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OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY
POŻARNICZEJ

W czwartek, 9 marca, odbyły się eliminacje gminne do
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
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MISTRZOSTWA GMINY SOMPOLNO
W BOWLINGU

Czternaście Pań i siedemnastu Panów wzięło udział w
rozegranych po raz siódmy Mistrzostwach Gminy.

SPOTKANIE Z PANEM JACKIEM
BORKOWSKIM
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Na zaproszenie Miejsko -Gminnego Ośrodka Kultury, 5
marca, z okazji Dnia Kobiet odbył się koncert Jacka
Borkowskiego.
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SZLIFUJEMY UMIEJĘTNOŚCI
TANECZNE

18 lutego odbyły się warsztaty dla grup tanecznych
działających przy MGOK w Sompolnie.
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11 marca, na sali
Ochotniczej
Straży Pożarnej w
Sompolnie,
odbyło się
coroczne, walne
zebranie sprawozdawcze
sompoleńskich
strażaków.

SIATKARKI NAJLEPSZE
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Finał
rozgrywek fazy playoff Regionalnej
Ligi Siatkówki
Pań wygrały zawodniczki GKS
Sompolno.

str. 10

Z ŻYCIA GMINY

FUNDUSZ SOŁECKI W GMINIE SOMPOLNO

Rada Gminy Sompolno zabezpieczyła w budżecie gminy na 2017 r. środki dla sołectw na fundusz sołecki w
kwocie 359 862,25 zł. Co roku we wrześniu mieszkańcy poszczególnych sołectw gminy decydują o przeznaczeniu
pieniędzy w ramach tak zwanego funduszu sołeckiego.
To pieniądze, które przekazywane są na realizację ważnych dla mieszkańców poszczególnych miejscowości potrzeb. Dzięki
wspólnym wysiłkom lokalnych społeczności
i władz samorządowych fundusz sołecki
wpływa na poprawę naszego najbliższego
otoczenia. Liczymy, że będzie tak także w
kolejnych latach.
FUNDUSZ SOŁECKI 2017
Sołectwo Belny
-zakup lamp solarnych dla wsi Belny i Ośno
Podleśne.
Sołectwo Biele
- budowa drogi,
- organizowanie pikniku rodzinnego.
Sołectwo Janowice
- budowa oświetlenia (lampy solarne) dla wsi
Janowice, Zdrojki i Smólniki Mostkowskie.
Sołectwo Kolonia Lipiny
- budowa budynku letniskowego z zagospodarowaniem terenu.
Sołectwo Koszary
- budowa oświetlenia.

Sołectwo Lubstów
- urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców – teren przy jeziorze (zakup pomostu, zakup ławek, zakup kosza na odpady,
zakup sprzętu sportowego, zakup lampy),
- zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubstowie w tym: kombinezony
pszczelarskie z osłoną głowy, deska ortopedyczna z wyposażeniem,
- wykonanie rekultywacji boiska sportowego
w Lubstowie,
- organizacja festynu rodzinnego.
Sołectwo Lubstówek
- naprawa drogi poprzez utwardzenie kruszywa,
- koszenie boiska sportowego,
- zakup iglaków i obsadzenie nimi Domu Ludowego w Lubstówku.
Sołectwo Marcjanki
- docieplenie świetlicy – turbina grzewcza,
- podbitka pod dach świetlicy,
- lampa oświetleniowa przy świetlicy,
-garaż blaszak,

- zakup stołów do świetlicy.
Sołectwo Marianowo
- naprawa dróg gruntowych.
Sołectwo Mąkolno
- wykonanie plaży,
- budowa oświetlenia.
Sołectwo Mostki
- nawodnienie boiska sportowego,
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej –
agregat prądotwórczy i sprzęt AGD.
Sołectwo Nowa Wieś
- remont świetlicy w Nowej Wsi,
- zakup wyposażenia świetlicy.
Sołectwo Ostrówek
- kontynuacja budowy placu zabaw i zagospodarowania terenu.
Sołectwo Ośno Górne
- naprawa chodnika (plac przy Szkole Podstawowej).
Sołectwo Police
- założenie lampy solarnej wraz z dokumentacją,
- naprawa dróg.

