
PIES NAJLEPSZYM PRZYJACIELEM 
Wspólnie z OTOZ Animals, chcielibyśmy zachęcić
Państwa do adopcji psów z Przytuliska 
dla bezdomnych zwierząt w Sompolnie

„NIE PAL ŚMIECI - TRUJESZ DZIECI”
22 kwietnia  uczniowie i przedszkolaki z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Sompolnie obchodzili
Światowy Dzień Ziemi 

OSP SOMPOLNO NAJLEPSZA
Co roku Państwowa Straż Pożarna w Koninie ocenia jed-
nostki OSP pod względem ich działalności. Bierze pod
uwagę m.in. wyszkolenie ratowników, udział w akcjach czy
czas wyjazdu do działań ratowniczych.

XXIII RAJD ROWEROWY
7 maja odbył się Rajd Rowerowy “Bez Uzależnień”, orga-
nizowany przez Burmistrza Miasta Sompolno Romana 
Bednarka oraz Gminną Komisje Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych w Sompolnie.

ponadto w numerze:
ROZMOWA Z JACKIEM TYMIŃSKIM,
nauczycielem histori w Sompoleńskim Gimnazjum.
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PIERWSZA W HISTORII MIASTA GRA MIEJSKA
“SOMPOLNO - ZNAM I LUBIę” JUż ZA NAMI
W sobotę, 14 maja, 8 drużyn rywalizowało na ulicach Sompolna. 
Organizatorem gry była Gmina Sompolno oraz Stowarzyszenie Sady Sompolna
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Gra miejska to nowa forma rozrywki,
rozgrywana jest w wielu miastach
świata. Najważniejszym założeniem
gier miejskich jest wykorzystywanie
przestrzeni miejskiej jako istotnego ele-
mentu rozgrywki. Łączy w sobie cechy
happeningów ulicznych, gier kompute-
rowych i harcerskich podchodów.
Podczas sompoleńskiej gry drużyny
musiały wykazać się dużą wiedzą na
temat historii miasta, oraz czasów
współczesnych.

OBCHODY ŚWIĄT MAJOWYCH
1 i 3 maja odbyły się imprezy związane z obchodami
225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

OTWARCIE DOMU DZIENNEGO
POBYTU DLA OSÓB STARSZYCH
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28 kwietnia odbyło się
uroczyste otwarcie
Domu Dziennego
Pobytu dla osób
starszych z siedzibą w
M-GOPS w Sompolnie str. 3
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ROZMOWA Z JACKIEM TYMIŃSKIM, NAUCZYCIELEM HISTORII W SOMPOLEŃSKIM GIMNAZJUM

Zajmuje się Pan i pasjonuje historią Som-
polna. Skąd zaciekawienie dziejami na-
szego miasta? 
Napisałem pracę magisterską na temat histo-
rii miasta Sompolno do roku 1918, aktualnie
uzupełniam ją o dalsze dzieje naszego miasta.
Jest tego materiału bardzo dużo, a więc mam
się czym dzielić ze słuchaczami Ale!Radia. 

Czy historia naszej gminy, naszego miasta
jest ciekawa?
Oczywiście, że jest ciekawa. Jest mnóstwo
faktów, informacji nieznanych większemu
gronu mieszkańców. Można nadmienić, że w
przyszłym roku wypadnie 540 rocznica loka-
cji miasta Sompolno oraz 775 rocznica
pierwszej wzmianki o Sompolnie w źródłach

historycznych. A przecież ciągłość kulturowa
na tym terenie sięga kilku tysięcy lat wstecz. 
Co wyróżnia historię naszej gminy, na-
szego miasta?
Sompolno jako jedno z nielicznych miast ma
zachowany akt lokacyjny. Poza tym wielo-
kulturowość miasta - obok siebie żyła spo-
łeczność żydowska, niemiecka i polska. Nie
było między nimi jakichś niesnasek na tle na-
rodowościowym. Poza tym Sompolno było
miastem, które należało do arcybiskupów
gnieźnieńskich, później do Kapituły Gnieź-
nieńskiej, więc rozwijało się trochę inaczej
niż inne miasta, gdyż nie było do końca sa-
modzielne.
Czy zachowało się wiele źródeł historycz-
nych, dotyczących naszego miasta?
Samych źródeł nie jest aż tak dużo. Jak wia-
domo, przed II Wojną Światową wyszła mo-
nografia pana Antoniego Gajdy o Sompolnie.
Opierał się on na  źródłach zebranych przez
władze pruskie, które chciały ustalić granicę
między majątkiem Sompolno, a majątkiem
Lubstów. Tych dokumentów było bardzo
dużo, ale niestety zaginęły. Znajdowały się
w kancelarii parafialnej, ale pewnie nie prze-
trwały zawieruchy wojennej. Były to  bardzo
cenne materiały, znamy je jedynie z krótkich
streszczeń podanych przez Antoniego Gajdę.
Na szczęście w całości jest przetłumaczony
z języka łacińskiego akt lokacyjny. Oprócz

tego jest sporo materiałów w archiwum ar-
chidiecezji gnieźnieńskiej i diecezji włocław-
skiej. Tylko są one po łacinie, trzeba byłoby
je odnaleźć i przetłumaczyć.  Sporo materia-
łów znajduje się w archiwum w Poznaniu
oraz w Państwowym Archiwum Akt Daw-
nych w Warszawie. Tylko te dokumenty są w
językach rosyjskich i niemieckich, ponieważ
powstawały w czasach zaborów.  Jest jeszcze
wiele innych materiałów, np. rękopis p. Ja-
nowskiego, mieszkańca Sompolna, pt. „Mi-
gawki z czasów okupacji”, który na bieżąco
relacjonował lata okupacji. Cennym materia-
łem  o historii Sompolna w średniowieczu są
prace Zenona Guldona „Rozmieszczenie
własności ziemskiej na Kujawach” oraz Je-
rzego Topolskiego „Rozmieszczenie latyfun-
diów arcybiskupstwa gnieźnieńskiego”.
Ostatnio ukazały się bardzo ciekawe prace,
dotyczące bezpośrednio Sompolna. Jest to
monografia Piotra Gołdyna „Dzieje Som-
polna tom I wiek XX”. Ukazała się także
wspaniała monografia parafii św. Marii Mag-
daleny w Sompolnie pod redakcją ks. Woj-
ciecha Krzywańskiego i ks. Kazimierza
Rulki. 
Na koniec pragniemy zachęcić czytelników
Gazety Sompoleńskiej do słuchania audycji
Historia Miasta i Gminy Sompolno w
każdy wtorek o 20.15 na antenie
Ale!Radia. 
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Z żYCIA GMINY
OTWARCIE DOMU DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB STARSZYCH

W otwarciu uczestniczyli niemal wszyscy za-
proszeni goście: władze powiatu; Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Koninie, Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno
– Edukacyjno – Wychowawczego w Maria-
nowie, Prezes Fundacji Grantlab, dyrektorzy

szkół, Komendant Policji w Sompolnie, Bur-
mistrzowie Miasta Sompolno poprzednich
kadencji, obecny Burmistrz Miasta Som-

polno oraz Radni Rady Miejskiej.
„Jesteście dla społeczeństwa  bogactwem,

także kiedy przeżywacie cierpienia i cho-
roby”, „Świadom trudności, jakie niesie nasz
wiek, chciałbym powiedzieć wam z głębo-
kim przekonaniem: pięknie jest być starym”.
Zacytowane podczas otwarcia słowa Papieża
Benedykta XVI podkreśliły znaczenie roli
osób starszych w naszej lokalnej społeczno-
ści. Niewątpliwie osoby starsze są dla społe-
czeństwa bogactwem i należy uczynić
wszystko by dać im godne warunki do roz-
woju, dostępu do kultury i do udzielania po-
mocy.
Należy podkreślić, że otwarcie Domu Dzien-

nego Pobytu dla osób starszych jest urzeczy-
wistnieniem zapisów strategii rozwoju gminy
Sompolno, która była opracowana jeszcze w
latach 90-tych przez ówczesną Radę Miejską.

Dlatego też symbolicznym było uroczyste
przecięcie wstęgi przez byłych burmistrzów
Andrzeja Kossowskiego i Tadeusza Słodkie-
wicza wraz z obecnym burmistrzem Roma-
nem Bednarkiem. Ostatecznego cięcia
dokonała przedstawicielka osób starszych
Pani Izabela Bednarska. Pani Iza uświetniła
również uroczystość występem artystycz-
nym. Jej radość życia i niesamowita energia
twórcza, powinny być wzorem godnym do
naśladowania. Oprawę muzyczną podczas
uroczystości zapewnił utalentowany akor-
deonista Pan Zygmunt Teodorczyk (lat 68).
Kierownik M-GOPS Tomasz Majewski po-
prosił proboszcza parafii Sompolno ks. Ka-
nonika Mirosława Lamenta o poświęcenie
pomieszczeń przeznaczonych na terapię.
Burmistrz Miasta Sompolno Roman Bedna-
rek w swoim wystąpieniu podkreślił, że jest
to niewątpliwy sukces radnych obecnych jak
i tych, którzy określili w poprzednich latach
wizję rozwiązywania problemów społecz-
nych w gminie Sompolno. Podziękował rów-
nież kierownikowi i pracownikom
M—GOPS w Sompolnie za wkład i zaanga-
żowanie w realizację tego przedsięwzięcia.
Podkreślił, że w Sompolnie brakowało ta-
kiego miejsca, aby ludzie starsi mogli się
spotkać, wzajemnie się wspierać i kreatywnie
spędzać wolny czas.
W Domu Dziennego Pobytu zapewnione bę-
dzie osobom starszym miejsce do bezpiecz-
nego i godnego spędzania czasu wolnego.
Będą rozwijane różnorodne formy terapii za-
jęciowej między innymi zajęcia artystyczne,
muzyczne czy kulinarne. Osoby starsze będą
mieć miejsce do samorealizacji, rozwijania

swoich pasji i talentów. Pracownicy DDP w
Sompolnie będą pomagać w rozwiązywaniu
problemów życiowych, udzielać porad i
wsparcia, pomagać w załatwianiu spraw oso-
bistych i urzędowych.
M-GOPS w Sompolnie, a także utworzona w
ubiegłym roku Fundacja Grantlab złożyły
kilka projektów sięgając po środki Unii Eu-
ropejskiej oraz ministerialne. Złożone wnio-
ski o dofinansowanie biorą udział w
konkursach. Należy mieć nadzieję, że uda się
przejść pozytywnie proces oceny wniosków,
ponieważ będzie można z tych środków roz-
budować część rehabilitacyjną i zlikwidować
bariery architektoniczne.

