
„NASZA PRZYSZŁOŚĆ”
Sompoleńska Spółdzielnia Socjalna „Nasza Przyszłość”
działa od 4 miesięcy. 

ZŁOTE GODY
21 października w sali Ratusza w Sompolnie 10 par małżeń-
skich z terenu miasta i gminy Sompolno obchodziło szcze-
gólny jubileusz – Złote Gody, czyli 50 lat wspólnego
pożycia małżeńskiego. 

RELACJE Z ZAWODÓW 
WĘDKARSKICH KOŁA PZW NR 8
Drugie zawody spinningowe i zawody wędkarskie o Pu-
char Przewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego.

DZIEŃ EDUKACJI W GMINIE 
SOMPOLNO
W piątek, 14 września w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
nr 2 w Lubstowie, spotkali się pracownicy szkół i przed-
szkoli z gminy Sompolno.
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ŻEGNAJ LATO
Integracyjny festyn oznajmiający koniec lata miał miejsce
17 września w gościnnej wiosce Biele! 
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ROZMOWA Z GENERAŁEM JANEM PODHORSKIM

Panie generale, to wielki zaszczyt móc z
panem rozmawiać. Chciałbym, by opowie-
dział nam pan, jak to się stało, że 12 wrześ-
nia 1939 roku znalazł się pan w
Sompolnie?
Proszę pana, moja przygoda z wojskiem za-
częła się dużo wcześniej niż w 1939 roku.
Najpierw było harcerstwo.  Jedna z organiza-
cji młodzieżowej i harcerstwo była takim wy-
dłużonym oddziałem „dwójki”, czyli
Oddziału II Sztabu Generalnego Wojska Pol-
skiego – komórki zajmującej się wywiadem
i kontrwywiadem. Ja mieszkałem na pogra-
niczu Polski i Niemiec. Tak więc dwa lata
przed wybuchem miałem do czynienia z Nie-
mcami, zbierając dane. Ja do dziś dnia pamię-
tam wszystkie cyfry: ilości procentowe
Niemców w danych wioskach, itd. Istniały
wioski, gdzie było 85 % ludności niemiec-
kiej. A młodzież w pańskim wieku uciekała
przez zieloną granicę do III Rzeszy na prze-

szkolenie do Hitlerjugend i wracali jako dy-
wersanci. 
Co działo się później?
A we wrześniu 1939 byłem już po przeszko-
leniu przysposobienia wojskowego. W pełni
przygotowany do podchorążówki, w pełni
obeznany ze sztuką strzelania. Zgłosiłem się,
bo były blisko pogranicza służby Obrony Na-
rodowej -  należy dodać, że nie było to woj-
sko regularne. Obrona Narodowa – ciekawa
organizacja i teraz będzie do niej Obrona Te-
rytorialna trochę nawiązywała, jest to wzór
szwajcarski. Muszę jeszcze dodać, że na 8 or-
ganizacji szkolnych, w 6 byłem prezesem
albo wiceprezesem – tak czy tak byłem nie-
spokojnym duchem. 
1 września już byłem w eskorcie w wyłapy-
waniu  V kolumny, a 2 września kontra wy-
ruszyła na Poznań. Będąc w drodze, już za
Grodziskiem, spotkaliśmy komendę Obrony
Narodowej. Zgłosiłem się tam, przydzielono

mnie do zwiadu kolarskiego. I między in-
nymi tu, w okolicach Sompolna, mieliśmy
działać jako patrol nocny. Oczywiście,
uczestniczyłem także w obronie Sompolna
12 września. A więc Sompolno było tylko

epizodem i w moim życiu, i w roku 1939
również. Jednak dobrze pamiętam tamten
okres i do Sompolna chętnie przyjechałem. 

Rozmawiał Bartosz Śliwicki, Ale!Radio
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WYWIAD MIESIĄCA

WYWIAD Z ROMANEM BEDNARKIEM, BURMISTRZEM MIASTA SOMPOLNO
16 września na Radzie Miejskiej radni
przyjęli zaproponowaną przez pana
uchwałę o połączeniu Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury i Miejsko-Gminnej Bib-
lioteki. Co ma na celu to połączenie?
Rada Miejska podjęła uchwałę intencyjną o
zamiarze połączenia. To jeszcze nie jest
uchwała łącząca te dwie instytucje, ponieważ
procedura łączenia instytucji kultury jest dość
skomplikowana i czasochłonna. Ta uchwała
zobowiązuje mnie do podjęcia kolejnych kro-
ków związanych z zintegrowaniem tych
dwóch instytucji.  To połączenie związane
jest z możliwością pozyskania, po połączeniu
tych dwóch instytucji, środków na dofinan-
sowanie rozpoczęcia kolejnego etapu bu-
dowy sali widowiskowej w Sompolnie, która
będzie jednocześnie biblioteką. Już od 6 lat
widzą państwo fundamenty,  które postara-
łem się w ubiegłym roku zabezpieczyć przed
warunkami atmosferycznymi. Do tej pory nie
było możliwości pozyskania żadnych środ-
ków na dokończenie budowy, ale pojawiło
się światełko w tunelu, które pozwala z opty-
mizmem patrzeć na dokończenie tej budowy.
Jestem od dawna zwolennikiem dokończenie
tego obiektu. Jeżeli przydarzyła się okazja,
aby pozyskać 2 miliony złotych na dofinan-
sowanie projektu, staram się ją  wykorzystać.
Myślę, że nie ma obaw, że po połączeniu tych
dwóch instytucji jakość usług się obniży. Nie
będzie zmian personalnych wśród pracowni-
ków. Jedynymi etatami, które będą się dub-
lowały to etaty dyrektorów. Będzie jedno
stanowisko dyrektora centrum kulturalnego i
obsadzenie tego stanowiska odbędzie się w
drodze konkursu. Te dwa miliony, o których
wspominałem, to środki ministerialne. Byłem
w Krakowie na spotkaniu z dyrektorem In-
stytutu Książki. To właśnie Instytut Książki
jest tą instytucją, która przekazuje te środki.
Wszystko, co do tej pory zostało wykonane,
czyli plany i fundamenty  będzie zaliczone
jako nasz wkład własny. Na dokończenie sali
widowiskowej potrzeba ok. 4,5 miliona zło-
tych. Sądzę, iż gmina sama mogłaby udźwig-
nąć koszt budowy tego obiektu, jednak
byłoby to rozłożone na kilka lat. W moim od-
czuciu nie po gospodarsku byłoby wydawać
4,5 miliona, skoro na wyciągnięcie ręki jest

suma pokrywająca blisko połowę kosztów.
Pragnę jednak zaznaczyć, co stanie się z po-
przednim lokalem biblioteki. W synagodze
będziemy chcieli utworzyć muzeum trzech
kultur. Ostatnio nasiliły się wycieczki, odwie-
dziny do dawnej sompoleńskiej bożnicy.
Wiele osób jest zainteresowanych utworze-
niem takiego miejsca pamięci  trzech kultur,
wszak trzy kultury przez tyle lat w Sompolnie
istniały i znakomicie ze sobą koegzystowały.
Od wielu istniał pomysł, by takie  miejsce po-
wstało. Jednak brakowało odpowiedniej lo-
kalizacji. Właśnie przeniesienie biblioteki z
synagogi do sali widowiskowej to okazja, by
taka izba pamięci powstała. 

W czerwcu na antenie Ale!Radia mówił
pan, że do 30 września ma zostać wyko-
nany projekt ścieżki rowerowej, a następ-
nie ogłoszony przetarg na jego wykonanie.
Wszystko idzie zgodnie z planem?
Wszystko idzie zgodnie planem, proszę pań-
stwa, czekamy tylko na odpowiednią doku-
mentacje. Myślę, że finansowo podołamy
temu zadaniu. Chciałbym bardzo, żeby w
tym roku przetarg był rozstrzygnięty i zreali-
zowany, ponieważ zarezerwuję środki na ten
cel w budżecie.

Na jakim etapie są prace związane z po-
wstawaniem parku przy ulicy 11 Listo-
pada?
Pod koniec września gościliśmy w Sompol-
nie Zespół Sędziów Sprawozdawców, którzy
oceniali teren pod park w ramach XVII edy-
cja konkursu „Działania proekologiczne i
prokulturowe w ramach strategii rozwoju ob-
szarów wiejskich” . Konkurs organizowany
jest przez Departament Środowiska Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielko-
polskiego.  Jury bardzo pozytywnie recenzo-
wało nasz projekt, doceniając  wkład
społeczeństwa w powstawanie tego terenu,
malowniczo ukształtowaną powierzchnię i
inne walory. Najprawdopodobniej w przy-
szłym miesiącu będziemy znać wyniki kon-
kursu. 