Sołectwo Przystronie
- dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw.
Sołectwo Racięcice
- naprawa dachu świetlicy wiejskiej.
Sołectwo Sompolinek
- zakup progów zwalniających,
- zakup lamp.
Sołectwo Stefanowo
- zakup kruszywa celem utwardzenia drogi,
- utwardzenie kruszywa,
- montaż lampy oświetleniowej.
Sołectwo Sycewo
- kontynuacja budowy placu zabaw.
Sołectwo Wierzbie
- montaż lamp solarnych,
- remont chodnika,
- utwardzenie wjazdu do świetlicy.
Sołectwo Zakrzewek
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy
wiejskiej z dobudową tarasu wraz z grillem
zewnętrznym.

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE SOMPOLEŃSKICH STRAŻAKÓW

11 marca, na sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Sompolnie, odbyło się coroczne, walne zebranie sprawozdawcze
sompoleńskich strażaków. Jest to najlepszy czas na podsumowanie zakończonego roku 2016 oraz przedstawienie planów na bieżący rok 2017.
Prezes OSP Sompolno-dh Bartosz Bartosik
serdecznie powitał wszystkich gości, sponsorów oraz strażaków. Zebranie swoją obecnością zaszczycili: Burmistrz Miasta Sompolno
Roman Bednarek, Przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego Janusz Stankiewicz,
Radni Rady Miejskiej w Sompolnie, a także
przedstawiciel Komendanta Miejskiego PSP
w Koninie kpt. Piotr Szafrański. OSP w Sompolnie w 2016r. brała udział w 112 akcjach
ratowniczo-gaśniczych. Na terenie gminy
Sompolno odnotowano 103 wyjazdy. Strażacy z OSP w Sompolnie zostali zadysponowani także do gmin sąsiednich: Wierzbinek
4 wyjazdy, Ślesin 2 wyjazdy, Kramsk 1 wyjazd, Babiak 1 wyjazd, Osiek Mały 1 wyjazd.
Rodzaje zdarzeń, w których uczestniczyli to:
55 pożarów, 51 miejscowych zagrożeń oraz
6 fałszywych alarmów. W wyniku tych zdarzeń zostało rannych 39 osób, a aż 4 poniosły
śmierć. Druhowie sompoleńskiej straży, nie
tylko brali udział w akcjach ratowniczych,
ale również uczestniczyli w akcjach profilaktycznych. Wielokrotnie gościli na festynach,
pogadankach na terenie miasta i gminy Sompolno. Rok 2016 był pozytywnym rokiem dla
druhów z OSP w Sompolnie. Jednostce

udało się pozyskać dużą ilość sprzętu niezbędnego do działań ratowniczo-gaśniczych.
W skład nowego wyposażania jednostki
wchodzą narzędzia hydrauliczne tj. rozpieracz kolumnowy, nóż do cięcia szyb oraz łańcuchy do kolumny kierowniczej. Pozyskano
nowy zestaw medyczny R1 oraz poszerzono
asortyment w ratownictwie wodnym o nowe
kombinezony piankowe, o strukturze takiej
samej, która jest używana przez specjalistyczną grupę nurkową, pas węgorz i kamizelki.W trakcje walnego zebrania uroczyście
wręczono druhom odznaki za wysługę lat na
rzecz straży. Jest to odznaczenie nadawane
przez prezydium zarządu Miejsko-Gminnego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
osobom wykazującym się działalnością w
OSP przez co najmniej pięć lat. Odznaka
uzupełniana jest w cyklu pięcioletnim oznaczeniem liczby lat działalności w OSP. Taką
odznakę otrzymało 11 druhów. Za wysługę
10 lat odznaczeni zostali: dh Bartosik Bartosz, dh Bartosik Tomasz, dh Józef Błaszczyk. Za wysługę 15 lat odznaczeni zostali:
dh Janicki Dariusz, dh Jankowski Łukasz, dh
Krygier Piotr, dh Kucal Daniel, dh Szeląg
Artur. Za wysługę 30 lat odznaczeni zostali:

dh Kijak Józef, dh Wełnicki Roman. Za wysługę 45 lat odznaczony został; dh Bolesław
Grąbkowski. Wyróżniono także druhny, które
działają na rzecz jednostki. W podziękowaniu, upominek otrzymały dh Buciak Halina,
dh Białecka Mariola, dh Dworok Daniela
oraz dh Wysocka Danuta. Druh Roman Wełnicki, został wyróżniony jako najstarszy
druh, który od 30 lat czynnie bierze udział w
akcjach. Podziękowania skierowano również
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do sponsorów OSP Sompolno m.in. do Pana
Śniegowskiego Artura za bezinteresowne
wspieranie jednostki. Jak co roku, wyróżniono druhów, którzy najczęściej brali udział
w akcjach. Na pierwszym miejscu uplasowali
się dh Bartosik Kacper, dh Prybacki Błażej i
dh Wesołowski Marek. Miejsce drugie przypadło dh Jankowskiemu Przemysławowi natomiast miejsce trzecie zajął dh Chałaj
Grzegorz.

W czwartek, 9 marca, odbyły się eliminacje gminne do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, zorganizowane przez Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Sompolnie.

Eliminacje gminne odbyły się w Zespołach
Szkolno-Przedszkolnym w Sompolnie, w
Lubstowie, w Zespole Szkół w Mąkolnie
oraz w szkole ponadgimnazjalnej w Sompolnie. W konkursie uczestnicy wykazywali się
wiedzą między innymi: z przepisów przeciwpożarowych, pierwszej pomocy, czy z historii
Ochotniczych Straży Pożarnych. Uczniowie,
którzy uzyskali najwyższą ilość punktów
zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu
oraz zostaną zaproszeni przez Burmistrza
Miasta Sompolno w celu wręczenia nagród.
Wyniki eliminacji:
I grupa wiekowa (szkoły podstawowe)
str. 2

1.Bartosz Nowakowski - ZSP nr 1 Sompolno
2.Kacper Słodkiewicz - ZSP nr 3 Mąkolno
3.Gracjan Grochowski - ZSP nr 2 Lubstów
II grupa wiekowa (gimnazja)
1.Stolarski Jakub - ZSP nr 1 Sompolno
2.Piotr Kropidłowski - ZSP nr 2 Lubstów
3.Patrycja Malesza- ZSP nr 3 Mąkolno,
III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)
1.Hubert Krygier - Sompolno
.
2.Alicja Polaszewska- Sompolno
3.Jacek Wieczorek - Sompolno
Uczniowie, którzy zajęli pierwsze miejsca
będą reprezentować Gminę Sompolno na

szczeblu powiatowym 1 kwietnia w Golinie.
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KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Z ŻYCIA GMINY

Klub Integracji Społecznej funkcjonuje na terenie
gminy Sompolno od 2013r. Swoją siedzibę ma w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sompolnie, przy ul. Gimnazjalnej 2a.

Głównym celem KIS jest: minimalizowanie
skutków bezrobocia, promowanie aktywności i przedsiębiorczości społecznej, przygotowanie do podjęcia zatrudnienia np. w
ramach prac społecznie użytecznych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
pomoc w wychodzeniu z izolacji i osamotnienia
Uczestnicy Klubu Integracji Społecznej spotykają się w siedzibie Klubu, gdzie mogą się
integrować, zagospodarować swój wolny
czas oraz korzystać bezpłatnie z internetu.
Spotkania te nie zawsze są planowane, często
mają charakter spontaniczny, uzależniony od
potrzeb uczestników. Podczas tych spotkań
wzajemnie się motywują i wspierają. Osoby
uczestniczące w Klubie Integracji Społecznej
zachęcane są do udziału w różnego rodzaju
projektach i działaniach aktywizacyjnych.
Część z tych osób brało udział w projektach
aktywizacyjnych, zorganizowanych m.in. z
Powiatowym Urzędem Pracy w Koninie.
W 2016 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sompolnie podjął współpracę z firmą SIM Piotr Wójcik z Wrocławia.
Dzięki tej współpracy Klub Integracji Społecznej zorganizował kurs języka angielskiego dla osób z naszej gminy. Kursy
odbywały się dla 4 grup składających się z