XXIII RAJD ROWEROWY BEZ UZALEżNIEŃ
W sobotę, 7 maja, już po raz XXIII odbył się Rajd Rowerowy Bez Uzależnień, organizowany przez Burmistrza Miasta
Sompolno Romana Bednarka oraz Gminną Komisje Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Sompolnie
Pogoda w sobotnie przedpołudnie, była
idealna do aktywnego spędzenia czasu. Pro-
mienie słońca i towarzyszące temu ciepło,
zmobilizowało uczestników i przy Urzędzie
Miejskim w Sompolnie, na stracie stawiło się
liczne grono mieszkańców naszej Gminy.
Tym razem na trasę ponad  25 kilometrowego
rajdu wystartowało około 225 miłośników
dwóch kółek. Najmłodszą uczestniczką, to-
warzyszącą swojej mamie, była niespełna 2
letnia Gabrysia. Trasa tegorocznego rajdu

przebiegała przez miejscowości: Sompolno,
Dziadoch, Zakrzewek, Gaj, Łysek, Synogać,
Spólnik, Belny, Ośno Górne, Wierzbie, Sy-
cewo, Józefowo. Start i meta znajdowały się
przy Urzędzie Miejskim w Sompolnie.
Po dość wyczerpującej przejażdżce, wszyst-
kich zaproszono na małą przerwę, podczas,
której można było zjeść pyszną, regenerującą
siły grochówkę, podawaną w  gościnnym
Domu Ludowym w Łysku.
Jak co roku bardzo pomocni okazali się dru-

howie OSP. W tym roku pomagali druhowie
z OSP Racięcice oraz OSP Mostki. Nie za-
brakło także funkcjonariuszy policji, którzy
skutecznie zabezpieczali kolumnę rowerową
podczas rajdu.
Na zakończenie rozlosowano nagrody ufun-
dowane przez Burmistrza Miasta Sompolno.
Główną nagrodą był błękitny rower, który
wylosowała Pani Iwona Kotas. Nagrody-ze-
staw toreb podróżnych do roweru, piłkę
nożną oraz pikę do koszykówki otrzymały:

Pani Halina Buciak, Pani Wanda Kuć, Pani
Martyna Racinowska.
Czynnie uczestniczący w rajdzie Burmistrz
Miasta Sompolno, dziękował wszystkim
uczestnikom za zaangażowanie oraz aktywny
udział. Szczególne podziękowania dla Samo-
rządowców z Wierzbinka za udostępnienie
Domu Ludowego w Łysku i tym samym za
integrację z naszą Gminą.

28 kwietnia odbyło się uroczyste otwarcie Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych
z siedzibą w M-GOPS w Sompolnie



Uroczystość 1 Maja rozpoczęła się od prze-
marszu strażaków, pocztów sztandarowych
OSP z terenu gminy Sompolno oraz zapro-
szonych gości do kościoła parafialnego pw.
św. Andrzeja Apostoła w Mąkolnie. W ko-
ściele została odprawiona msza święta, którą
koncelebrowł ks. kan.  Jan Frączek.
Po mszy św. Druhowie we wspólnym szyku
przejechali pod remizę strażacką w Most-
kach, gdzie odbyło się  poświęcenie oraz
przekazanie  zgodnie z ceremoniałem OSP
nowego samochodu. Dowódca uroczystości
druh Marek Wesołowski złożył meldunek
druhowi Andrzejowi Piaskowskiemu Preze-
sowi Zarządu Powiatowego Z OSP RP. Po
złożonym meldunku nastąpił akt odegrania
hymnu. Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej
w Mostkach Dh  Andrzej Stasiak po przywi-
taniu wszystkich zaproszonych gości, popro-
sił księdza o poświecenie nowego
samochodu. Po odczytaniu decyzji Burmist-
rza Miasta Sompolno przez Prezesa Zarządu
Miejsko - Gminnego OSP RP w Sompolnie
Dh Łukasza Jankowskiego, Burmistrz Miasta
Sompolno Roman Bednarek wręczył klu-
czyki kierowcy OSP Mostki Dh Lechowi
Plebańskiemu. Po przekazaniu kluczy do sa-
mochodu Burmistrz Miasta Sompolno złożył
gratulacje i życzył im samych sukcesów oraz,
aby ten pojazd służył jak najlepiej całej spo-
łeczności naszej gminy. 
Samochód został zakupiony na koniec 2015r.

Jako jedyny, w powiecie konińskim, w kate-
gorii zakupu lekkiego samochodu ratowniczo
– gaśniczego otrzymał on dofinansowanie od
Oddziału Wojewódzkiego Związków OSP
RP w Poznaniu w wysokości 106 250,03 zł.
Kosz dofinansowania z budżetu Gminy wy-
niósł 37 605, 97 zł. Suma zakupu nowego po-
jazdu wyniosła 143 856,00 zł. 
Nowy pojazd zastąpił wysłużony, ponad 40
letni samochód marki Żuk. Jest to pierwszy,
w historii straży w Mostkach pozyskany
nowy samochód. Pojazd posiada na swoim
wyposażeniu zbiornik wodny oraz zbiornik
na środek pianotwórczy z agregatem wyso-
kociśnieniowym. Jest w pełni przygotowany
do brania udziału w działaniach ratowniczo -
gaśniczych. 
Uroczystość była również doskonałą okazją
do wręczenia odznaczeń dla wzorowego stra-

żaka oraz za wysługę 5 i 10 lat dla ochotni-
ków OSP w Mostkach. Odznaczenia dokonał
Prezes Powiatowy oraz Prezes Gminny
ZOSP RP. 
Odznakę wzorowego strażaka otrzymał Dh
Henryk Bąkowski. Odznakę za wysługę  X
lecia otrzymał Dh Michał Simiński, Dh Szy-
mon Kiek, Dh Kamil Klimczak, Dh Andrzej
Brzoski, Dh Andrzej Rewers. Odznakę za
wysługę V lecia otrzymał Dh Wiktor Miko-
łajczyk, Dh Piotr Kwiatkowski, Dh Wiktor
Markowski, Dh Krystian Markowski.  
Na zakończenie uroczystości Prezes OSP w
Mostkach podziękował wszystkim, którzy
przyczynili się do tego, aby nowy samochód
został zakupiony oraz podziękował za tak
liczne przybycie.
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Z żYCIA GMINY

22 kwietnia  w remizie strażackiej sompoleń-
skich strażaków odbyło się zebranie Zarządu
Powiatowego OSP w Koninie, poszerzone o
wszystkich Prezesów oraz Komendantów

Gminnych, a także funkcjonariuszy Państwo-
wej Straży Pożarnej na czele z Komendan-
tem Miejskim PSP w Koninie st. bryg.
Błażejem Rakowskim. Otwarcia zebrania do-

konał Prezes Zarządu Powiatowego Dh An-
drzej Piaskowski, po czym przywitał zapro-
szonych gości i przedstawił porządek
zebrania. Jednym z ważniejszych punktów
było podsumowanie  współzawodnictwa jed-
nostek OSP z ternu Powiatu Konińskiego, jak
również z miasta Konin. OSP w Sompolnie
otrzymało pierwsze miejsce. Drugie miejsce
OSP Kazimierz Biskupi, trzecie OSP Golina,
czwarte OSP Ślesin.  Warto podkreślić, że
wszystkich jednostek jest 139. Puchar oraz
dyplom odebrał Prezes Jednostki OSP w
Sompolnie Dh Bartosz Bartosik. W imieniu
Burmistrza Miasta Sompolno Romana Bed-
narka wręczono statuetkę za ciężką oraz
trudną pracę wykonywaną na rzecz wszyst-
kich mieszkańców. Wręczenia dokonała Pani
Grażyna Kulpa, odpowiedzialna za Ochotni-
cze Straże Pożarne w mieście i gminie Som-
polno. 

MOSTKI Z NOWYM STRAżACKIM SAMOCHODEM
Uroczyste przekazanie oraz poświęcenie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-
gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mostkach

OCHOTNICZA  STRAż POżARNA W SOMPOLNIE TO NAJLEPSZA 
JEDNOSTKA W POWIECIE KONIŃSKIM

WIOSENNE
SPRZĄTANIE JEZIORA
„NA PUSZCZY”
9 kwietnia miłośnicy wędkowania z koła nr
8 w Sompolnie jak co roku spotkali się, aby
uporządkować teren wokół jeziora „Na Pusz-
czy”, przyległą drogę Sompolno–Sycewo
oraz część obwodnicy. 
Tej wiosny przepełnieni zapałem wędkarze
postanowili posprzątać również okolice ko-
ściółka pw. św. Hieronima. Sprzątanie za-
kończono wspólnym pieczeniem kiełbasek
przy ognisku. Wywozem zebranych śmieci
zajęło się Przedsiębiorstwo Usług Komunal-
nych w Sompolnie. Dziękujemy serdecznie
wszystkim za pomoc w jakże potrzebnej
akcji.

Z upoważnienia zarządu
Sekretarz Koła  

Roman Adamczak

Do rywalizacji stanęło 59 zawodników w
czterech kategoriach: seniorzy, juniorzy oraz
zawodnicy nierzeszeni ze szkół podstawo-
wych i gimnazjów. Po 3,5 godzinach zmagań
wędkarskich komisja sędziowska przystąpiła
do ważenia ryb na stanowiskach wędkar-
skich oraz podsumowania wyników. W  za-
wodach osiągnięto bardzo dobre wyniki
biorąc pod uwagę, że wśród seniorów była
wykluczona uklej. Następnie były ogłoszone
wyniki i wręczone puchary w poszczegól-
nych kategoriach przez Burmistrza Miasta
Sompolno Romana Bednarka.
Na zakończenie organizatorzy podziękowali
sponsorom zawodów: Burmistrzowi Miasta
Sompolno za ufundowanie kart wędkarskich
oraz nagród rzeczowych, Agnieszce i  Mar-
cinowi Cichockim za napoje i słodkie upo-
minki dla młodzieży, Arkadiuszowi
Bednarskiemu za ufundowanie nagród rze-
czowych dla osób, które złowiły największe
ryby.
Podziękowania zostały również skierowane
dla osób, które przyczyniły sie do zorganizo-
wania zawodów: Arturowi Śniegowskiemu,
Krzysztofowi Adamczakowi, Barbarze Wań-
kowskiej, Dominice Kebernik, Ryszardowi
Wańkowskiemu, Lechowi Wiśniewskiemu
oraz zarządowi PZW Koło nr 8 w Sompol-
nie.

WęDKARZE WALCZYLI
O PUCHAR 
BURMISTRZA
1 maja na kanale
licheńskim odbyły się
spławikowe zawody
wędkarskie o Puchar Bur-
mistrza Miasta Sompolno

Co roku Państwowa Straż Pożarna w Koninie ocenia jednostki OSP pod względem ich
działalności. Podczas oceny bierze pod uwagę m.in. wyszkolenie ratowników, udział
w akcjach ratowniczych, czas wyjazdu do działań ratowniczych, organizacje
pogadanek, festynów profilaktycznych, czy udział w zawodach sportowo pożarniczych

Wyniki zawodów:
kategoria senior:
I miejsce Tomasz Tomczak -1120pkt.
II miejsce Henryk Gaj -8285 pkt.
III miejsce Mieczysław Sikorski 5510pkt. 
Największa ryba: Henryk Stasiak
kategoria junior:
I miejsce Kacper Śniegowski-7660pkt.
II miejsce Mateusz Sławiński-7300 pkt.
III miejsce Kamil Białecki-7250pkt. 
Największa ryba: Patryk Janicki. 
kategoria nierzeszeni szkoła podstawowa:
I miejsce -Kuba Zieniewicz 3680pkt.
II miejsce -Antonina Ulańska- 3550pkt.