Jak wyglądają prace związane z powsta-
waniem przedszkola w Mąkolnie?

Efekt prac jest już bardzo widoczny. Niestety,
nie udało nam się pozyskać żadnych ze-
wnętrznych źródeł finansowania. Jednak z
nowym rokiem będziemy starać się o sukces
w kolejnych konkursach. Z budżetu gminy
zostanie zrobiona więźba dachowa, nowy
strop, zostanie położona dachówka i wymu-
rowane nowe kominy.  Wszystkie te ele-
menty są zgodne z zaleceniami konserwatora
zabytków.

12 września doczekaliśmy się pięknego i
godnego upamiętnienia obrony Sompolna
z 1939 roku przed wojskami niemieckimi.
Gościliśmy wielką postać – generała Jana
Podhorskiego, uczestnika tej potyczki w
Sompolnie sprzed 77 lat. To było chyba
ważne wydarzenie w najnowszej  historii
naszego miasta? 
Tak, uważam, że w tej kadencji to jedno z
najważniejszych wydarzeń. Myślę, że na
stałe wpisze się w kalendarz uroczystości na-
szej gminy. Pamięć o bohaterach lokalnych
powinna być zawsze czczona. Na pewno była
to okazja do spotkania z żywą historią. Na
mnie wielkie wrażenie zrobiło spotkanie ge-
nerała Podhorskiego z młodzieżą, które miało
miejsce w Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Sompolnie. Młodzi ludzie z sompo-
leńskiego gimnazjum i liceum w ogromnym
skupieniu wysłuchali opowieści pana gene-
rała.  Następnie pokazałem panu generałowi
naszą gminę. Był zauroczony naszą miejsco-
wością i całą okolicą. Pan generał był także
w miejscu, gdzie prawdopodobnie rozegrała

się obrona Sompolna, tam, gdzie zostały za-
trzymane wojska niemieckie.  Był on bardzo
wzruszony, będąc w  tamtym miejscu,  na
pewno wróciły wspomnienia sprzed 77 lat.
Wracając do sedna, to odsłonięcie tablicy
było bardzo ważne dla mieszkańców, dla
ludzi pamiętających te czasy i dla wszyst-
kich, którzy chcą kultywować i czcić pamięć
bohaterów. Po uroczystościach odbyła się
prezentacja publikacji „Bitwa pod Sompol-
nem” autorstwa Agaty i Krzysztofa Żabier-
ków w sompoleńskiej bibliotece. To również
dzięki ich zaangażowaniu udało się zorgani-
zować obchody tej rocznicy. 

W grudniu minie już rok, odkąd gmina
Sompolno jest na falach Ale!Radia. W paź-
dzierniku zmienił się co prawda korespon-
dent w naszej gminie, jednak Ale!Radio
pozostaje. To chyba dowód, że to medium
przyjęło się wśród mieszkańców? 
Widzimy to przede wszystkim przez liczbę
odwiedzin na stronie internetowej. Ja słysza-
łem tylko pozytywne oddźwięki tego ruchu.
Ale!Radio jest bardzo ciekawe i na bieżąco
opowiada o życiu gminy. Warto nadmienić,
że od października następcą Pana Bartosza
Śliwickiego jest Pani Anna Wiśniewska. 

Na stronie aleradio24.pl jest dostępne archi-
wum z blisko 150 audycjami o gminie Som-
polno. Zachęcamy do słuchania!

Rozmawiał Bartosz Śliwicki, Ale!Radio

(ur. 1921 r.),  na początku II wojny światowej ochotnikiem w batalionie Obrony Narodowej, członkiem Związku
Jaszczurczego, Narodowych Sił Zbrojnych i Armii Krajowej, uczestnikiem powstania warszawskiego i konspiracji
antykomunistycznej, represjonowanym i więzionym przez władze Polski Ludowej, generałem brygady 
Wojska Polskiego



str. 3PPaaźźddzziieerr nniikk  22001166

Z ŻYCIA GMINY
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W GMINIE SOMPOLNO

Spotkania wszystkich pracowników oświaty,
zostało zainicjonowane, a właściwie została
odświeżona tradycja sprzed kilkunastu lat
przez Burmistrza Miasta Sompolno Romana
Bednarka. W tym roku gospodarzem spotka-
nia była Dyrektor ZS-P nr 2 w Lubstowie
Pani Aneta Budziach. W zeszłym roku pra-
cownicy oświaty spotkali się w Sompolnie, a
za rok najprawdopodobniej spotkanie zosta-
nie zorganizowane w Mąkolnie.
Tegoroczną uroczystość rozpoczęła powita-
niem Pani Dyrektor Aneta Budziach, następ-
nie wszyscy zebrani goście mogli obejrzeć

występy młodzieży z Lubstowa. Było
śmiesznie, wzruszająco, zaproszeni gości
zostali porwani do tańca przez młodzież
szkolną. Nauczyciele pokazali, że mają dużo
dystansu do siebie i potrafią śmiać się z żar-
tów na swój temat. Oprawę muzyczną przy-
gotowali uczniowie pod opieką nauczyciela
muzyki Pana Zbigniewa Słodkiewicza. Po
części artystycznej głos zabrał Burmistrz
Miasta Sompolno, który złożył nauczycie-
lom, pracownikom administracji oraz obsługi
najlepsze życzenia. Podziękował za wzorową
współpracę i chęć do ciągłego rozwoju. Na

ręce dyrektorów szkół złożył symboliczne
bukiety kwiatów. Podczas uroczystości zos-
tały wręczone nagrody Burmistrza Miasta
Sompolno, oraz Nagrody Dyrektorów Szkół.
Dyrektorzy mogli cofnąć się w czasie i na
prośbę Burmistrza zasiedli w ławkach szkol-
nych.  Całemu spotkaniu towarzyszyło
motto: „Nauczyciel widzi więcej niż tylko
twarze dzieci – stara się zobaczyć ich
dusze…”. Po części oficjalnej, wszystkie
zgromadzone osoby mogły zamienić ze sobą
parę słów przy filiżance kawy i pysznych wy-
piekach.

W piątek, 14 września, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Lubstowie, spotkali się pracownicy szkół i przed-
szkoli z gminy Sompolno.

ZA NAMI IV GMINNA AKCJA POBORU KRWI
30 września w budynku Zespołu Szkolno–
Przedszkolnego nr 1 w Sompolnie odbyła się
IV Gminna Akcja Honorowego Poboru Krwi
zorganizowana przez Burmistrza Miasta
Sompolno. Na akcji pojawiło się ok 60
osób,chętnych oddać krew, w tym aż 13 osób
po raz pierwszy oddających krew. Cała akcja
przebiegała w miłej atmosferze, zarówno
dzięki personelowi medycznemu jak i pra-
cownikom urzędu i szkoły. Na wszystkich
przybyłych czekały ciepłe napoje oraz
pyszne śniadanie.
Krew oddali m.in. pracownicy Urzędu Miej-

skiego w Sompolnie, nauczyciele i kadra ad-
ministracyjna na czele z Dyrekcją Zespołu
Szkolno–Przedszkolnego nr 1 Sompolnie, ro-
dzice uczniów uczęszczających do w/w
szkoły,  liczna młodzież a także mieszkańcy
gminy Sompolno. Organizatorzy akcji ser-
decznie dziękują wszystkim krwiodawcom
za przybycie, Dyrekcji Zespołu Szkolno–
Przedszkolnego za użyczenie pomieszczeń
oraz pomoc w organizacji, a pracownikom
Urzędu Miejskiego w Sompolnie za zaanga-
żowanie oraz pomoc w realizacji tego przed-
sięwzięcia. Kolejna akcja już wkrótce!!!