12 osób (razem 44 osoby). Zajęcia te były
bezpłatne, odbywały się w godzinach popołudniowych. Dla uczestników Klubu Integracji Społecznej zorganizowano również, we
współpracy z konińskim Bankiem Żywności,
warsztaty kulinarne, podczas których uczestnicy przyrządzali posiłki.W ramach swojej
działalności Klub Integracji Społecznej zorganizował dla osób bezrobotnych spotkania
z Panią Nadiją Borovską, która pochodzi z
Ukrainy, a od 10 lat mieszka w Polsce. Od
kilku lat prowadzi w Polsce własną działalność gospodarczą. Spotkanie z Panią Nadiją
odbyło się w ramach „dobrych praktyk” i
miało na celu pokazać osobom bezrobotnym
jak osoba nieznająca języka, w obcym kraju,
bez pieniędzy i pomocy bliskich, wykorzystując jedynie środki finansowe pochodzące z
programów unijnych oraz urzędu pracy,
mogła otworzyć własną działalność. W
chwili obecnej sama zatrudnia 2 osoby.
Uczestnicy Klubu Integracji Społecznej
dzięki takim spotkaniom mają okazję poznać
sukcesy i problemy związane z samozatrudnieniem. Spotkania „dobrych praktyk” mają
na celu motywować uczestników Klubu Integracji Społecznej, wskazywać im drogę
rozwoju oraz pokazać możliwości aktywizacji zawodowej.

PROGRAM RODZINA 500+

W ostatnich latach w Polsce współczynniki dzietności
kształtowały się na bardzo niskim poziomie. Aby temu
zapobiec Rząd Polski podjął działania mające na celu
tworzenie zachęt do podejmowania decyzji o rodzicielstwie.
Wśród instrumentów polityki prorodzinnej
należy wymienić Program Rodzina 500 +.
Większość badań pokazuje, że pozytywny
wpływ na dzietność mają transfery pieniężne
(świadczenia i ulgi). Po wprowadzeniu Programu 500 + wzrost wskaźnika dzietności w
gminie Sompolno w 2016 roku jest zauważalny. Do tej pory rodziło się rocznie od 65
do 75 dzieci, natomiast w roku 2016 odnotowano 93 urodzenia (dane z działu świadczeń
rodzinnych M-GOPS Sompolno). Do programu 500 + Ośrodek Pomocy Społecznej w
Sompolnie przygotował się należycie. Ponad
80 % pierwszych wniosków było przyjętych
już w miesiącu kwietniu 2016 roku. Pracownicy byli przeszkoleni, pomagali wnioskodawcom wypełnić odpowiednio dokumenty.
W przypadku wniosków na pierwsze
dziecko, gdzie świadczenie jest uzależnione
od wysokości dochodów rodziny, pracownicy w kolejnych miesiącach weryfikowali

dochody rodziny z przedstawionych dokumentów, a wydrukiem z Systemu Empatia.
W wielu wnioskach wystąpiły rozbieżności.
Wnioskodawcy często ukrywali swoje dochody, podawali błędnie kwoty. Niestety
takie sprawy często kończą się wydaniem decyzji o nienależnie pobranych środkach z koniecznością zwrotu za pobrany okres.

W okresie od 01.04.2016r. do 31.12.2016r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Sompolnie wypłacił świadczenia wychowawcze w ilości 11 801 dla 868
rodzin w łącznej kwocie 5 900 115,10 zł

NABÓR WNIOSKÓW O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAKOŃCZONY

Z dniem 28 lutego zakończono przyjmowanie wniosków
o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej.

Rolnicy, którzy nie złożyli wniosków o zwrot
tego podatku w lutym, mogą to zrobić w drugim terminie tj. w sierpniu. W pierwszym ter-

minie tego roku przyjęto 558 wniosków tj.
blisko 30 sztuk mniej niż w analogicznym
terminie ubiegłego roku.

UWAGA HODOWCY DROBIU

W dalszym ciągu występuje zagrożenie ptaków wysoce
zjadliwym wirusem ptasiej grypy.