III miejsce -Łukasz Tulisz -2520pkt.
Największa ryba: Antonina Ulańska. 
kategoria nierzeszeni gimnazjum: 
I miejsce- Eryk Nadlewski -1680pkt
II miejsce- Radosław Kruszyna- 1550pkt .
Największa ryba Radosław Kruszyna.

źródło: www.sompolno24.pl
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CHARYTATYWNY MARATON TAŃCA

Koledzy i koleżanki Kuby przy pomocy i
zaangażowaniu nauczycieli przygotowali
koncert, śpiewali, grali i tańczyli. Rodzice
uczniów z kl. IV b przygotowali słodki bufet
i ciepłe napoje. Było pięknie i pysznie. Aby
spalić kalorie i pomóc Kubie - bo to był

główny cel imprezy  było można wziąć
udział w 2 godzinnym maratonie tańca.
Parkiet sali gimnastycznej był pełen osób.
Pełne były też puszki, do których zbierano
pieniążki. Datki zbierali organizatorzy oraz
druhowie z OSP w Sompolnie, którzy

włączyli się w akcję. Organizatorem zbiórki
był komitet społeczny „Pomagamy Kubie”,
a inicjatorkami całej akcji były dwie panie:
Sylwia Łopacińska i Małgorzata Chwiałek.
Pomoc przy organizacji, drukowaniu
plakatów oraz patronat nad zbiórką-kon-
certem objął Burmistrz Miasta Sompolno
Roman Bednarek. Dyrekcja, grono pedagog-
iczne oraz pracownicy ZSP nr 1 w Sompolnie
przygotowali występy, dekoracje, udostępnili
teren szkoły i dodawali otuchy, aby wszystko
się udało. Koncert poprowadził radny Rady
Miejskiej w Sompolnie Pan Andrzej
Prętnicki.
Organizatorzy zbiórki chcą serdecznie
podziękować wszystkim, którzy wsparli
akcję i przyczynili się do tego,  że mogła się
ona odbyć. A byli to między innymi: ws-
paniali instruktorzy tańca - Jacek, Agnieszka

i Julia, Burmistrz Miasta Sompolno Roman
Bednarek, dyrekcja i pracownicy Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 w Sompolnie,
Pan Krzysztof Marszałek, Pan Andrzej Kos-
sowski, Panie: Jadwiga Malak, Katarzyna
Czarnołucka i Ewa Ławniczak, druhowie z
OSP w Sompolnie, firmy: Aquakon, ABC
PAK, Creative Craften, ZUH Naftohurt,
piekarnia Państwa Staszaków, kwiaciarnia
pani Słodkiewicz, rodzice z klasy IV B.
Serdeczne podziękowania dla wszystkich
uczestników, darczyńców i ofiarodawców,
którzy w tym dniu byli z nami. Dzięki
Państwa hojności i gorącym sercom udało się
zebrać nie bagatelną kwotę około 10 000 zł.
Kwota w całości została przeznaczona na
leczenie Kuby. Za Kubę trzymamy kciuki i
życzymy DUŻO zdrowia!

PIERWSZA W HISTORII MIASTA GRA MIEJSKA - “SOMPOLNO - ZNAM I LUBIę” JUż ZA NAMI
Z żYCIA GMINY

W sobotę, 14 maja, 8 drużyn rywalizowało na ulicach Sompolna. Organizatorem gry była Gmina Sompolno oraz
Stowarzyszenie Sady Sompolna, a pomysłodawczynią całego przedsięwzięcia była Zastępca Burmistrza Miasta
Sompolno Pani Joanna Raźniewska
Gra miejska to nowa forma rozrywki, rozgry-
wana jest w wielu miastach świata. Najważ-
niejszym założeniem  gier miejskich jest
wykorzystywanie przestrzeni miejskiej jako
istotnego elementu rozgrywki. Łączy w sobie
cechy happeningów ulicznych, gier kompu-
terowych i harcerskich podchodów.
Podczas sompoleńskiej gry drużyny musiały
wykazać się dużą wiedzą na temat historii
miasta, oraz czasów współczesnych. Nieoce-
niona była umiejętność orientacji w terenie,
dobra kondycja fizyczna oraz spostrzegaw-
czość. Każda z 8 drużyn miała do pokonania
inną trasę. Trasy liczyły ok. 3,5 km. Drużyny
musiały wykonać 11 zadań, aby odszukać
skarb – który zdobyła najszybsza drużyna. W
grę miejską zaangażowane było niemal całe
miasto, w instytucjach, sklepach, punktach
usługowych, na prywatnych posesjach ukryte
były wskazówki i zadania. Organizatorzy
dziękują za zaangażowanie, żadna prośba o
pomoc przy organizacji nie spotkała się z od-
mową. Wręcz przeciwnie wszyscy chętnie i
z uśmiechami oczekiwali na graczy. W grę
zaangażowali się również pracownicy
Urzędu Miejskiego, oczywiście w wielkiej
tajemnicy przed swoimi kolegami biorącymi
udział w grze.
Doceniamy, że na starcie pojawiły się dru-
żyny reprezentujące różne grupy. Rozpiętość
wiekowa uczestników była bardzo duża. I

miejsce w pierwszej edycji Gry Miejskiej
Sompolno - znam i lubię zajęła drużyna
uczniów z gimnazjum w Sompolnie, której
liderem i opiekunem był Pan Jacek Tymiński
– nauczyciel historii. W zwycięskiej drużynie
była również dyrektor ZSP nr 1 w Sompolnie
Pani Jolanta Rosiak, która dorównywała
kroku swoim uczniom.
II miejsce zajęła drużyna, która reprezento-
wała UM w Sompolnie. Liderem drużyny był
Michał Żabicki – informatyk. Michał prze-
wodził damskiej drużynie, co zapewne nie
było najłatwiejszym zadaniem. III miejsce,
przegrywając tylko o kilka minut z drużyną
UM zajęła grupa wystawiona przez M-GOK
w Sompolnie. Liderem drużyny była Pani
Renata Kurzewska. A drużynę wspierała
swoją obecnością dyrektor M-GOK Pani Te-
resa Olczak.  W grze wzięła również kadra z
ZSP nr 1w Sompolnie, która dała bardzo
dobry przykład swoim uczniom, jak angażo-
wać się w społeczne akcje. Doceniamy, że
zgłosiła się drużyna uczniów z gimnazjum w
Mąkolnie, której liderem był nauczyciel Pan
Marcin Bekier. Drużyna ta miała utrudnione
zadanie bo nie znała tak dobrze ulic Som-
polna, jak pozostali gracze. W grze wzięły
również drużyny, których liderami byli: Prze-
mysław Jankowski, Justyna Janke i Justyna
Michalska. Różnice pomiędzy poszczegól-
nymi drużynami były niewielkie, wszyscy

ukończyli grę, dlatego wszystkie drużyny
mogą czuć się wygrane. Burmistrz Miasta
Sompolno Roman Bednarek wszystkim
uczestnikom pogratulował sportowej rywali-
zacji i znakomitej wiedzy. Gracze otrzymali
dyplomy i nagrody, a po wyczerpującej roz-
grywce czekał przygotowany przez organiza-
torów grill i wielkopolskie pyry z gzikiem.
Oprawę konferansjerską zapewnił Pan An-
drzej Prętnicki, który również aktywnie włą-
czył się w organizację gry.
Organizatorzy Gry Miejskiej “Sompolno -
znam i lubię” serdecznie dziękują sponsorom
za udzielone wsparcie, bez którego zarówno
nagrody, jak i oprawa gry nie byłyby tak at-
rakcyjne. Ogromne wyrazy uznania kieru-
jemy do Pana Romana Bednarka, Pani
Joanny Raźniewskiej, Pani Magdaleny Pod-

lasińskiej, Pana Waldemara Marciniaka, oraz
do następujących sklepów i firm: Dom Hand-
lowy "Leo & Bolo", „Mayster” S.C., Arka-
diusz Bednarski – sklep wędkarski „BIK”,
Świat Dziecka Robert Muszyński, sklep wie-
lobranżowy Top Style Józefaccy, Kwiaciar-
nia - upominki art. przemysłowe Józef
Radomski, Biuro Rachunkowe Elżbieta Ka-
mińska, Sklep Przemysłowy Mariola Kucal-
Bednarek, firma handlowo-usługowa „Daria”
Dariusz Popielarz, PPHU BOMIX Bożena
Wiśniewska, Art Dom -  Danuta Bekier, "Mi-
lano" Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jerzy
Grzelak, sieci sklepów Happy House, oraz za
słodkie upominki dziękujemy Panu Jackowi
Grzelakowi – lody tradycyjne i lody Miś.
Organizatorzy już zastanawiają się nad orga-
nizacją II edycji Gry Miejskiej.

Piątkowy wieczór, 15 kwietnia był pełen wzruszeń, nadziei i wiary. W ZSP nr 1 w Sompolnie, spotkała się duża
grupa mieszkańców Sompolna i gości, a połączył ich jeden cel-zbiórka pieniędzy na leczenie Kuby, 11 letniego
chłopca zmagającego się z chorobą nowotworową
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Program artystyczny 1 maja składał się z wy-
stępów zespołów działających przy M-GOK
w Sompolnie. Koncert zapoczątkowały naj-
młodsze zespoły: „Buziaki”, „Biedroneczki”
i „Brzdące” oraz soliści. Zaprezentowała się
także kapela „Dębowiacy", dziewczęta z
emisji głosu, Andrzej Prętnicki i  „Tik Band".
Gościnnie zaśpiewał Damian Kępski z Ino-

wrocławia. Barwną oprawę całemu wido-
wisku  nadały zespoły taneczne, „Takt”
„Jamp”, „Rytm”, „Kopalnia Abstrakcji”. Na
koniec wystąpił  zespół „Maraquja”, który
oczarował widownię pięknymi strojami, cho-
reografią i dynamiką tańca. Imprezę zakoń-
czyła majówka, która trwała do późnych
godzin nocnych.

OBCHODY ŚWIĄT MAJOWYCH
W dniach 1 i 3 maja odbyły się imprezy związane z obchodami 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

3 maja przywitał nas słoneczną pogodą. Uro-
czystości rozpoczęły się  mszą św. za Oj-
czyznę w kościele parafialnym w Sompolnie.
Następnie zebrane osoby przemaszerowały
na Plac Wolności, gdzie przy pomniku Poleg-
łych za Wolność odbył się koncert w wyko-
naniu młodych artystów z M-GOK w
Sompolnie. Podczas koncertu recytowano
wiersze i śpiewano piosenki patriotyczne.
Uroczystość uświetniła Sompoleńska Or-
kiestra Dęta oraz mażoretki. Przy dźwiękach
werbli zostały odczytane główne założenia
Konstytucji 3 Maja. Dobitnie wybrzmiały w
tym dniu słowa Burmistrza Romana Bed-
narka, który mówił :”…Święto Konstytucji 3

Maja to jedno z tych świąt, które powinny
jednoczyć Polaków. Tę oczywistą prawdę ro-
zumieli nasi przodkowie, gdy przed dwustu
dwudziestu pięciu laty szlachcic wspólnie z
magnatem i mieszczaninem wiwatowali po
uchwaleniu Konstytucji 3 Maja. Oni zrozu-
mieli, że tylko wspólnie działając, jednocząc
się ponad podziałami  mogą uratować dobro
najwyższe-Polskę.” Na koniec Burmistrz
wraz z Panią Skarbnik, delegacje z  Ochotni-
czych Straży Pożarnych oraz stowarzyszeń
działających na terenie gminy Sompolno zło-
żyły kwiaty przy pomniku Poległych za Wol-
ność.