Prezes Sompoleńskiego koła Bolesław Wol-
ski przypomniał, że to ,,Tu narodziły się ze-
społy Kwiaciarki, Dębowiacy, Nauczyciele,
Strażacy, Kombatanci wzbogacający nasze
koło swoim czynnym działaniem”. Prezes
przypomniał, że zaszczytną funkcję przewod-
niczenia Sompoleńskiej organizacji pełnili:
Kazimierz Gniazdowski, Anna Damińska, Ja-
nina Pawłowska, Jadwiga Byczkowska, Jerzy
Galczak, Tadeusz Michalski, Zygmunt Leś-
niewicz, Jan Czyżewski, Felicja Weso-
łowska. Ponadto można było dowiedzieć się,
że cała krajowa organizacja PZERiI liczy
około miliona członków. Ludzie starsi po-
trzebują niewiele, natomiast służą radą wy-
nikającą z doświadczenia życiowego. Z
okazji jubileuszu uchwałą zarządu głównego
PZERiI Złotą Odznakę Honorową przyznano
dla Koła w Sompolnie! Również tym samym

szczególnym wyróżnieniem odznaczono: Jó-
zefa Błaszczyka, Henryka Antczaka, Barto-
sza Bartosika oraz Andrzeja Prętnickiego.
Podziękowania za przygotowanie wystaw-
nego (z zabawą taneczną) spotkania popły-
nęły dla niezawodnych emerytów: Alfredy i
Włodzimierza Lewandowskich, Mirosławy
Janickiej, Zdzisławy Grzymskiej, Teresy Sze-
ląg, Sabiny Czerniak, Józefa Błaszczyka z
Żoną, Henryka Antczaka z Żoną. Tradycyjnie
też nie zabrakło okolicznościowego tortu
ufundowanego przez Radnego Piotra Wełnic-
kiego. Aktywność wieku dojrzałego realizo-
wała się w tańcu do późnych godzin
sobotniej nocy. Niech każdy senior czuję się
potrzebny drugiemu i czerpie satysfakcję z
dotychczasowych dokonań!

Andrzej Prętnicki
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Z ŻYCIA GMINY
PLATYNOWY JUBILEUSZ W SOMPOLNIE
Koło Emerytów Rencistów i Inwalidów ma 45 lat. Uroczystość jubileuszową obchodzono 20 sierpnia w sali OSP
Sompolno. Były kwiaty, gratulacje i wspomnienia…

Ten symbol tradycji, honoru oraz wierności
został we wrześniu tego samego roku po-
święcony. Punktem kulminacyjnym obcho-
dów dwudziestej rocznicy historycznego
wydarzenia były: parada powozów konnych
prowadząca z Sompolna do Lubstowa, uro-
czysta msza święta w kościele p/w. Św. Jad-
wigi w Lubstowie oraz spotkanie członków i
przyjaciół wyjątkowej pasji. Hodowcy koni
przez ostatnie 20 lat wielokrotnie powodo-
wali, że smutne ulice zamieniały się w
piękne, tętniące odgłosem końskich kopyt,
przykuwające wzrok ozdobnych uprzęży
aleje! Wielokrotnie zaprzęgi czołowych dzia-
łaczy koła hodowców koni panów: Kazimie-
rza Jankowskiego, Stanisława i Marcina
Wieczorków, Jana Wasielewskiego, Jerzego
Gołdyna, Andrzeja Twardowskiego, oraz
wielu innych wzbudzały i wzbudzają podziw
oraz uznanie mieszkańców Sompolna i oko-
lic. Aktywność członków związku hodow-
ców koni wyrażała się także uczestnictwem

w III i IV Czempionacie Koni Wielkopol-
skich w Gnieźnie w latach 2001 i 2005. Od
roku 2011(dzięki pasjonatom obchodzącym
jubileusz) podczas Dni Sompolna podzi-
wiamy widowiskowy konkurs zręczności po-
wożenia.  Pielęgnowanie niezwykłej pasji
doceniają władze miejskie oraz gminne Som-
polna, Wierzbinka i Babiaka, jak również
władze Wojewódzkiego Związku Hodowców
Koni. Wyrazem podziękowania za zaangażo-
wanie były wręczone w dniu 18 września
2016 roku na Gali w Sompolnie odznaczenia
i wyróżnienia. Właściciele czworonogich bo-
haterów zapewnili, że zwierzęta otrzymały
dodatkowe profity w formie żywności. W ży-
czeniach dla jubilatów przejawiał się duch
francuskiego powieściopisarza Honoriusza
Balzaka, który swoim określeniem prawdzi-
wego piękna wyróżnił: „…Kobietę w tańcu,
konia pełnego krwi w galopie oraz fregatę
pod pełnymi żaglami…”. 

Andrzej Prętnicki

20 LAT MINĘŁO
22 września 1996 roku Terenowe Koło Związku Hodow-
ców Koni obejmujące zasięgiem gminy: Sompolno,
Wierzbinek i Babiak, jako pierwsze w Polsce dostąpiło
zaszczytu nadania sztandaru! 

21 października w sali Ratusza w Sompolnie
10 par małżeńskich z terenu miasta i gminy
Sompolno obchodziło szczególny jubileusz –
Złote Gody, czyli 50 lat wspólnego pożycia
małżeńskiego. Uroczystego aktu odznaczenia
medalami Dostojnych Jubilatów dokonał
Burmistrz Miasta Sompolno - Roman Bedna-
rek w asyście Zastępcy Burmistrza - Joanny
Raźniewskiej  i Kierownika USC – Danuty
Kołackiej. Medale nadane przez Prezydenta
Rzeczpospolitej w rocznicę ślubu otrzymali:
Państwo Eugenia i Kazimierz Gołdyn z Som-
polna, Państwo Eugenia i Zygfryd  Głowaccy
z Mostek, Państwo Barbara i Jerzy Kijak z
Mostek, Państwo Danuta i Kazimierz Koła-
kowscy z Sycewa, Państwo Krystyna i Kazi-

mierz Kowalscy z Paprocina, Państwo Mela-
nia i Jan Kucal z Sompolna, Państwo Kazi-
miera i Kazimierz Leśniewscy z Racięcic,
Państwo Aurelia i Zdzisław Piguła ze Stefa-
nowa, Państwo Jadwiga i Bogdan Teńczyk z
Sompolna, Państwo Janina i Stanisław Wal-
czak z Mostek. Burmistrz Miasta Sompolno
pogratulował Jubilatom pięknego Jubileuszu,
życząc jednocześnie kolejnych wspólnie spę-
dzonych lat w zdrowiu i wzajemnym posza-
nowaniu. Małżeńskie pary otrzymały listy
gratulacyjne i kwiaty. Szanownym Jubilatom
gratulujemy pięknego Jubileuszu małżeń-
stwa, życzymy zdrowia, miłości bliskich oraz
wszelkiej pomyślności na dalsze lata wspól-
nego życia.

ZŁOTE GODY- UROCZYSTOŚĆ 50-LECIA
POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie ustanowiono jako nagrodę dla małżonków, któ-
rzy przeżyli wspólnie co najmniej 50 lat. Został ustanowiony ustawą z dnia 17 lutego 1960

roku o orderach i odznaczeniach, a włączony do obecnego systemu odznaczeń państwo-
wych ustawą z 16 października 1992 roku o orderach i odznaczeniach. Wnioski o nadanie
Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przygotowuje kierownik urzędu stanu cywil-
nego. Po podpisaniu przez burmistrza wysyła się je do urzędu wojewódzkiego celem pod-

pisania przez wojewodę. Następnie wnioski o których mowa wyżej – wojewoda
przedstawia Prezydentowi  Rzeczypospolitej Polskiej z prośbą o nadanie Medali Za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie. Osoby zainteresowane taką uroczystością, która odbędzie się w

2017 roku, prosi się o zgłoszenie do Urzędu Stanu Cywilnego w Sompolnie, pok. nr 3
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Z ŻYCIA GMINY
II ZAWODY SPINNINGOWE KOŁA NR 8 W SOMPOLNIE
W pochmurny i mglisty poranek, 9 października, odbyły się II zawody spinningowe na rzece Warcie. Impreza  zos-
tała zorganizowana przez koło PZW nr 8 w Sompolnie i zgromadziła na starcie 41 zawodników. 
Wędkarze rywalizowali na kilkukilometro-
wym odcinku prawego brzegu Warty w
miejscowości Święte. 
Po czterogodzinnych zmaganiach tryumfato-
rem zawodów został Marcin Marciniak, który
złowił szczupaka 74 cm, za co otrzymał 1950
punktów. Na drugim miejscu uplasował się
Dariusz Orlikowski, który złowił również
szczupaka 71cm - 1800 pkt. Trzecia pozycja
przypadła Tomaszowi Karczewskiemu 1250
pkt –szczupak 60cm. Czwarte miejsce uzys-
kał Tomasz Tomczak, łowiąc dwa okonie,
które dały 200pkt. Sędzią głównym zawo-
dów był Pan Marek Wiśniewski, sędziami
pomocniczymi byli Panowie Lech Wiśniew-
ski i Ryszard Wańkowski. Na wszystkich

uczestników zawodów czekał ciepły żurek,
domowy smalec, a na deser pączki.Wszyscy
zawodnicy otrzymali upominki m in. dzięki
wsparciu sponsorów, którymi byli Panowie:
Roman Bednarek, Janusz Stankiewicz, Wal-
demar Marciniak, Bartosz Bartosik, Miro-
sław Kowalski, Krzysztof Piasecki, Andrzej
Prętnicki, Jan Wasilewski, Piotr Wełnicki,
Tomasz Janicki, Krzysztof Śniegowski oraz
niezawodny sklep wędkarski „BIK”. Na za-
kończenie  zawodów najlepsi wędkarze
otrzymali puchary, które wręczył Burmistrz
Miasta Sompolno Roman Bednarek wraz z
przedstawicielami koła Nr 8 w Sompolnie, a
wszyscy uczestnicy mogli zjeść pieczoną
kiełbaskę i ogrzać się przy ognisku.

