka, Dorota Makarowicz, Monika
Bilińska, Elżbieta Leszczyńska
przeprowadzono akcję, polegającą na
sprzedaży kartek wielkanocnych. 
Kartki zostały wykonane własnoręcznie
przez uczniów szkoły oraz przez wyżej
wymienione nauczycielki. Zebrane fun-
dusze - po przeliczeniu przez specjalnie do
tego celu powołaną komisję składającą się
z rodziców - w całości zostały przekazane
poszkodowanej rodzinie. 
Kartki były rozprowadzane – dzięki
uprzejmości księdza dziekana Mirosława

Lamenta – po każdej Mszy Świętej przed
kościołem Świętej Marii Magdaleny w
Sompolnie w niedzielę palmową. Akcja
sprzedaży odbywała się także w Mąkolnie
na terenie szkoły oraz przy kościele Św.
Andrzeja Apostoła w Mąkolnie. Inicjatywę
sprzedaży kartek wspierała także pani
Anna Michalska udostępniając swój sklep.
W sumie uzbieraliśmy 3115,00 zł. Jest to
sukces, którego się nie spodziewaliśmy.
Wszystkim, którzy okazali serce rodzinie
państwa Adamczyków, udzielając pomocy
materialnej z serca dziękują organizatorzy. 

POMOC RODZINIE ADAMCZYKÓW 
Z ZAKRZEWA
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