Wśród 58 uczestników w I kategorii wieko-
wej do 10 lat wystąpili: Igor Zieliński, Pat-
rycja Wełnicka, Zofia Derda. W II kategorii
– do 16 lat: Wiktoria Jarka, Magdalena Sa-
łata, Oktawia Szklarska. Tego dnia nie było
powodów do nudy! Można było zwiedzać
wystawy prac fotograficznych oraz plastycz-
nych, ponadto organizatorzy zapewnili atrak-

cyjne gry i zabawy, stoiska naukowe i  kon-
kursy. Wszyscy nasi wokaliści otrzymali od
jury bardzo pozytywne recenzje. Igorowi
Zielińskiemu przyznano nagrodę specjalną
za wybór repertuaru oraz choreografię sce-
niczną, a Oktawia Szklarska wyśpiewała za-
szczytne III miejsce. Gratulujemy!

SUKCESY WOKALISTÓW!
Festiwal Piosenki Ekologicznej „Zielona Pięciolinia” w
Okonku nie mógł odbyć się bez udziału wokalistów 
z M-GOK w Sompolnie

Cykliczna  impreza „Wiosenne Muzykowa-
nie” odbyła się 19 kwietnia. Została przygo-
towana przez M-GOK i Społeczne Ognisko
Muzyczne w Koninie. Swoje  umiejętności
pokazali uczniowie Pana Marka Śmiejkow-
skiego i Pana Jana Tomaszewskiego. W kon-
cercie wystąpili: Michał Pierożyński,
Marysia Sych, Julia Ulańska, Nikola Wal-
czak, Laura Pietrzak, Jakub Sosnowski,
Jacek Podlasiński, Magdalena Chudy-
kowska, Rafał Konstanciak i Martyna Mi-
chalska. Dwa utwory zagrał także Tik Band
z M-GOKu. W drugiej części wysłuchaliśmy
recitalu  skrzypcowego w wykonaniu Mi-
chała Rybackiego-świetnego muzyka, nau-
czyciela, dyrektora i lidera Konińskiego
Klubu Muzyka oraz niemniej wybitnego pia-

nisty Zenona Leśniewskiego. Ogromnymi
oklaskami i bisami zakończył się koncert
muzyków! Serca publiczności podbiło wyko-
nanie fragmentu z musicalu ,,Skrzypek na
dachu”. Muzyka nadal uwrażliwia, łagodzi
obyczaje, porusza serca… Organizatorzy
dziękują za ciepłe przyjęcie koncertu. 

KONCERT DLA WRAżLIWYCH
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NAGRODY PLASTYCZNE W KONKURSIE
„PIęKNO I BRZYDOTA”

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK POD
HASŁEM „BIBLIOTEKA INSPIRUJE”

28 kwietnia w Skulsku, odbyła się uroczystość  odsło-
nięcia pamiątkowego kamienia i nadania im. Rodziny Ko-
towskich skweru w centrum Skulska, gdzie przed wojną
stał  dom, w którym mieszkała rodzina przodków Bara.
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele lokalnych
władz, oraz liczna rodzina ze Stanów Zjednoczonych, Ka-
nady, Irlandii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Izraela

SPIKER IZRAELSKIEGO KNESETU,  
YEHIEL HILIK BAR ODWIEDZIŁ BIBLIOTEKę
W SOMPOLNIE

M-GOK wziął udział
w dwunastej edycji
konkursu z cyklu Ko-
lory Szarości, który
jest popularyzacją
technik monochroma-
tycznych. Organizato-
rami konkursu było
Gimnazjum  im.
Adama Olbrachta
Przyjmy-Przyjem-

skiego w Sierakowie, Muzeum Ziemi Rawic-
kiej oraz Miejskie Biuro Wystaw
Artystycznych w Lesznie. Tym razem  nale-
żało  przenieść na papier refleksje związane
z „pięknem  i brzydotą w szarości” Na kon-
kurs napłynęło 3419 prac  z terenu całej Pol-
ski, wykonanych w rozmaitych technikach
plastycznych: rysunkowych, malarskich, gra-
ficznych. Oliwia Kaczmarek z M-GOK w
Sompolnie otrzymała trzecią nagrodę, a  wy-
różnienia w postaci kwalifikacji na wystawę
otrzymały: Zuzanna Skalska, Zuzanna
Ozdowy, Sandra Wiśniewska  i Julia Bed-
narz. Gratulujemy i dziękujemy wszystkim

uczestnikom za ciekawe efekty twórczej
pracy.

W uroczystości wzięli  również udział m.in.
ambasador Izraela Anna Azari,  minister
Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera oraz
Jonny Daniels, którego fundacja zorganizo-
wała uroczystość. 
W Skulsku została pochowana rodzina izra-
elskiego polityka Yehiela Hilika Bar, praw-
nuka zmarłych: Giltel i Yizhak Kotowskich.
Jego pradziadek Yizhak Kotowski był przed
wojną przewodniczącym Gminy Żydowskiej
w Skulsku.  Prababcia Giltel z domu Wil-
czyńska urodziła się w Sompolnie, jej ro-
dzice to Mendel i Sawa Wilczyńscy z
Sompolna, natomiast Yizhak Kotowski po-

chodził z Skulska.
29 kwietnia Wójt Gminy Skulsk–Andrzej
Operacz, przywiózł zaszczytnych gości do
biblioteki w Sompolnie. Gości powitał Bur-
mistrz Miasta Sompolno–Roman Bednarek.
Prelekcję na temat ,,Żydów w Sompolnie”
wygłosił Jacek Tymiński, historyk.                         
Goście zwiedzili byłą synagogę, obejrzeli
kronikę żydowską, oraz dokumenty jakie po-
siada biblioteka o żyjącej w tej miejscowości
społeczności żydowskiej. Byli pod ogrom-
nym wrażeniem tego miejsca oraz dokumen-
tów jakie są gromadzone w bibliotece.                                                                                                 

NATALIA WYRÓżNIONA W
MIęDZYNARODOWYM KONKURSIE 
PLASTYCZNYM
11 marca odbyły się obrady jury VI
Międzynarodowego Konkursu Plastycznego
„Labirynt Wyobraźni” pt. „Czas cyrku”. Or-
ganizatorem konkursu był Zespół Szkół Plas-
tycznych im. Tadeusza Kantora w Dąbrowie
Górniczej.
W tym roku na konkurs wpłynęło 2831 prac
z Polski, Rosji, Rumunii, Kazachstanu,

Ukrainy, Litwy, Łotwy i Białorusi. Rywaliza-
cja była na bardzo wysokim poziomie, gdyż
w  konkursie brało udział 21 szkół artysty-
cznych. Tym większa jest nasza radość, że
Natalia Kostańska  uczennica pracowni plas-
tycznej M-GOK w Sompolnie, otrzymała
wyróżnienie, a Julia Lewandowska kwali-
fikacje na wystawę. Gratulujemy laureatkom.

Z wielką przyjemnością informujemy o kolejnych sukce-
sach młodych artystek z pracowni plastycznej 
M-GOK w Sompolnie

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w
Sompolnie rozpoczęła Tydzień Bibliotek od
teatrzyku dla dzieci wystawionego przez
Teatr Edukacyjny i Profilaktyczny ,,Maska”
z Krakowa -,,Ostatnia Książka Świata”.  Baś-
niowa opowieść o tym, jak dużo dobrego

daje człowiekowi czytanie książek. Spektakl
podkreślił potrzebę nauki  czytania przez
dzieci oraz szereg możliwości wynikających
z obcowania z literaturą. Dzieci dowiedziały
się, że książki nie tylko dostarczają nam po-
trzebnych informacji, ale zapewniają nam
rozrywkę, przenoszą nas w odległy i ma-
giczny świat. Dzięki książkom można prze-
żyć wiele niezwykłych przygód, które
wydają się realne, jakby działy się naprawdę.
Podkreślono szczególny wpływ czytania na
rozwój wyobraźni dziecka. Dzieci z przed-
szkola w Sompolnie z grup: “Pszczółki”,
“Mrówki” i “Żuczki” żywiołowo reagowały
na grę aktorów, których występ nagrodzili
gromkimi brawami.

Od 8 do 15 maja trwała XIII edycja programu Tydzień
Bibliotek. Jego głównym celem było podkreślanie roli
czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji
oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i zain-
teresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa

CZYTAJMY DZIECIOM…

Dzięki obcowaniu z literaturą, kulturą i
sztuką każdy człowiek nie tylko rozwija
swoje talenty, ale również kształtuje pozy-
tywne wzorce, dlatego wprowadzanie w
świat literatury powinno rozpoczynać się już
od najmłodszych lat. Bibliotekarze zdają
sobie z tego sprawę,  dlatego organizują róż-
nego typu spotkania w bibliotekach, na które
zapraszają najmłodszych, a w okresie je-
sienno-zimowym  sami odwiedzają przed-
szkole. Pierwsza wiosenna wizyta
przedszkolaków w Bibliotece, z udziałem
dzieci z grupy ,,Pszczółki”, odbyła się 8
kwietnia, wraz z pierwszymi słonecznymi
promieniami. Biblioteka gościła dzieci, aby

uczcić 211 rocznicę urodzin znanego duń-
skiego baśniopisarza Hansa Christiana An-
dersena. W kolejnych dniach bibliotekę
odwiedziły dzieci z grup “Mrówki”,”Malu-
chy” i “Biedroneczki” z Przedszkola Miej-
skiego w Sompolnie, oraz kl. II ze Szkoły

Czytanie książek wzbogaca każdego człowieka i
rozwija w nim poczucie piękna i dobra, jest ważne nie
tylko dla rozwoju dzieci, ale dla wszystkich ludzi,
ponieważ człowiek rozwija się i uczy całe życie

Podstawowej w Sompolnie. Podczas spotkań
dzieci z zainteresowaniem słuchały czyta-
nych utworów, rozwiązywały zagadki, chęt-
nie i aktywnie uczestniczyły w zajęciach.
Panował pogodny nastrój i dobra współpraca
w  grupach.   Dla wielu z przedszkolaków
była to pierwsza wizyta w bibliotece, zapo-
znanie z pracą biblioteki i posiadanym księ-
gozbiorem. Zwiedziły placówkę i
dowiedziały się co należy zrobić, aby stać się czytelnikiem biblioteki.