ZAWODY WĘDKARSKIE O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU KONIŃSKIEGO

W zawodach udział wzięło 59 wędkarzy, w
tym 9 juniorów. Uczestnicy stawili się nad ło-
wiskiem o godz. 6:30. Przedstawiono regula-
min zawodów i przystąpiono do losowania
stanowisk wędkarskich. Następnie rozpo-
częły się połowy wędkarskie. Po 3 godzinach
i 20 minutach zmagań wędkarskich komisja
sędziowska przystąpiła do ważenia ryb na
stanowiskach oraz podsumowania wyników.
Zwycięzcą zawodów w kategorii seniorów
został Tomasz Tomczak z wynikiem 6830pkt,
II miejsce zajął Walczak Michał-3175pkt, III
miejsce Nijak Dariusz z wynikiem 2755pkt.
W kategorii juniorów zwyciężył Kacper
Śniegowski-4450pkt, II miejsce zajął Janicki
Patryk-3265pkt, III miejsce Maciej Ulański-

3080pkt. Największą rybę zawodów wśród
seniorów złapał Jarosław Kierzkowski nato-
miast wśród juniorów Maciej Ulański i Kac-
per Śniegowski. Puchary i nagrody dla
najlepszych wędkarzy wręczył Przewodni-
czący Rady Powiatu Konińskiego Pan Janusz
Stankiewicz wraz z organizatorami. W imie-
niu organizatorów i zawodników prezes Koła
Nr 8 w Sompolnie Jacek Sławiński wręczył
podziękowania Panu Januszowi Stankiewi-
czowi za ufundowane nagrody i puchary. Na
zakończenie spotkania zostały skierowane
podziękowania dla organizatorów oraz sę-
dziów zawodów.

źródło: www.sompolno24.pl

W sobotni poranek, 24 września, na kanale licheńskim odbyły się Zawody Wędkarskie o Puchar Przewodniczą-
cego Rady Powiatu Konińskiego.
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KULTURA I ROZRYWKA
„QUO VADIS” HENRYKA SIENKIEWICZA LEKTURĄ NARODOWEGO CZYTANIA W 2016 ROKU
Cała Polska promuje czytanie. Nie inaczej było w Sompolnie. W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Sompolnie
zainaugurowano piątą edycję Narodowego Czytania.
Brali w niej udział uczniowie z Gimnazjum
w Sompolnie, z klasy - Ia i Ib , słuchając frag-
mentów dzieła Henryka Sienkiewicza “Quo
Vadis". “Quo Vadis” to jedna z najbardziej
znanych na świecie polskich powieści. Zos-
tała wydana w blisko 60 krajach, w ponad 50

językach. Dzięki jej sukcesowi Sienkiewicz
w 1905 r. otrzymał Nagrodę Nobla za cało-
kształt twórczości. Podstawowym celem
przedsięwzięcia jest popularyzacja czytel-
nictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbało-
ści o polszczyznę oraz wzmocnienie

poczucia wspólnej tożsamości. Każdy z
uczestników mógł otrzymać do własnego eg-
zemplarza książki pamiątkowy stempel -
okolicznościową pieczęć, nadesłaną przez
Kancelarię Prezydenta. Serdecznie dzięku-
jemy wszystkim uczestnikom akcji, którzy

doskonale wiedzą, że czytanie książek to
wielka przyjemność. Już dzisiaj zapraszamy
na przyszłoroczną edycję Narodowego Czy-
tania.

SPOTKANIE AUTORSKIE Z MARCINEM PAŁASZEM 
6 października w szkole w Sompolnie odbyło się spotkanie autorskie z Panem Marcinem Pałaszem – autorem ksią-
żek dla dzieci i młodzieży oraz licznych słuchowisk radiowych. 
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas
czwartych Szkoły Podstawowej w Som-
polnie. Pan Marcin to człowiek o ogrom-
nym poczuciu humoru, stąd motto jego
pracy: ,,Słowa niosą uśmiech”. Napisał
ponad 40 książek, które cieszą się dużym
powodzeniem wśród czytelników. W
trakcie spotkania autor zwierzył się dzie-
ciom, że nie lubi chodzić w garniturze,
śpi do południa by potem pisać w nocy.
Bardzo kocha swojego psa Elfa, który jest
jego przyjacielem oraz stał się tytułowym
bohaterem cyklu jego książek. Spotkanie
upłynęło w miłej i radosnej atmosferze.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy mieli
możliwość zdobycia autografu pisarza na
zakupionych książkach lub pamiątko-
wych karteczkach.

ARTYSTYCZNIE W PLENERZE 
Uczniowie ZSP Nr 1 w Sompolnie za współpracę z Fundacją Piękniejszego Świata zostali zaproszeni 24 września
wraz z Panią Edytą Ulańską na plener plastyczny oraz warsztaty modelowania w glinie i malarstwa na tkaninie do
siedziby fundacji w zespole pałacowo-parkowym w Skłudzewie.
Dla naszych uczniów była to nagroda za
ubiegłoroczne sukcesy artystyczne. Przypo-
mnijmy: Zuzanna Ozdowy kl. 2a - laureatka
VII Międzynarodowego Konkursu Arty-
stycznego im. Włodzimierza Pietrzaka pt.:

„Całej ziemi jednym objąć nie można uści-
skiem”, III miejsce w Konkursie Piosenki
Obcojęzycznej. Zuzanna Skalska kl. 2b - lau-
reatka w Regionalnym Konkursie Fotogra-
ficznym „Architektura Sakralna Konina i

regionu konińskiego". Maria Dębska kl. 1a -
I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Pla-
stycznym pt. „Narodziny Polski", Klaudia
Matuszewska kl.1a - I miejsce w Międzypo-
wiatowym Konkursie Plastycznym „Progra-

mowanie - jak my to widzimy?", nagroda
główna w Powiatowym Konkursie na Ilust-
racje, Julia Szcześniak kl.1a - nagroda
główna w Powiatowym Konkursie na Ilust-
racje
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KULTURA I ROZRYWKA
ART. NOC W M-GOK BEZPŁATNE SZKOLENIA KOMPUTEROWE

Projekt rozpoczął się z początkiem
października dla 15 osobowej grupy między
50-tym, a 75-tym rokiem życia. W każdą
środę i czwartek uczestnicy zajęć doskonalą
swoje umiejętności w obsłudze komputera.
Kurs będzie trwał do połowy listopada.
Życzymy powodzenia wszystkim adeptom
informatyki.

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sompolnie re-
alizowany jest projekt pt „Wielkopolska Akademia
Kompetencji Cyfrowych” dofinansowany z Funduszu
Europejskiego. 

Imprezę rozpoczęła Bitwa Kapel, w której
wzięło udział pięć zespołów, które przeszły
wcześniejsze eliminacje. Na ujskiej scenie
wystąpili: Elephant's Escape, Create, Ses-
sion, Suplement Diety i Romy. Występom
przyglądało się i przysłuchiwało jury w skła-
dzie: Mariusz Szalbierz, Marek Frąckowiak
i Bartosz Wodarkiewicz. Zespół Session z
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w
Sompolnie na tym festiwalu otrzymał wyróż-
nienie.

Nocą z 4 na 5 października w M-GOK w Sompolnie odbyła się Art noc, w której wzięła
udział najstarsza grupa plastyczna. Spotkanie miało cel plastyczno-integracyjny. Odbyły się
działania artystyczne bliskie happeningowi i sztuce ciała. Było radośnie i kolorowo.

NAGRODA DLA PANI JANINY BEDNARSKIEJ

17. Ogólnopolski Przegląd Artystycznego
Ruchu Seniorów „ARS” 2016 odbywa się od
1979 roku. Jest to impreza o profilu arty-
stycznym i metodycznym obejmująca swoim
zasięgiem wszystkie województwa. Od 1994
r. na wniosek Seniorów przegląd odbywa się
co dwa lata, a poprzedzają go eliminacje wo-
jewódzkie. Organizatora eliminacji woje-
wódzkich proponuje Urząd Marszałkowski
danego Województwa. Celem przeglądu jest
zaprezentowanie dorobku artystycznego Se-
niorów – solistów, duetów oraz zespołów.
„ARS” stwarza możliwości konfrontacji
twórczości artystycznej, pielęgnowanie tra-
dycji ludowych i działalności zespołów arty-
stycznych, oddziaływanie na szersze kręgi

społeczne poprzez upowszechnianie właści-
wych wzorców aktywnego spędzania wol-
nego czasu. Od 1994 r. najlepszy solista, duet
lub zespół Ogólnopolskiego Przeglądu Arty-
stycznego Ruchu Seniorów „ARS” otrzy-
muje nagrodę Grand Prix im. Tytusa
Frelichowskiego, inicjatora działań na rzecz
Seniorów w naszym Województwie i Kraju.
Przegląd Ogólnopolski odbywa się pod ho-
norowym patronatem Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Wojewody Ku-
jawsko-Pomorskiego Pana Mikołaja Bogda-
nowicza, Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego Pana Piotra Całbec-

kiego, Prezydenta Miasta Włocławek Pana
Marka Wojtkowskiego, Biskupa Włocław-
skiego Księdza Wiesława Meringa. „ARS”
ma już 37 lat. „ARS” to gigantyczna impreza
o profilu artystycznym, w której bierze

udział około 3000 tysięcy członków zespo-
łów licząc organizowane eliminacje woje-
wódzkie. Na przełomie września i
października Pani Bednarska na Ogólnopol-
skim ARS 2016 we Włocławku zaprezento-
wała gawędę kujawską pt. „Pieniądze życie,
pieniądze śmierć” oraz monolog z repertuaru
Hanki Bielickiej „Zjazd koleżeński”. Pani
Iza mimo ogromnej konkurencji, gdyż w
przeglądzie wzięło udział aż 78 zespołów z
całej Polski, otrzymała III nagrodę w katego-
rii solista. 
Serdecznie gratulujemy.

W czerwcu Pani Janina Bednarska, przez najbliższych
nazywana Izą, wzięła udział w Eliminacjach Powia-
towych do Ogólnopolskiego Przeglądu Artystycznego
Ruchu Seniorów w Kazimierzu Biskupim, gdzie
otrzymała nominację do Przeglądu Artystycznego
Ruchu Seniorów.

WYRÓŻNIENIE NA ULCE DLA GRUPY SESSION
17 września w Ujściu odbyła się druga edycja festi-
walu ULKA - Ujska Liga Kapel Alternatywnych, organi-
zowanego przez Ujski Dom Kultury. 

Na przybyłych gości czekało wiele atrakcji.
Były zamki dmuchane, pyszne potrawy, wy-
stępy artystyczne, przejażdżki bryczką…
Prawdziwą furorę zrobiło przeciąganie liny!
Zarówno w kategorii żeńskiej jak i męskiej
bezkonkurencyjnymi okazali się siłacze z
tzw. Starych Bieli! Siłą ,,Pudziana” zabłys-
nęła też pobliska społeczność z ,,Zofii”. Dużą
frekwencją cieszył się konkurs strzelania rzu-
tów karnych. Między słupkami bramki,
świetnie radził sobie Burmistrz Miasta Som-
polno Roman Bednarek. Po wielu próbach
najskuteczniejszym strzelcem został pan Mi-
rosław wyprzedzając po dogrywce pana Sta-
nisława! Nie zabrakło oczywiście rytmów
tanecznych. Przy sprzyjającej pogodzie
mieszkańcy z wielu stron gminy Sompolno
bawili się do późnych godzin wieczornych.

Pożegnanie lata pierwszy raz w takim wy-
miarze mogło być zrealizowane dzięki po-
mocy lokalnej społeczności: Rady Sołeckiej,
Radnemu Janowi Wasielewskiemu, Burmist-
rzowi Romanowi Bednarkowi oraz wielu po-
mocnym dłoniom. 

Andrzej Prętnicki

ŻEGNAJ LATO
Integracyjny festyn oznajmiający koniec lata miał
miejsce 17 września w gościnnej wiosce Biele! 
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PIKNIK NA PODSUMOWANIE PROJEKTU „OPADY I WYPADY”

W jej skład weszli wychowankowie OREW,
uczniowie Zespołu Szkół nr 3 w Mąkolnie
oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej w
Zakrzewku, pod patronatem Fundacji na
Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwar-
cie” w Koninie. Święto Pieczonego Jabłka
rozpoczęło się intensywnie. Wychowanków
OREW odwiedzili uczniowie klas III E i II G
z wychowawcami z Gimnazjum nr 3 w Ko-
ninie, którzy przekazali mnóstwo plastiko-
wych nakrętek. Wychowankowie OREW
także zbierali nakrętki przez całe wakacje i
podczas pikniku przekazali je na ręce prezesa
Dariusza Locha dla podopiecznych Fundacji
„Otwarcie” w Koninie. Nasi goście mieli
szansę poznać wychowanków i zobaczyć jak
wygląda ich codzienna praca w Ośrodku.
Potem przyszedł czas  na rozruszanie się na
świeżym powietrzu. Na początek roz-
grzewka, później energetyczna zumba, a na
zakończenie wyciszające  zabawy z chustą.
No cóż… działo się, a to dopiero początek

wrażeń tego dnia. Po południu dyrektor
OREW Urszula Łącka powitała serdecznie
wszystkich przybyłych gości: mieszkańców
gminy Sompolno, podopiecznych Fundacji
„Otwarcie” i Fundacji „Czeremcha”,
uczniów, rodziców i nauczycieli Zespołu
Szkół nr 3 w Mąkolnie i Szkoły Podstawowej
w Zakrzewku, wychowanków OREW wraz
z rodzicami oraz pracowników OREW. Li-
derka projektu Anna Liczbińska w krótkiej
prezentacji opowiedziała zebranym o celach
projektu i przeprowadzonych działaniach, a
pani Olga Wojciechowska zaprezentowała
wykonaną w ramach projektu „Odpady i Wy-
pady” torbę „Żyj EKO” i obdarowała każ-
dego uczestnika pikniku.Po części oficjalnej
przyszła pora na moc atrakcji, które dla przy-
byłych gości przygotowali pracownicy
OREW. Pogoda była po naszej stronie, dzięki
czemu w tym roku goście cieszyć się mogli
nie tylko specjałami z ogniska, ale również
zabawami ruchowymi na powietrzu. Obej-
rzeli także ogród „Oaza smaków” z nowymi
kompostownikami zakupionymi w ramach
projektu. W budynku także  nie brakowało at-
rakcji od malowania twarzy, układania bukie-
tów z liści, po quizy o tematyce ekologicznej.
Można było również zaszaleć na parkiecie w
żywiołowych tańcach indywidualnie i gru-
powo. Po takiej dawce wrażeń koniecznie na-
leżało uzupełnić poziom cukru, kosztując

przepysznych ciast oraz naszych „firmo-
wych” fenomenalnych pieczonych jabłuszek,
przyrządzonych przez panią Krysię Szałkie-
wicz. Impreza upłynęła pod znakiem dobrej
zabawy, aż żal było się rozstawać. Nie pozos-
taje nam nic innego jak zaprosić wszystkich
na kolejną odsłonę Święta Pieczonego Jabłka
w przyszłym roku. Projekt “Opady i Wy-
pady” został dofinansowany ze środków
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ra-
mach konkursu Wielkopolska Wiara 2016.

To już kolejna odsłona Święta Pieczonego Jabłka organizowanego przez Ośrodek Rehabiliatcyjno-Edukacyjno-
Wychowawczy w Marianowie. Tym razem święto stało się jednocześnie zwieńczeniem projektu ”Odpady i
Wypady”, który był realizowany od maja do września 2016 przez EKO-drużynę.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KROPKI W OŚNIE GÓRNYM

Dzieci oglądały film o Vashti, który uświa-
domił im, iż każde dziecko jest ważne i po-
siada w sobie ukryty talent, trzeba tylko
uwierzyć w siebie. Wszyscy wspólnie zaśpie-
wali piosenkę o Vashti, wykonali piękne
prace z kropek, utworzyli jedną największą
kropkę z własnych ciał, a na zakończenie
utworzono wielobarwne kropki z nakrętek po
napojach.  Kropkowe szaleństwo ogarnęło

15 września w Szkole Podstawowej w Ośnie Górnym odbyły się ob-
chody Międzynarodowego Dnia Kropki. Był to dzień pełen radości i
zabawy.