KULTURA I ROZRYWKA
Z PRZEDSZKOLA DO BIBLIOTEKI
W ramach programu edukacyjnego ,,Czytam, liczę, poznaję świat”, realizowanego w ramach innowacji pedagog-
icznej, 6 maja, czyli tuż przed Dniem Bibliotekarza i Bibliotek, Filię Biblioteczną w Lubstowie odwiedziła grupa 4-
latków z zaprzyjaźnionego Przedszkola w Lubstowie
Celem spotkania było zapoznanie dzieci z
biblioteką publiczną, jak również zachęcenie
ich do wypożyczania książek.
Dzieci dowiedziały się, co to jest biblioteka,
czym różni się np. od księgarni, jaka jest róż-
nica pomiędzy biblioteką szkolną a biblioteką
publiczną, czym zajmuje się bibliotekarz…
Dzięki wiedzy, jaką przekazała im wycho-
wawczyni Beata Frontczak, dzieci szybko
rozwiązały zagadkę i na słowa ,,…Każda

ładną ma okładkę oraz dużo, dużo kartek.
Rzędy liter, ilustracje albo ważne informa-
cje…” głośno odpowiedziały, że to
KSIĄŻKA. Perfekcyjnie też wymieniały za-
sady obchodzenia się z książkami, w zamian
otrzymały zakładkę - sowę, która ma im
przypominać, aby nie zaginać kartek w książ-
kach. Przedszkolaki usłyszały bajeczkę o nie-
śmiałym ,,Małym kotku”, którego
niesprawiedliwie nazwano Gburkiem. Naj-

większe zainteresowanie wzbudziła jednak
wystawka książek dla dzieci. Przedszkolaki
z wypiekami na buzi dokładnie oglądały
książeczki, często rozpoznając znajome
postaci z bajek. Na koniec spotkania, każde
dziecko otrzymało malowankę z kotkiem, na-
tomiast wnętrze biblioteki  ozdobił wyko-
nany przez dzieci piękny, bajkowy obrazek.
Uczniowie pożegnali się zaproszeniem oraz
zapewnieniem do ponownych odwiedzin.
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W MARIANOWIE RUSZA REALIZACJA PRO-
JEKTU „ODPADY I WYPADY”

Grupa dostała dotację na realizację projektu
„Odpady i wypady” podnoszącego świado-
mość pro-ekologiczną w ramach Konkursu
Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2016 dofi-
nansowanego ze środków Programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich.
W projekcie „Odpady i wypady”  w terminie
od 9.05.2016 do 30.09.2016 uczestniczą nie-
pełnosprawni wychowankowie OREW w
Marianowie oraz uczniowie klas trzecich Ze-
społu  Szkół nr 3 w Mąkolnie i Szkoły Pod-
stawowej w Zakrzewku. Uczestnicy będą
brać udział w warsztatach ekologicznych
oraz wycieczkach do oczyszczalni ścieków w
Sompolnie, a także nowoczesnego Zakładu
Termicznego Unieszkodliwienia Odpadów w
Koninie. Podczas warsztatów naukowych
„Galileusz” prowadzonych przez animatora

uczestnicy projektu będą uczyć się jak wyko-
rzystać różne odpady (szkło, plastik, itp.). 
Projekt „Odpady i wypady” jest kontynuacją
inicjatywy „Oaza Smaków” zrealizowanej w
ramach Konkursu Mikrodotacji Wielkopol-
ska Wiara 2015. W powstałym przy OREW
ogrodzie zostaną postawione kompostowniki
do składowania bioodpadów. Te działania
mają zachęcać uczestników do ekologicz-
nego utylizowania odpadów zamiast ich pa-
lenia w domowych ogródkach czy piecach.
Projekt zakłada, że poprzez aktywny udział
w planowanych działaniach zaszczepimy w
młodych uczestnikach chęć życia EKO.
Liderem grupy jest Pani Anna Liczbińska, a
jej członkami Pani Olga Wojciechowska i
Pani Krystyna Szałkiewicz.

WIZYTA STRAżAKÓW W OREW MARIANOWO

„EKO-drużyna” to zespół pracowników Ośrodka Reha-
bilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Marianowie,
który podejmuje działania na rzecz lokalnego
środowiska gminy Sompolno, w tym osób
niepełnosprawnych

19 kwietnia w sali Szkoły Podstawowej w
Ośnie Górnym odbyło się Zebranie Człon-
ków Stowarzyszenia. Otwarcia Walnego
Zgromadzenia dokonała dotychczasowa Pre-
zes Zarządu Renata Budner.
Pani Prezes podsumowała dotychczasową
działalność Stowarzyszenia, którego celem
jest wspieranie wszechstronnego rozwoju
społecznego, kulturalnego i gospodarczego
wsi oraz podnoszenie poziomu edukacji 
i wychowania dzieci i młodzieży. Sprawoz-
danie Komisji Rewizyjnej przedstawiła Ka-
tarzyna Piechocka, która z ramienia tej
Komisji postawiła wniosek o udzielenie ab-
solutorium ustępującemu Zarządowi.

Podczas Zebrania dokonano wyborów no-
wych władz. Do składu Zarządu zostali wy-
brani:
Prezes Zarządu Stowarzyszenia – Renata
Budner
Wiceprezes Zarządu – Urszula Biernat
Wiceprezes Zarządu – Krystyna Chałaj
Skarbnik – Zbigniew Słodkiewicz 
Sekretarz – Renata Nowak
W Zgromadzeniu brało udział 30 członków,
którzy przyjęli plan pracy Stowarzyszenia na
kolejną kadencję, a także, za wyjątkowe za-
sługi dla społeczności lokalnej, nadali Pani
Teresie Budner tytuł: „ Honorowego Członka
Stowarzyszenia”.

ZE SZKOLNEJ ŁAWKI

6 maja wychowanków OREW w Marianowie odwiedzili
wyjątkowi goście, strażacy z pobliskiej Ochotniczej
Straży Pożarnej w Sompolnie
Podczas spotkania druhowie zaprezentowali
poszczególne elementy ubrania tj. specjalne
buty, rękawice, kombinezony specjalisty-
czne, mundur wyjściowy, hełmy strażackie.
Dziewczęta i chłopcy mieli możliwość
przymierzenia hełmu, aby poczuć się choć
przez chwilę jak strażak. Dzieci mogły
podziwiać z bliska wyposażenie jakim
dysponują strażacy podczas swojej ciężkiej
i odpowiedzialnej pracy. W trakcie spotka-
nia dowiedziały się, że ich praca nie polega
tylko na gaszeniu pożarów, ale również na
udzielaniu pomocy ludziom podczas
powodzi i wypadków samochodowych.
Strażacy zademonstrowali dzieciom zestaw
do ratownictwa przedmedycznego, pompy,
pilarki do drzewa, aparaty tlenowe i nożyce
do cięcia blachy samochodowej.
Największe zainteresowanie wzbudził jed-
nak wielki czerwony wóz strażacki, do
którego każdy mógł wejść. Na koniec
strażacy pokazali dzieciom działanie węża
strażackiego gasząc ,,pożar”. Wrażenia ja-

kich dostarczyli strażacy z Sompolna na
długo pozostaną w naszej pamięci. Z całego
serca dziękujemy za przybycie i
poświęcenie nam swojego cennego czasu.
Za wizytę w naszym ośrodku dziękujemy
drużynie OSP w składzie: dowódca sekcji
Marek Wesołowski, kierowca strażak
Tomasz Kominkiewicz i strażacy ratownicy:
Bartosz Bartosik, Roman Wełnicki,
Przemysław Jankowski. Spotkanie
zakończyło się pamiątkowym zdjęciem i
wręczeniem podziękowania gościom oraz
zaproszeniem wychowanków OREW do
remizy w Sompolnie, z którego chętnie
wychowankowie skorzystają.

MOJE MAŁE MUZEUM
Doskonałym sposobem na to, aby zacieśnić
więzi między dziećmi a seniorami w domach
oraz poznać tradycje rodzinne było zorgani-
zowanie w Szkole Podstawowej w Ośnie
Górnym projektu pt: „Moje małe muzeum”. 
Projekt przebiegał dwuetapowo. Celem
pierwszej części było przyniesienie przez
uczniów do szkoły najstarszego przedmiotu,
jaki znajduje się w ich domach. Dodatkową
trudnością było zdobycie informacji
o danym przedmiocie, m.in. przybliżone

lata, z których pochodzi oraz do czego służył
i jaki był jego sposób działania. Dzieci wy-
kazały się ogromnym zaangażowaniem i po
kilku dniach szkoła stała się prawdziwym
„małym muzeum”.
Rozstrzygnięcie konkursu na najciekawszą

prezentację swojego „eksponatu” odbyło się
21 marca. Pierwsze miejsce zajął Szymon
Budner, który przyniósł najwięcej „staroci”
oraz pięknie je zaprezentował i zademonstro-
wał ich działanie. Drugie miejsce zajęła Na-
talia Polewska, a trzecie Antonina
Lewandowska. 
Nagrodą za trud włożony w uatrakcyjnienie
projektu była wycieczka do Muzeum Okrę-
gowego Konin-Gosławice. Jej celem było
poznanie struktur funkcjonowania muzeum
oraz zasady księgowania zbiorów. Dzieci do-
wiedziały się także jak powstaje wystawa i
przypomniały sobie zasady zachowania się
w muzeum.

foto: Julia Słodkiewicz

POWIEDZ „NIE” CUKRZYCY   
„Powiedz NIE cukrzycy” to hasło przewod-
nie tegorocznych obchodów Dnia Zdrowia
w Szkole Podstawowej w Ośnie Górnym.
Apel o tematyce zdrowotnej był połączony
z przedstawieniem na temat sposobów za-
pobiegania cukrzycy i racjonalnego odży-
wiania się. 
Dzieci wykonały plakaty, a także apetyczne
kanapki, które były „bombą witaminową”. 
Omawiając plakaty uczniowie zwrócili
szczególną uwagę na fakt, iż łatwiej zapo-
biegać cukrzycy, niż ją leczyć. Zobowiązali
się również do tego, że będą unikali słody-

czy w myśl hasła: „Cukier i cukierki szczę-
ścia mogą dodać, ale też cukrzycę mogą po-
wodować”.

foto: Julia Słodkiewicz

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-
WYBORCZE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NA
RZECZ ROZWOJU WSI OŚNO GÓRNE I OKOLIC



ZE SZKOLNEJ ŁAWKI
FINALISTKA KONKURSU Z JęZYKA POLSKIEGO
Agnieszka Łukasiewicz uczennica VI klasy
Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardow-
skiego w Lubstowie została finalistką Woje-
wódzkiego Konkursu Języka Polskiego w
Poznaniu. Tylko 4 uczniów  z regionu koniń-
skiego zakwalifikowało się do tego etapu. W
konkursie wzięło udział 120 finalistów. Ag-
nieszka przygotowując się do konkursu
mogła liczyć na pomoc rodziców i polonistki
Pani Hanny Kłosowskiej. Uczennica bardzo
lubi czytać książki, chętnie bierze udział w

różnych konkursach i
w ten sposób reprezen-
tuje szkołę z Lubstowa
w gminie, powiecie
czy województwie.
Miejmy nadzieję, że
jej zdolności i zainte-
resowania w przyszło-
ści zaowocują tytułem
laureata.

„NIE PAL ŚMIECI - TRUJESZ DZIECI” 

Obchody miały formę happeningu, którego
celem była popularyzacja wiedzy na temat
czystego środowiska, promocja segregowa-
nia odpadów, a nie spalania ich w domowych
piecach, a także uświadomienie mieszkań-
com naszego miasta chorób, jakie mogą
takim nieodpowiednim zachowaniem wywo-
łać. Przemarsz był zwieńczeniem szkolnej
akcji proekologicznej, która to trwała od mie-
siąca i na którą składało się wiele działań od-
bywających się na każdym etapie
edukacyjnym, takich jak: pogadanki w kla-
sach, przygotowanie transparentów z ha-
słami, plakatów o tematyce ekologicznej,
które zostały powieszone na słupach ogłosze-
niowych, dając w ten sposób mieszkańcom
możliwość zapoznania się z tym problemem
i skutkami. Starsi uczniowie czytali dzieciom
z klas I-III bajkę  ilustrowaną konińskimi

obiektami pt. „Jak koń i spalarek z Konina
uczy dzieci jak segregować śmieci", po której
to uczniowie klasy I odbyli zajęcia ekolo-
giczne w języku angielskim i wykonywali
prace plastyczne z użyciem poznanych słów,
jak recykling, metal, szkło itp. Odbyły się
również konkursy na najciekawszy film/pre-
zentacje multimedialną oraz na zaprojekto-
wanie oraz wykonanie ulotki pod hasłem
szkolnej akcji. Wygrana ulotka ucznia z każ-
dego etapu edukacyjnego została powielona
i rozdano ją mieszkańcom miasta podczas
uroczystego przemarszu ulicami.
Dzieci wykrzykiwały  i śpiewały hasła eko-
logiczne oraz niosły wiele kolorowych trans-
parentów. Na ustach miały maseczki
obrazujące zagrożenie dla naszego układu
oddechowego. Orszak małych i większych
ekologów wzbudził wielki zachwyt i podziw
wśród napotkanych dorosłych. Mamy wielką
nadzieję, że od tej pory każdy mieszkaniec
Sompolna zastanowi się zanim spali śmieci. 
Nad akcją  oraz jej przebiegiem czuwała Dy-
rektor-Jolanta Rosiak, Dorota Kaczmarczyk,
Monika Podlasińska, Magdalena Drze-
wiecka-Budna, Danuta Chojnacka, Kata-
rzyna Wiaderkiewicz oraz pozostali
nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego nr 1 w Sompolnie.

DZIEŃ ZDROWIA - POKONAJ CUKRZYCę!

Na początku  przeprowadzone zostały warsz-
taty przez studentów II roku, studiujących na
kierunku dietetyka Wydziału Kultury Fizycz-
nej i Ochrony Zdrowia z PWSZ w Koninie.
Pogłębili  oni  wiedzę gimnazjalistów  na
temat zdrowego żywienia i rozwiali wszelkie
wątpliwości. Na koniec prezentacji ucznio-
wie zostali  podzieleni na małe grupy. Każda
drużyna otrzymała zestaw pytań, na które
musiała odpowiedzieć. Po zakończonych
warsztatach odbył się konkurs kulinarny.
Wszyscy solidnie pracowali. Efekty koń-
cowe były niesamowite. Potrawy  przygoto-

wane były w zdrowej wersji. Z pomocą ro-
dziców upieczone zostały  placki do tortilli.
Po pysznej konkurencji nadszedł czas na pre-
zentacje multimedialne. Tematem przewod-
nim była oczywiście cukrzyca-bohaterka
całego dnia. Kolejną konkurencją były tańce
współczesne i ludowe. Konkurencja spraw-
nościowa  to ostatni etap obchodów dnia
zdrowia. Dzięki rodzicom, nauczycielom i
wspólnemu wysiłkowi, ten dzień na zawsze
zapadnie w pamięci.

Martyna Wiśniewska
Uczennica klasy I gimnazjum

7 kwietnia w Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w
Lubstowie obchodzony był Światowy Dzień Zdrowia. Te-
matem przewodnim była cukrzyca
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22 kwietnia  uczniowie i przedszkolaki z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego Nr 1 w Sompolnie obchodzili Światowy
Dzień Ziemi zupełnie inaczej niż w poprzednich latach

ARTYSTYCZNY SUKCES UCZNIÓW

W ramach podziękowania zostali zaproszeni
15 kwietnia 2016r. wraz z prowadzącą kon-
kurs w naszej szkole panią Edytą Ulańską  na
Festyn Historyczny „Od Mieszka I do ..."do
Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemy-
słu Rolno-Spożywczego w Szreniawie koło
Poznania. W czasie trwania uroczystości zos-
tały wręczone nagrody i wyróżnienia. Nasza
szkoła zdobyła I miejsce i trzy wyróżnienia:
I  miejsce  -  Maria Dębska - klasa VIa.
wyróżnienia:
• Maciej Ulański - klasa VIa;
• Mariola Adamczyk - klasa IVb;
• Natalia Kostańska - klasa IVb;
Pozostali uczniowie zaproszeni na Festyn
Historyczny to: Julia Ulańska IVa, Aldona
Walentowicz IVa, Patryk Janicki Va, Daria
Kujawska Vb, Liwia Rumianowska Vb,
Klaudia Matuszewska VIa, Julia Szcześniak
VIa.
Festyn Historyczny "Od Mieszka I do ..."
uroczyście otworzył minister Kancelarii Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polski Andrzej
Dera. W dalszej części uroczystości ucznio-
wie uczestniczyli m.in.  w:
• otwarciu wystawy „Św. Izydor wołkami
orze ...” przygotowanej przez Muzeum Na-
rodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spo-
żywczego w Szreniawie,
• wystawie Muzyczne Rodowody i koncercie
Projekt Litwa,

• pokonkursowej wystawie prac wyróżnio-
nych w konkursie plastycznym dla uczniów
szkół podstawowych „Narodziny Polski”,
• grach i zabawach sportowych,
• nauce tańca średniowiecznego dla małych
i dużych,
• zajęciach plastycznych (np. manuskrypt,
nauka pisania gęsim piórem),
• wiosce wojów,
• pokazie wypieku chleba,
• pokazie dawnego rzemiosła: młynarstwo,
garncarstwo, wikliniarstwo, tkactwo, farbiar-
stwo, itp.
• wystawach stałych Muzeum Narodowego
Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego
w Szreniawie, stanowiska zwierząt hodow-
lanych.
Uczniowie z zainteresowaniem brali udział
w różnorodnych pracach związanych z daw-
nym rzemiosłem. Wynieśli wiedzę i umiejęt-
ności manualne związane z życiem i
egzystencją ówczesnej epoki. Było dużo
uśmiechów i radości, a to jest najważniejsze
w takich przedsięwzięciach.

“PRZEGLĄD KONIŃSKI” W PRZEDSZKOLU
19 kwietnia gościliśmy w przedszkolu Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Som-
polnie redaktorów  gazety Przegląd
Koniński. Dzieci  miały okazję dowiedzieć
się na czym polega  praca w gazecie, brały
udział w zajęciach  zorganizowanych przez
dziennikarzy. Przedszkolaki w poszczegól-
nych grupach wykonały różnymi technikami
logo gazety. Na koniec zostało wykonane pa-

miątkowe zdjęcie.
„Przedszkolaki poznały pracę dziennikarza,
który w ważne sprawy nas wprowadza.
Dziennikarz dużo podróżuje,
a wszystkie zebrane informacje dokładnie
zapisuje.
Później tworzy artykuły interesujące,
zawsze wiele ciekawych informacji nam da-
jące.”

ZWYCIęSTWO W MIęDZYPOWIATOWYM
KONKURSIE PLASTYCZNYM 
"PROGRAMOWANIE - JAK MY TO WIDZIMY?"

W marcu uczniowie z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 1 w Sompolnie brali
udział w Międzypowiatowym Konkursie
Plastycznym „Programowanie - jak my to
widzimy?". W kategorii klas IV-VI Klaudia
Matuszewska z klasy VIa zdobyła I miejsce,
a Liwia Rumianowska z klasy Vb II miejsce.
Również w kategorii klas I-III szkoła z Som-
polna odniosła wielki sukces, otóż z klasy Ia
Mateusz Wiśniewski uzyskał I miejsce.
Celem  projektu była popularyzacja nauk ści-
słych, takich jak: matematyka, fizyka, robo-
tyka, informatyka oraz podniesienie
świadomości dzieci na temat programowania
i kodowania. Zwycięzcy wykonali plakat
promujący w/w nauki. Laureaci otrzymali
dyplomy, książki oraz indywidualne lekcje
programowania. Nagrodzone zostały także
klasy do których uczęszczają zwycięzcy.

Klasa VIa, Vb oraz Ia otrzymała dwugo-
dzinne warsztaty z robotyki, które odbędą się
w maju br. Pozostałe klasy tj. IVa,b,c; Va,
VIb za udział w projekcie otrzymały go-
dzinny wykład z robotyki, który zrealizo-
wany będzie również w maju. Oprócz
naszych laureatów dostrzeżono także prace
innych uczniów, które można było zobaczyć
na XII Forum Oświaty w Koninie, tj. klasa
Ia: Jakub Czubachowski, Nikola Gruberska,
Jagoda Maciejewska, Marianna Sych; IVa
Wiktoria Bąk, Zofia Słowińska, Weronika
Sztuba, Julia Ulańska, Aldona Walentowicz,
Sebastian Wesołowski; IVb Mariola Adam-
czyk, Marlena Czyżewska, Natalia Kostań-
ska, Małgorzata Substelna, Zuzanna
Salamon, Eliza Wiśniewska, Julia Woźniak;
IVc Weronika Gilewska, Klaudia Korejba,
Wiktoria Michalak, Wiktoria Mikołajczyk,
Małgorzata Przybylska; Va Martyna Bro-
dzińska, Patryk Janicki, Michał Pierożyński;
Vb Magdalena Graczyk, Alicja Jarosz, Mar-
tyna Mikolajczyk, Weronika Matela, Wikto-
ria Muszyńska; VIa Maria Dębska, Patrycja
Kulpa, Marek Nawrocki, Julia Szcześniak,
Maciej Ulański.
Projekt w klasach IV-VI zrealizowała pani
Edyta Ulańska, a w klasie Ia pani Joanna
Bryl.

W marcu jedenaścioro chętnych uczniów ze szkoły pod-
stawowej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Som-
polnie wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie
Plastycznym  pt. „Narodziny Polski".