ZE SZKOLNEJ ŁAWKI

WYJAZD DO SOMPOLNA

Dzieci podziwiały ogromne maszyny i piece,
w których powstaje pieczywo, a także poz-
nały kolejne etapy powstawania chleba.
Miały możliwość zwiedzenia nowej piekarni,
która niebawem zacznie działać. Następnie

dzieci pomaszerowały na cmentarz, aby za-
palić znicze na Grobie Powstańców Stycz-
niowych. Od najmłodszych lat nauczyciele
kształtują bowiem u dzieci patriotyczne
postawy, zachęcają do poznawania historii
naszego kraju i miasta. Była to krótka, ale tre-
ściwa lekcja patriotyzmu. Ostatnim przystan-
kiem wyprawy była leśniczówka w Belnach.
Uczestnicy wycieczki spotkali się z bardzo
sympatycznym panem leśniczym Romanem
Bylewskim, który opowiedział o swojej
pracy, obowiązkach i niebezpieczeństwie
czyhającym w lesie. Dzieci rozpoznawały
drzewa, nasłuchiwały odgłosów lasu oraz
szukały śladów leśnych zwierząt. Spacero-
wały po lesie i podziwiały jesienny krajobraz.
Na koniec spotkania Pan Roman Bylewski
przekazał drobne upominki dla dzieci.
Serdecznie podziękowania dla piekarni „Sta-
szak” i Pana Bylewskiego za ciekawe lekcje
i miłe spotkanie.

Dzieci z klas O-III Szkoły Podstawowej w Ośnie Górnym
wraz z wychowawcami 20 września odwiedzili
piekarnię „Staszak” w Sompolnie.

„NASZA PRZYSZŁOŚĆ”

Stale poszerza swoją ofertę. Obecnie wyko-
nuje prace z zakresu: pielęgnacji terenów zie-
lonych (m.in. koszenie trawników, grabienie,
wertykulacja, przekopanie ogródka), prac po-
rządkowych (m.in. sprzątanie mieszkań i
biur, odśnieżanie, wrzucanie opału), komple-
ksowego dbania o czystość i estetykę gro-
bów, opieki nad osobami starszymi i dziećmi
w wieku przedszkolnym, animacji (organizo-
wanie wolnego czasu dla dzieci podczas róż-
nego rodzaju imprez), doręczania przesyłek
listowych i paczek (na terenie miasta i gminy
Sompolno).
Spółdzielnia „Nasza Przyszłość” jest młodą,
prężnie rozwijającą się firmą na rynku lokal-
nym. Oferta spółdzielni dociera do coraz
szerszej grupy odbiorców, co skutkuje zwięk-
szonym zainteresowaniem, a tym samym
większą ilością zleceń od osób prywatnych.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z
oferty i usług spółdzielni prosimy o kontakt
pod numerem telefonu: 506 051 114.

Sompoleńska Spółdzielnia Socjalna „Nasza Przyszłość”
działa od 4 miesięcy. 

Z ŻYCIA GMINY

Ze środków województwa wielkopolskiego gminie Sompolno została udzielona pomoc w
formie dotacji celowej na dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rol-

nych położonych w obrębie geodezyjnym Ośno Górne. Odpowiednia umowa w tej sprawie
została zawarta w dnu 30 marca 2016 roku pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Woje-

wództwa Wielkopolskiego a Gminą Sompolno. Gwarantuje ona pomoc finansową w wyso-
kości 123 tys. zł. Do przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych została zgłoszona
między innymi działka oznaczona numerem ewidencyjnym 53 o długości 1,053 km poło-

żona w obrębie geodezyjnym Ośno Górne.

Informacja dotycząca udzielenia pomocy finansowej w formie
dotacji celowej ze środków Województwa Wielkopolskiego na dofi-

nansowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych
położonych w obrębie geodezyjnym Ośno Górne.



ZE SZKOLNEJ ŁAWKI

ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

Akcja odbywająca się na całym świecie ma
na celu uświadomienie uczniom, że znajo-
mość tabliczki mnożenia jest niezbędna w
życiu codziennym. Spośród uczniów klasy
III d, którzy biegle opanowali tabliczkę mno-
żenia, powołano dwie Komisje Egzamina-
cyjne oraz Patrol Egzaminacyjny. Ich
zadaniem było sprawdzenie umiejętności po-
sługiwania się tabliczką mnożenia przez:
uczniów klas IV–VI, nauczycieli oraz pra-
cowników szkoły. Odwiedziliśmy również
Urząd Miejski w Sompolnie, gdzie do egza-
minu przystąpiła Zastępca Burmistrza Pani
Joanna Raźniewska i inni urzędnicy. Każdy
mógł sprawdzić się w dwóch kategoriach
(egzamin ustny lub pisemny). Ten, kto zdołał
bezbłędnie podać pięć poprawnych wyników
otrzymywał międzynarodowy tytuł MT EX-
PERT. W czasie akcji wręczano plakietki lub
certyfikaty potwierdzające znajomość tab-
liczki mnożenia osobom, które pomyślnie
zdały egzamin. Wszyscy świetnie się bawili
i z niecierpliwością czekają na następną taką
akcję. Koordynatorem akcji była Pani Kata-
rzyna Wiaderkiewicz.

DZIEŃ CHŁOPCA W PRZEDSZKOLU

W przedszkolu słychać było wesoły gwar,
śmiech i słowa śpiewanej przez dzieci pio-
senki pt „Dzień Przedszkolaka". Dzieci przy-
pomniały sobie również o swoich prawach -
tak ważnych w życiu każdego człowieka - a
także o obowiązkach, czyli kodeksie dobrego
zachowania się. Symbolem tego dnia stał się

balonik - wszystkie przedszkolaki można
więc było spotkać w naszym mieście z balo-
nikiem w rączce. Było wesoło i kolorowo.
Na zakończenie pani dyrektor złożyła dzie-
ciom życzenia i przeczytała List Rzecznika
Praw Dziecka z okazji V Ogólnopolskiego
Dnia Przedszkolaka.

Zgodnie z wieloletnią tradycją również, w tym roku w
Przedszkolu Gminnym w Lubstowie obchodzony był
„Dzień Chłopca”.
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DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA W LUBSTOWIE

W przedszkolu w Lubstowie 20 września
odbył się Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka.
Święto to na stałe wpisało się w kalendarz
ważnych świąt obchodzonych wspólnie
przez dzieci, rodziców i nauczycieli. To
ważny dzień, który dla dzieci jest okazją do
świętowania, zabawy i radości z bycia Przed-
szkolakiem. Hasłem przewodnim Dnia
Przedszkolaka 2016 roku było „Przedszko-
laki święto mają, kulturalnie czas spędzają".
Tego dnia w Przedszkolu w Lubstowie także
świętowano. Barwny korowód przebierań-
ców pod opieką nauczycieli i rodziców prze-
szedł przez miejscowość, aby dotrzeć do
Remizy Strażackiej. Tam na przedszkolaków
czekali już druhowie strażacy, którzy przy-
gotowali dla najmłodszych wiele atrakcji.
Największym zainteresowaniem cieszył się
pokaz sprzętu ratowniczego oraz możliwość
wejścia do wozu bojowego. Strażacy opo-
wiadali o swojej służbie dla społeczeństwa.
Dzieci miały możliwość przymierzenia stroju
strażaka oraz zapoznania się ze  sprzętem ra-
tującym życie i mienie. Druh Prezes przygo-
tował dla wszystkich pieczone kiełbaski, a na

deser były słodycze i owoce. Rozbrzmiewa-
jąca muzyka zagrzewała wszystkich do plą-
sów i wesołej zabawy. Zmęczeni ale
szczęśliwi dzieci wraz z opiekunami bez-
piecznie wrócili do przedszkola.

„Każdy przedszkolak dobrze wie, że kiedy 20 września
zbliża się, od malucha aż do starszaka, wszyscy
świętują Dzień Przedszkolaka”

Dziewczynki wspierane przez wychowaw-
czynie stanęły na wysokości zadania. Było
mnóstwo życzeń, upominków i słodki po-
częstunek. Obdarowani chłopcy poczuli się
docenieni więc ruszyli do skocznych pląsów

przy muzyce i zaprosili do zabaw swoje ko-
leżanki. Radosny nastrój utrzymywał się
przez cały dzień. Szkoda, że następne takie
święto dopiero za rok. 

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA W SOMPOLNIE
20 września obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Przed-
szkolaka. Z tej okazji w przedszkolu w Sompolnie zor-
ganizowana została uroczystość dla dzieci.

„Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia
znają” - pod takim hasłem przebiegał w Szkole Podsta-
wowej w Sompolnie VI Światowy Dzień Tabliczki
Mnożenia.
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PRZEGLĄD SPORTOWY
GKS SOMPOLNO-GTS MĄKOLNO 4:1

Mecz w pierwszych 40 minutach był typo-
wym meczem "walki". Obie drużyny rywa-
lizowały w środku boiska. W 41 minucie
drużyna GKS-u stworzyła pierwszą dogodną
sytuację, którą na bramkę  zamienił Patryk
Grabowiecki. Gospodarze poszli za ciosem i
jeszcze w pierwszej połowie stworzyli jesz-
cze jedną akcję bramkową. Przemysław Jan-
kowski w 45 minucie oddał precyzyjny strzał
na bramkę GTS Mąkolno, ale cudowną pa-
radą popisał się Robert Suliński. Po tej sytua-
cji Pani sędzia Michalina Diakow zakończyła
pierwszą połowę spotkania. Druga połowa
dostarczyła o wiele więcej bramek i emocji
piłkarskich. Na boisku można było zobaczyć
dwie zmotywowane drużyny. W 51 minucie
Mirosław Szczebelski popisał się precyzyj-
nym strzałem zdobywając drugą bramkę dla
GKS Sompolno. Radość kibiców GKS-u i
zawodników trwała krótko, ponieważ minutę

później Krzysztof Czajkowski zdobył
bramkę dla "Błękitnych" pięknym strzałem z
25m. Od tej pory drużyna GTS starała się do-
prowadzić do remisu, natomiast GKS kontro-
wał. W 66 i 76 minucie zawodnicy GKS-u
Patryk Grabowiecki i Damian Tylak nie wy-
korzystali sytacji sam na sam z bramkarzem
gości. W 87 minucie  Pani sędzia podykto-
wała rzut karny za faul na Damianie Tylaku.
Rzut karny pewnie wykorzystał Mirosław
Szczebelski strzelając swoją drugą bramkę, a
trzecią dla GKS Sompolno. W 90 minucie
wynik meczu na 4:1 ustalił Przemysław Jan-
kowski po podaniu Patryka Grabowieckiego.
Po ośmiu kolejkach końskiej klasy okręgo-
wej GKS Sompolno zajmuje 3 miejsce z do-
robkiem 15 pkt, natomiast GTS Błękitni
Mąkolno 15 miejsce (5pkt)

źródło:www.sompolno24.pl

W derbach gminy Sompolno GKS Sompolno pokonał GTS
Błękitni Mąkolno 4:1. Derby gminy dostarczyły jak
zwykle wielu piłkarskich emocji. Były bramki, kartki i
głośny doping licznie zgromadzonej publiczności. 

- 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

FUTBOLOWE GRAND PRIX DLA RYNU!

Gdy wydawało się, że po zwycięstwo w pią-
tym jubileuszowym turnieju sięgną piłkarze
„Nocnej Furii”, jak Feniks z popiołów odro-
dził się team z małej wioski Ryn gminy Som-
polno. Rzutem na taśmę (po zwycięstwie w
ostatnim turnieju) zawodnicy z Rynu odrobili
stratę 5 punktów doprowadzając do remisu w
generalnej klasyfikacji Grand Prix (po 74
pkt). Przy padającym deszczu, w zimnie, po-
krzepieni wygraną turniejową piłkarze
,,Lazio Ryn” skuteczniej egzekwowali rzuty
karne. „Nocnej Furii” pozostało drugie
miejsce. Za najpiękniejszą bramkę całego

cyklu rozgrywek organizatorzy uznali trafie-
nie Tomasza Leśniewskiego z drużyny brą-
zowych medalistów Orlik ‘16. Zaszczytu
dekoracji najlepszych trzech drużyn meda-
lami i upominkami Burmistrz Roman Bedna-
rek odstąpił najmłodszym piłkarzom drużyny
młodzików GKS Sompolno! Radość z tego
powodu była wielka, gdyż synowie medal za-
wieszali na szyję swoim tatom! Podziękowa-
nia od zawodników, burmistrza za
organizację, amatorskiej piłkarskiej przygody
otrzymali Szymon Stankiewicz, Mariusz
Chmielewski oraz Andrzej Prętnicki.

TRZY MEDALE MĄKOLEŃSKICH BIEGACZY

Gmina Sompolno wystawiła dwie reprezen-
tacje składające się z uczennic oraz uczniów
Gimnazjum z Mąkolna. W kategorii chłop-
ców szkół gimnazjalnych Filip Michalski
zajął pierwsze miejsce i zdobył złoty medal
mistrzostw. W tej samej kategorii Bartosz
Lamprycht zajął miejsce trzecie, Hubert Li-
siecki miejsce dziewiąte, Mateusz Sasiński
miejsce dwudzieste, Zbigniew Bartczak
miejsce trzydzieste, Klaudiusz Wojdak trzy-
dzieste dziewiąte miejsce. Mąkoleńscy bie-

gacze całkowicie zdominowali mistrzostwa.
W klasyfikacji drużynowej chłopcy z Gim-
nazjum z Mąkolna zdobyli złoty medal. Star-
towało 13 gimnazjów. Finał wojewódzki
odbędzie się 27 maja 2017 w Żerkowie.
W kategorii dziewcząt wystartowało 9 szkół.
Dziewczęta z Mąkolna zajęły piąte miejsce.
Biegły w składzie: Weronika Łoś, Wiktoria
Nowak, Weronika Kordylewska, Marika
Wojtasik, Marika Bąk i Laura Pietrzak. Gra-
tulujemy.

4 października w Kazimierzu Biskupim odbyły się Mistr-
zostwa Powiatu Konińskiego w Drużynowych Biegach
Przełajowych Dziewcząt i Chłopców Szkół Gimnazjal-
nych. Była to kolejna okazja gimnazjalistów do rywaliza-
cji z rówieśnikami z całego powiatu konińskiego.

Po raz czwarty najcenniejszy puchar Burmistrza Miasta
Sompolno powędrował dla drużyny Lazio Ryn! 7
października zakończyła się amatorska piłkarska zabawa
przeznaczona dla dorosłych. 

GOSPODARKA
JUBILEUSZ 10-LECIA DZIAŁALNOŚCI STO-
WARZYSZENIA “WIELKOPOLSKA WSCHODNIA”

Na początku imprezy zaproponowano przy-
byłym gościom poczęstunek w postaci ciasta
i nalewek przygotowanych przez Koło Gos-
podyń Wiejskich z Kiełczewa, gmina Koło.
W jubileuszu wzięli udział przedstawiciele
samorządów powiatowych i gminnych,
członkowie stowarzyszenia, zaprzyjaźnione
lokalne grupy działania z Wielkopolski, za-
proszeni goście oraz reprezentanci lokalnych
mediów. Wszystkich oficjalnie przywitała
Agnieszka Lewandowska-Kierownik Biura.
Prezes Stowarzyszenia Jarosław Felczyński
zaprezentował zdjęcia dokumentujące ważne
momenty z działalność Lokalnej Grupy Dzia-
łania i tego co udało się zrealizować w ciągu
10 lat istnienia w ramach realizacji Lokalnej
Strategii Rozwoju i nie tylko. Duże zaintere-

sowanie i uśmiechy na twarzach zebranych
budziły zdjęcia sprzed 10 lat, które nie tylko
obrazują  powstanie Stowarzyszenia, ale
także pozwoliły zaobserwować upływ mija-
jącego czasu w wyglądzie osób związanych
ze Stowarzyszeniem od początku  jego istnie-
nia. Następnie głos zabrali goście, którzy zło-
żyli gratulacje na ręce Zarządu
Stowarzyszenia - padło wiele słów sympatii
i uznania oraz życzenia dalszych sukcesów
na polu działania dla rozwoju obszarów wiej-
skich. Czas po przemówieniach  umilił wy-
stęp zespołu Corni Chopcy, z repertuarem
piosenek góralskich. Na zakończenie,
dobrym obyczajem, zaproszono wszystkich
na lampkę szampana, tort oraz poczęstunek. 

21 września w zajeździe Ligrana w Chojnach odbyły się
uroczyste obchody jubileuszu 10-lecia działalności 
Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia".

BRAWO OLIWIA!
25 września w Kole odbyła się
36 edycja Międzynarodowych
Biegów Warciańskich. W kate-
gorii młodzieżowej Oliwia No-
wakowska, uczennica kl. III
„sportowej” gimnazjum w Som-
polnie była bezkonkurencyjna, w
bardzo ładnym stylu pokonała
wszystkie rywalki i już dziś
może cieszyć się z kolejnego
sportowego sukcesu! 
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PRZEGLĄD SPORTOWY

SREBRNI I BRĄZOWI CHŁOPCY NA MISTR-
ZOSTWACH POWIATU W BIEGACH
PRZEŁAJOWYCH I ZŁOTA LIWIA!