28 kwietnia odbyło się w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym Nr 1 w Sompolnie przedsta-
wienie teatralne pt.: „Jak królewna Śmieszka
i Ekoludki przegnały smog z Sompolna"
przygotowane przez uczniów  z kl.VI  „B"
pod kierunkiem Pani Moniki Podlasińskiej.
Widowisko artystyczne rozwijało wrażliwość
najmłodszych uczniów i kształtowało chęć
działania na rzecz ochrony środowiska. At-
rakcyjna forma edukacji ekologicznej utrwa-
lała wiedzę, że przyroda jest dla człowieka
użyteczna i należy ją szanować. Po przedsta-

wieniu odbyły się krótkie ćwiczenia polega-
jące na odpowiedniej segregacji odpadów.
Teatrzyk obejrzały również przedszkolaki z
Sompolna. 
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ZE SZKOLNEJ ŁAWKI

„JAK KRÓLEWNA ŚMIESZKA I EKOLUDKI
PRZEGNAŁY SMOG Z SOMPOLNA"

SPRAWOZDANIE  Z „WARSZTATÓW PIERWSZEJ
POMOCY

Celem warsztatów było nabycie wiedzy i
umiejętności udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej oraz postępowania w sytua-
cjach zagrożenia życia i zdrowia.
W spotkaniu wzięli udział wszyscy ucznio-
wie Zespołu Szkół Nr 3 w Mąkolnie.
Warsztaty obejmowały:
- dla klas I-III - pokaz wyposażenia karetki,
demonstrowanie urządzeń przywracających
czynności życiowe, badanie poziomu cukru
i ciśnienia tętniczego, ratownicy zademon-
strowali pokaz przypinania poszkodowanego
do noszy; 
- dla klas IV-VI i gimnazjum - demonstrowa-
nie urządzeń przywracających czynności ży-

ciowe, omówienie i pokaz udzielania pierw-
szej pomocy, ćwiczenia na fantomach doro-
słego i dziecka.
Uczniowie z wielkim zapałem i zaangażowa-
niem brali udział w warsztatach. Spotkanie
wzbudziło dużą motywację do prowadzenia
działań ratowniczych oraz uświadomiło dzie-
ciom i młodzieży, jak istotne korzyści płyną
z posiadania umiejętności udzielania pierw-
szej pomocy osobom potrzebującym.

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016 W SOMPOLNIE
Egzamin gimnazjalny jest bardzo ważnym
wydarzeniem w życiu każdego ucznia To
właśnie od jego wyników zależy przyszłość
młodzieży. Dobre wyniki to większe szanse
na naukę w jak najlepszej szkole ponadgim-
nazjalnej.
18 kwietnia, w poniedziałek, o godzinie 9.00
rozpoczął się trwający godzinę test z historii
i wiedzy o społeczeństwie. O godzinie 11.00
uczniowie przystąpili do egzaminu z języka
polskiego. Na jego napisanie mieli półtorej
godziny. Następny dzień rozpoczął się od go-
dzinnego testu z biologii, chemii, fizyki i
geografii. O godzinie 11.00 uczniowie pisali
egzamin z matematyki. Na rozwiązanie
zadań mieli 90 minut.
Trzeci dzień, tj. 20 kwiecień, zaczął się od

obowiązkowego, godzinnego testu z języka
obcego. Natomiast o 11.00 - egzamin z ję-
zyka obcego na poziomie rozszerzonym.
Obowiązkowo podeszli do niego uczniowie,
którzy danego języka uczą się jeszcze od
szkoły podstawowej.

22 kwietnia w Zespole Szkół Nr 3 w Mąkolnie  odbyły się
warsztaty z pierwszej pomocy przeprowadzone przez
Zespół Ratownictwa Medycznego NFZ - Konin

TORT NA DZIEŃ DZIECKA
Składniki (tort o średnicy 18 cm):
• kolorowe drażetki do dekoracji
Biszkopt:
• 4 jajka (białka i żółtka oddzielnie
• 100 g maki pszennej
• 100 g cukru pudru
• szczypta soli
Krem:
• 200 g śmietanki 30 %
• 250 g serka mascarpone
• 1 łyżka cukru pudru do smaku
Nasączenie:
• 1/4 szklanki przegotowanej wody
•1 -2 łyżeczki soku cytrynowego
• ew. cukier do smaku
Przygotowanie:
Biszkopt: Białka ubij razem ze szczyptą soli
i cukrem pudrem, następnie zmniejsz obroty
miksera i dodawaj po jednym żółtku oraz
przesianą mąkę. Masę przelej do wysokiej
blaszki o średnicy 18 cm (wyłożonej papie-
rem do pieczenia albo posmarowanej ma-
słem i posypanej bułką tartą).
Biszkopt piecz przez około 30 minut w pie-
karniku rozgrzanym do 180°C.
Gdy biszkopt się upiecze, wyjmij go z piekar-
nika i przestudź, następnie wyjmij z blaszki,
przetnij na trzy równe blaty.

Nasączenie: Wodę wymieszaj z sokiem z cyt-
ryny. Jeśli uważasz, że woda jest zbyt
kwaśna, możesz ją dosłodzić.
Krem: Schłodzoną śmietankę zmiksuj na pu-
szystą pianę. Wymieszaj delikatnie z serkiem
mascarpone i cukrem pudrem.
Nasącz pierwszy blat biszkoptu, następnie
wyłóż 1/4 kremu i delikatnie rozsmaruj, przy-
kryj drugim blatem, nasącz i ponownie po-
smaruj kremem. Przykryj trzecim blatem
biszkoptu, ponownie nasącz ciasto i posma-
ruj całe ciasto kremem. Wyrównaj wierzch i
boki.
Kolorowymi drażetkami udekoruj tort, na-
stępnie używając pozostałego kremu udeko-
ruj tor tworząc chmurki. Tort z tęczą jest już
gotowy.

źródło: http://najsmaczniejsze.pl

KĄCIK KULINARNY

POMARAŃCZOWE NALEŚNIKI
Składniki:
szklanka mleka roślinnego;
sok z 2 pomarańczy;
1,5 szklanki mąki pszennej;
jajko;
wybrane nadzienie (np. nutella ).

Przygotowanie:
Wycisnąć sok z pomarańczy, dodać mleko, jajko i
mąkę – wymieszać. Jeśli ciasto jest za rzadkie – dodać
mąki, jeśli za gęste – mleka. Smażyć z obu stron na
patelni bez tłuszczu. Naleśniki smarować nadzieniem
i zwijać w dowolny sposób.

SMACZNEGO!

- 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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PRZEGLĄD SPORTOWY
NASZE SZKOŁY NAJLEPSZE W POWIECIE
27 kwietnia, w żychlinie
Starosta Koniński Stani-
sław Bielik oraz Zarząd Po-
wiatu Konińskiego dokonał
Podsumowania Roku Spor-
towego 2015 w Powiecie
Konińskim
Na podsumowanie zaproszono burmistrzów,
wójtów, dyrektorów szkól, nauczycieli, tre-
nerów, działaczy sportowych, zawodników
oraz młodzież szkolną biorącą udział we
współzawodnictwie sportowym w 2015 roku.
Miłym akcentem tej uroczystości było uho-
norowanie dwóch szkół z terenu gminy Som-
polno: szkoły podstawowej w Sompolnie i
gimnazjum w Mąkolnie. Szkoła podstawowa
w Sompolnie otrzymała puchar za uzyskanie
najwyższej lokaty w powiecie konińskim w
rywalizacji sportowej szkół podstawowych
w roku szkolnym 2014/2015. Warto dodać,
że jest to czwarty z rzędu tak prestiżowy tytuł
tej placówki. Nagrodę odebrała Pani Dyrek-
tor Jolanta Rosiak w towarzystwie uczniów:
Martyny Górczewskiej i Jakuba Wojcie-
chowskiego. Natomiast gimnazjum w Mą-
kolnie otrzymało puchar za uzyskanie
najwyższego miejsca spośród wszystkich 24
gimnazjów powiatu konińskiego we współ-
zawodnictwie sportowym w roku szkolnym
2014/2015. Nagrody odebrali Pani Dyrektor
Adelina Nowak, nauczyciele wychowania fi-
zycznego Pani Jolanta Okupna i Pan Tomasz
Zieliński oraz uczniowie, którzy reprezento-
wali szkołę na zawodach i imprezach sporto-
wych – Klaudia Bilińska, Aleksandra Stasiak,

Filip Michalski, Hubert Grudziński. Ucznio-
wie Ci mieli bardzo duży wpływ na miejsce
szkoły we współzawodnictwie sportowym i
klasyfikacji punktowej mąkoleńskiego gim-
nazjum w województwie wielkopolskim. 
Warto nadmienić, że w 2015 roku Szkoła
Podstawowa w Mąkolnie zajęła drugie
miejsce w rankingu szkół podstawowych co
bardzo dobrze rokuje na przyszły rok w spor-
cie szkolnym i pozaszkolnym. Władze po-
wiatowe doceniły również zasługi
Burmistrza Miasta Sompolno Romana Bed-
narka wręczając mu statuetkę za: „wspieranie
kultury fizycznej i sportu” w Gminie Som-
polno. Po raz kolejny uczniowie z terenu
gminy Sompolno udowodnili, że w sporcie w
powiecie konińskim nie mają sobie równych.
Szkolenie, praca na zajęciach wychowania fi-
zycznego, zajęcia w Uczniowskich Klubach
Sportowych „Maraton” i „Płomyk” idą w
bardzo dobrym kierunku. Chętna młodzież
wykorzystuje swój potencjał, a nawyki i
umiejętności sportowe stanowią kierunek
wychowania i prawidłowego rozwoju dzieci
i młodzieży w życiu codziennym, rodzinnym
jak i później zawodowym.

MĄKOLNO PIERWSZE W RAJDZIE 
REYMONTOWSKIM

Powiat koniński reprezentowały trzy zespoły
z Gimnazjum w Mąkolnie. Na trasie rajdu do
rozegrania było 6 stacji-konkurencji na któ-
rych drużyny zbierały punkty do klasyfikacji
ogólnej. 
W klasyfikacji końcowej pierwsze miejsce
zajęła drużyna z Gimnazjum II Mąkolno
uzyskując najlepszy wynik-zdobywając 103
punkty. Siódme miejsce zajęła drużyna Gim-
nazjum I Mąkolno, natomiast dziesiąte-Gim-
nazjum III Mąkolno. Zwycięską drużynę
reprezentowali: Aleksandra Stasiak, Mateusz
Biernat, Szymon Trawiński, Kacper Klim-
czak, Julia Bednarz, Laura Jaskólska, Klau-

dia Robak. Dzięki bardzo dobrej postawie
uczniów i absolwentów Gimnazjum w Mą-
kolnie Powiat Koniński zajął drugie miejsce
w klasyfikacji generalnej.

PUCHAR BURMISTRZA DLA ZIELONEJ
Puchar Burmistrza Miasta Sompolno za zwy-
cięstwo w turnieju siatkarskim otrzymała
drużyna Zielona i Przyjaciele! Najlepszy
team wystąpił w składzie: Kaja i Martyna
Krzymińska, Szymon Krzymiński, Michał
Grygorcewicz, Bartosz Kołakowski, Przemy-
sław Lewandowski. Turniej rozegrany 19
kwietnie ZS-P nr 1 w Sompolnie był dla Rek-
reacyjnej Grupy Siatkarskiej podsumowa-
niem sezonu 2015/2016. RGS - do której
może uczęszczać każdy (od lat 15), to ama-
torsko grający zespół, chętnie zapraszany na
różne współzawodnictwa. Wracając do sa-
mych zawodów to: słowa podziękowania w
imieniu drużyny Oldboj Sompolno należy
skierować do Burmistrza Romana Bednarka
oraz Justyny Janke. Wymienione osoby bez
chwili zastanowienia uzupełniły skład bardzo
osłabionej drużyny. Dodatkowo walcząc o

każdą  piłkę wydatnie przyczynili się, że
grupa Oldboj  w tym turnieju sięgnęła po dru-
gie miejsce. Trzecią pozycję zajęła bardzo
sympatyczna ekipa Gimnazjum Sompolno.
Już niebawem czas na plenerowe zmagania
siatkarskie!

tekst i zdjęcie: Andrzej Prętnicki

Po raz czterdziesty na trasie Pyzdry - Kołaczkowo wy-
startował jubileuszowy „Międzywojewódzki Pieszy Rajd
Reymontowski”. W rajdzie wzięło udział 216 uczestni-
ków z 23 drużyn z siedmiu powiatów województwa
wielkopolskiego

MEMORIAŁ HENRYKA SZURGOTA I AGATY
MRÓZ-OLSZEWSKIEJ

Były to zawody piłki siatkowej w kategorii
chłopców szkół gimnazjalnych. W memo-
riale uczestniczyło 8 drużyn, w tym drużyna
z Gimnazjum z Sompolna. Po rozegraniu
meczów grupowych (2 grupy po 4 drużyny)
dwie najlepsze drużyny rozegrały półfinały.
Ze względu na zajęcie pierwszego miejsca w
grupie przez chłopców z Sompolna, półfinał
rozegrany został z drużyną z Krzymowa (2
miejsce w grupie). Po prawie bezbłędnej grze
„nasi” wygrywają 2:0 w setach i awansują do
finału.  W finale po bardzo wyrównanym po-
jedynku (w drugim półfinale gimnazjaliści z

Turku 2:1
wygrali z
K o ł e m )
uczniowie
z gimnaz-
jum w
Sompol -
nie prze-
grywają  z
Turkiem 25:27, 23:25 (0:2) i podobnie jak
ich szkolne koleżanki (dwa tygodnie wcześ-
niej w Memoriale Agaty Mróz-Olszewskiej)
zajmują II miejsce.

MĄKOLNO Z TRZEMA MEDALAMI
Po wielu przygotowaniach, startach kontro-
lnych oraz eliminacjach trójka uczniów z
Gimnazjum w Mąkolnie wystartowała w naj-
ważniejszej dla nich imprezie lekkoatletycz-
nej w tym roku – Indywidualnych
Mistrzostwach Powiatu Konińskiego w Lek-
kiej Atletyce Dziewcząt i Chłopców Szkół
Gimnazjalnych, które dnia 6 maja odbyły się
w Koninie. Spisali się oni wspaniale zdoby-
wając trzy medale: Weronika Łoś w biegu na
600 metrów zajęła drugie miejsce i zdobyła
tytuł Wicemistrzyni Powiatu Konińskiego.
Bartosz Lamprycht w biegu na 1000 metrów
uzyskał rekord życiowy 3:07.47. Dało to
Bartkowi drugie miejsce i tytuł Wicemistrza
Powiatu. Najlepiej spisał się najszybszy
obecnie lekkoatleta z Mąkolna-Filip Michal-
ski, w biegu na 2000 metrów zdobył złoty
medal i Tytuł Mistrza Powiatu. Podczas
startu było bardzo gorąco, więc uzyskane
wyniki nie były rewelacyjne.
Zapach złota jest przepiękny, dlatego zachę-

camy wszystkich uczniów do uprawiania lek-
kiej atletyki, która nazywana jest „Królową
Sportu”.
Awans na zawody wojewódzkie uzyskali
wszyscy uczniowie z Mąkolna, a Mistrzo-
stwa Województwa Wielkopolskiego w Lek-
kiej Atletyce odbyły się 24 maja w Pile 
(o wynikach poinformujemy 
w kolejnym numerze).
Jeszcze raz gratulujemy Weronice, Filipowi
i Bartkowi.

16 kwietnia w Kole odbył się Memoriał Henryka Szur-
gota, zmarłego tragicznie pasjonata piłki siatkowej i
tenisa stołowego, nauczyciela w Szkole Podstawowej w
Powierciu



Pytania do krzyżówki:
Pionowo:
1. Zawierają je owoce i warzywa
2. Na końcu zdania
3. Inaczej ściereczka
4. Mała Beata
5. Na nim siedzimy
6. Ma wskazówki
7. Żółty ptaszek w klatce 

Poziomo:
1. Większość bajek ma szczęśliwe…
2. Prehistoryczny gad
3. Mieszka na wsi 
4. Ptak, symbol mądrości
5. Określa dojrzałość u człowieka 
6. Zgubił je Pan Hillary 
7. W niej bagaże
8. Ścinają drzewa
9. Na końcu paska 
10. Duży, soczysty owoc tropikalny 
11. Zatyka butelkę

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

BęDĄ PIENIĄDZE W RAMACH LGD !
Informujemy, iż Lokalna Strategia Rozwoju
opracowana przez Lokalną Grupę Działania
Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”
została wybrana do finansowania przez Samo-
rząd Województwa Wielkopolskiego.
Jak czytamy na stronie internetowej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopol-
skiego: „W dniu 21 kwietnia 2016 r. Zarząd
Województwa Wielkopolskiego zatwierdził
listę ocenionych lokalnych strategii rozwoju
kierowanego przez społeczność (LSR),
współfinansowanych ze środków Europej-
skiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 (PROW 2014-2020) oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach
Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze"
(PO RYBY 2014-2020), które zostały złożone
w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Woje-
wództwa w dniach od 10 listopada do 30
grudnia 2015 roku”. Wsparcie pochodzi ze
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020.
Wysoka liczba punktów otrzymana przy oce-
nie operacji sprawiła, że planowany budżet 
(7 000 000 zł) wkrótce trafi do przedsiębior-
ców, stowarzyszeń oraz samorządów z ob-
szaru działania LGD "Wielkopolska
Wschodnia".
17 maja Stowarzyszenie podpisało umowę z
Samorządem Województwa, na mocy której
zostaną przeprowadzone nabory wniosków o
dofinansowanie w ramach przedsięwzięć za-

wartych w LSR.
Zarząd LGD „Wielkopolska Wschodnia”
pragnie podziękować lokalnej społeczności za
wsparcie przy tworzeniu dokumentacji oraz
aktywny udział w pracach nad Lokalną Stra-
tegią Rozwoju. 
W kolejnych numerach „Gazety Sompoleń-
skiej” zostaną przedstawione informacje o
tym kto i na co może ubiegać się o wsparcie
oraz kryteria oceny dla poszczególnych rodza-
jów operacji. Jednocześnie zapraszamy do
kontaktu z Biurem Stowarzyszenia „Wielko-
polska Wschodnia”, które mieści się w
Kramsku przy ul. Kurpińskiego 6, tel. 63
245 18 58, mail: wielkopolska.wschod-
nia@wp.pl. Zachęcamy również do śledzenia
naszej strony internetowej www.wielkopol-
skawschodnia.pl, na której pojawiają się naj-
nowsze informacje dot. działań
podejmowanych przez Stowarzyszenie, a
także na nasz profil na FB.

WYNIK KONKURSU - MARZEC
Mieszkanka gminy Sompolno Pani Halina Kwiatkowska, została
laureatką marcowego konkursu „Gazety Sompoleńskiej”. Konkurs
polegał na rozwiązaniu krzyżówki, której hasło powiązane było z
tematem wielkanocnym. Zastępca Burmistrza Miasta Sompolno
Pani Joanna Raźniewska, gratulując wygranej, wręczyła laureatce
blender oraz torbę upominkową.

Publikujemy zdjęcia i krótkie charakterystyki psów. Zastanówcie się drodzy Państwo nad
zabraniem do domu pieska. A redakcja po udanych adopcjach, będzie starała się napisać o
dalszych losach opiekunów i ich nowych czworonożnych przyjaciół. Psiaki gotowe do adop-
cji są odrobaczone, zaszczepione oraz wysterylizowane. Warunkiem adopcji jest podpisanie
umowy adopcyjnej. Każdy, kto zdecyduje się na adopcję psa może liczyć na życzliwy kon-
takt i wsparcie ze strony wolontariuszy z przytuliska. O szczegóły adopcji można zapytać
telefonicznie Paulinę Kurowicką nr tel. 725 596 776. Zachęcamy również do odwiedzenia
profilu przytuliska na Facebooku. 

PIES NAJLEPSZYM PRZYJACIELEM
CZŁOWIEKA...

CUDOWNE SIOSTRY 
DO ADOPCJI
ASZA i KSENIA to przesympatyczne sunie
średniej wielkości. Psinki mają rok, są odro-
baczone, zaszczepione oraz wysterylizo-
wane i czekają na kogoś, kto je przygarnie i
otoczy miłością. Ksenia rudo - biała bardziej
otwarta na człowieka, niezwykła przylepa i
łasa pieszczot. Asza czarna - pręgowana
troszkę wycofana, ale coraz bardziej otwiera
się na nowe otoczenie oraz ludzi. Panny po-
trafią chodzić na smyczy, nie wchodzą w
konflikty z innymi psami.
Cudownie byłoby gdyby znalazły jeden

wspólny dom, ale oczywiście można adop-
tować je osobno. 

Wspólnie z OTOZ Animals, chcielibyśmy zachęcić
Państwa do adopcji psów z Przytuliska 
dla bezdomnych zwierząt w Sompolnie

DEMI suka w typie owczarka belgijskiego,
średniej wielkości. Młoda, ma rok, najwyżej
półtora. Jest odrobaczona, zaszczepiona oraz
wysterylizowana. Przesympatyczna, ładnie
chodząca
na smyczy.
W Przytu-
lisku od
miesiąca.
Dogaduje
się z in-
n y m i
psami.

GUCIO młody, nieduży, sympatyczny
psiak. Jest odrobaczony, zaszczepiony oraz
wykastrowany. Potrafi chodzić na smyczy i
uwielbia spacery. Jest ciekawski otaczają-
cego go świata i najlepiej czuje się na spa-
cerach. Przebywa w Przytulisku dość krótko,
ale do tej
pory nie
wchodził
w kon-
flikty z
i n n y m i
psami.

MAKSIO przesympatyczny psiak średniej wielkości. Jest
odrobaczony, zaszczepiony oraz wykastrowany. Maksiu był
dopiero na swoim drugim schroniskowym spacerze, ale po
kilku chwilach buntu bardzo dobrze radzi sobie ze smyczą.
Jest trochę nieufny, potrzebuje chwili, aby zaufać obcemu.
Poza tym bardzo radosna z niego psina szukająca domku.