Reprezentacja chłopców ze szkoły podsta-
wowej w Sompolnie zajęła wysokie II
miejsce, a ich koledzy z gimnazjum miejsce
III. 4 października miała miejsce druga od-
słona jesiennych zmagań biegaczy przełajo-
wych. Chłopcy ze Szkoły Podstawowej w
Sompolnie potwierdzili swoją wysoką formę
i w biegu drużynowym zajęli II miejsce. Jed-

nak najwięcej radości sprawiła uczennica kl.
VI SP w Sompolnie Liwia Rumianowska,
która w swojej kategorii nie miała sobie rów-
nych i w pięknym stylu wywalczyła tytuł
Mistrzyni Powiatu. Trenerami drużyn chłop-
ców są Pan Tomasz Adamkiewicz i Pan Ma-
riusz Budny, a dziewcząt Pani Ewa
Daszkiewicz.

FILIP ZDOBYWCĄ ZŁOTEJ KORONY

Zawody odbyły się na orliku w Babiaku. Na
zawody stawiły się wszystkie zgłoszone dru-
żyny: GKS Sompolno I, GKS Sompolno II,
Górnik Wierzbinek, Nałęcz Babiak, LKS
Ślesin i Strażak Licheń Stary. GKS Som-
polno I zwyciężył w czterech meczach a
jeden zremisował, a był to mecz z Babia-
kiem, który zakończył się wynikiem 1-1. Na-
łęcz Babiak i GKS I zgromadziły po 13 pkt,
ale to gospodarze mieli lepszy bilans bram-

kowy i tego dnia to oni mogli cieszyć się ze
zwycięstwa w całym turnieju. GKS Som-
polno II odniosło pierwsze zwycięstwo w se-
zonie pokonując LKS Ślesin. Po drodze
udało się zdobyć jeszcze jeden pkt remisując
bezbramkowo z Licheniem i ostatecznie
uplasowali się na 4 miejscu.

źródło:www.sompolno24.pl

Koniec września to tradycyjnie udział uczniów z Gim-
nazjum w Mąkolnie w Międzynarodowym Biegu
Warciańskim w Kole.

JESIEŃ Z BADMINTONEM W SŁUPCY

Zarówno w kategorii Szkół Podstawowych
jak i Gimnazjum, po bardzo dobrej grze za-
jęły czołowe lokaty. Były to ostatnie przygo-
towania dziewcząt do mistrzostw powiatu w

badmintonie. Kadra gimnazjum: Justyna
Brochocka i Marlena Kaczmarek. Kadra
Szkoły Podstawowej: Liwia Rumianowska i
Wiktoria Muszyńska.

Siatkarki z  Sompolna zdominowały rozgrywki turnieju
„Jesień z Badmintonem w Słupcy – 2016”.

W kategorii chłopców szkół gimnazjalnych
wystartowało dwóch uczniów: Filip Michal-
ski oraz Zbyszek Bartczak. Filip przyzwy-
czaił wszystkich do swoich sukcesów i
zwycięstw jakie odnosi w biegach na terenie
całej wielkopolski. I tym razem nie zawiódł.
Z olbrzymią przewagą nad drugim zawodni-
kiem zajął pierwsze miejsce udowadniając
sobie jaki olbrzymi talent w nim drzemie
oraz przy okazji zdobywając Złotą Koronę
Biegów Rejonu Konińskiego. Zbyszek zajął
30 miejsce. W biegu wystartowało 70 biega-
czy. Tytuł Złotej Korony można uzyskać wy-
grywając i zdobywając złote medale w trzech
biegach: Międzynarodowy Bieg Warciański
w Kole, Biegi Niepodległości w Turku oraz
Ogólnopolski Bieg Milowego Słupa w Koni-
nie. Filip jest pierwszym zawodnikiem w his-
torii, który dokonał takiego wyczynu.
Serdecznie gratulujemy. 

ŻAKI GKS – SOMPOLNO NA II I IV MIEJSCU NA
TURNIEJU W BABIAKU
24 września rozegrano drugi turniej o mistrzostwo
Klasy ORLIK E1 Gr. V w sezonie 2016/2017.

21 września na lotnisku Aeroklubu Konińskiego w Kaz-
imierzu Biskupim, odbyły się Mistrzostwa Powiatu
Konińskiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych.

LIGA MŁODZICZEK NABIERA TEMPA!

Dziś, na miarę swoich możliwości, dziew-
częta z gimnazjum w Sompolnie  osiągają
wspaniałe sukcesy w rozgrywkach lokal-
nych,  a także w rozgrywkach Wielkopolskiej
Ligi Piłki Siatkowej Kobiet.  Sompolnianki
w pierwszej rundzie ligi młodziczek trafiły
do grupy z AMBEREM Kalisz, SPARTĄ
Złotów i ASBL Piła. Na dzień dzisiejszy, po
dobrej grze zawodniczek w barwach GKS

Sompolno spodziewamy się pewnego
awansu do 1/16 rozgrywek. Młodziczki GKS
Sompolno grają w składzie: Martyna Gór-
czewska kpt, Julia Lewandowska, Maja Dra-
bińska, Agnieszka Brochocka, Marlena
Kaczmarek, Eliza Gruberska, Magdalena
Chudykowska, Aleksandra Nowakowska,
Laura Kordyl, Roksana Cichocka i Weronika
Sobocińska, trener: Maciej Daszkiewicz.

Należy się tylko cieszyć, że Sompolno miasto z tradyc-
jami rozgrywek męskiej piłki nożnej cały czas „pro-
dukuje" narybek, miejmy nadzieję, przyszłych
znakomitych siatkarek.



Pytania do krzyżówki:
1. ……..., nadzieja i miłość
2. Był nim np. Andrzej bądź Jan
3. Zapalane na grobach
4. Mogą być np. do Kolosan
5. Pierwszy przyjmowany sakrament
6. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty
7. Tam się spowiadamy
8. Wyrzekł się Pana Jezusa 3 razy
9. Syn Boży
10. Może być lekki lub ciężki

11. Bądźcie ... miłość, Jan Paweł II te słowa wypowiedział w encyklice
12. Może być wg Św. Łukasza, Marka, Mateusza, Jana
13. Nauka zajmująca się religią
14. Jezus uzdrawiał ich pod Taricheą
15. Poranna i wieczorna rozmowa z Bogiem
16. Na nich są grane pieśni kościelne
17. Tam są pochowani zmarli
18. Imię ojca Jana Chrzciciela
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SPRZEDAM MIESZKANIE W SOMPOLNIE
Sprzedam:

1. Mieszkanie w bloku o powierzchni 87 m2  składające się
z 4 pokoi, przedpokoju, kuchni, schowanka, łazienki i WC.

(istnieje możliwość podzielenia na  dwa mniejsze) 
Mieszkanie znajduje się na I piętrze, z balkonem, 

dwiema piwnicami.
2. Garaż murowany ( 30m2)

3. Działkę budowlaną 
Cena do negocjacji

Kontakt pod nr 660 923 010 lub 63 271 41 07

BENKA mała suczka około 4 letnia. Jest od-
robaczona, zaszczepiona oraz wysterylizo-
w a n a .
Potrafi cho-
dzić na smy-
czy. Nie
wchodzi w
konflikty z
i n n y m i
psami. Nie-
z w y k l e
lgnąca do
człowieka.
Idealny to-
warzysz dla
rodziny z
dziećmi.

FRYGA około 2 letnia suczka w typie sy-
berian husky. Jest odrobaczona, zaszcze-
piona oraz przeszła zabieg sterylizacji.
Bardzo ładnie chodzi na smyczy, nie ciągnie.
Nie toleruje żadnych psów wokół siebie,
więc musi zostać psią " jedynaczką ". Jak ty-
powa "husky'a" nie szczeka, tylko wyje.
Bardzo lubi zabawy z człowiekiem. 
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DŻEKI około 4-5 letni pies w typie psa
Dingo. Jest odrobaczony, zaszczepiony oraz
zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Po-
trafi chodzić na smyczy, nie ciągnie. Jest
grzeczny i ułożony, od wolontariuszy zbiera
same po-
chwały, jed-
nak potrafi
przeskakiwać
małe i średnie
ogrodzenia, co
jego przyszły
właściciel po-
winien mieć
na uwadze. 

Kontakt w sprawie adopcji : Paulina tel. 725 596 776.
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej

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 21 listopada 2016 roku. 
Każda osoba może oddać tylko jeden kupon konkursowy.
Wylosowany laureat otrzyma nagrodę rzeczową.

www.sadysompolna.pl