Powiatowy Lekarz Weterynarii pismem z
dnia 7 marca poinformował o kolejnym gospodarstwie utrzymującym 11 tysięcy kaczek
w gminie Mikstat woj. Wielkopolskie, w którym stwierdzono ognisko grypy ptaków
HPAI.W związku ze stwierdzeniem obecności wirusa HPAI w zwłokach łabędzia niemego znalezionego pod mostem w Ślesinie,
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zwłoki innych padłych ptaków należy traktować jako potencjalnie zakażone wirusem.
Mając powyższe na uwadze prosi się o przestrzeganie obowiązków wynikających z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

•
Rodziny pobierające świadczenie wychowawcze w przypadku, których dochód
uzyskiwany jest z gospodarstwa rolnego-198 rodzin
•
Rodziny pobierające świadczenie wychowawcze w przypadku, których dochód
uzyskiwany jest z prowadzenia własnej działalności gospodarczej na zasadach
zryczałtowanych lub karty podatkowej-35 rodzin
•
Rodziny pobierające świadczenie wychowawcze w przypadku, którym przynajmniej jeden z rodziców nie uzyskuje dochodu-435 rodzin
•
Rodziny pobierające świadczenie wychowawcze w przypadku, gdy opiekę nad
dzieckiem sprawuje tylko jeden rodzic-101 rodzin
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RUSZA NABÓR WNIOSKÓW DO mPOTĘGI

Fundacja mBanku po raz czwarty wesprze niestandardowe sposoby nauczania matematyki. W rozpoczętym właśnie
programie mPotęga wnioskodawcy mogą ubiegać się o granty w wysokości od 2 do 8 tys. zł. Jest o co walczyć.
Tylko w ubiegłorocznej edycji programu przyznano dofinansowanie na łączną kwotę ponad 1,2 mln zł.
mPotęga to największy program prowadzony
przez Fundację mBanku. Ma on za zadanie
popularyzować matematykę wśród dzieci i
młodzieży i pokazać im, jak bardzo potrzebna w codziennym życiu jest umiejętność
sprawnego liczenia i logicznego myślenia.
Program ma także zachęcić nauczycieli, rodziców i pasjonatów matematyki, aby przezwyciężali schematy i rutynę w nauczaniu
matematyki oraz zachęcali swoich uczniów
do nieszablonowego myślenia i odkrywania
fascynującego świata matematyki. Ma to

pomóc w promowaniu pozytywnego wizerunku całej dziedziny, a w konsekwencji zachęcić młodych ludzi do rozwijania swoich
kompetencji w zakresie nauk ścisłych. Poprzednia edycja mPotęgi cieszyła się rekordowo wysokim zainteresowaniem. Do oceny
jury nadesłano blisko 900 wniosków, z których dofinansowanie otrzymało aż 210.
Łączna kwota przekazana beneficjentom
sięgnęła 1,2 mln zł. Zasady mPotęgi są proste: program grantowy obejmuje dzieci
uczące się co najmniej w 4. klasie szkoły

SOMPOLEŃSKA SPÓŁDZIELNIA SOCJLANA
„NASZA PRZYSZŁOŚĆ”

Jest to firma, którą cechuje różnorodność oferowanych
usług. Oferuje Państwu skorzystanie z wielu usług, które
posiada w swoim asortymencie.

Obecnie wykonuje prace z zakresu: pielęgnacji terenów zielonych (m.in. koszenie
trawników, grabienie, wertykulacja, przekopanie ogródka); prac porządkowych (m.in.
sprzątanie mieszkań i biur, odśnieżanie,
wrzucanie opału); kompleksowego dbania o
czystość i estetykę grobów; opieki nad osobami starszymi i dziećmi w wieku przedszkolnym; animacji (organizowanie wolnego
czasu dla dzieci podczas różnego rodzaju imprez); doręczania przesyłek listowych i paczek ( na terenie miasta i gminy Sompolno).
Spółdzielnia „Nasza Przyszłość” jest młodą,
prężnie rozwijającą się firmą na rynku.
Oferta spółdzielni dociera do coraz szerszej
grupy odbiorców, co skutkuje zwiększonym
zainteresowaniem, a tym samym większą ilością zleceń od osób prywatnych. Telefon
kontaktowy: 506051114.

podstawowej oraz w gimnazjach i szkołach
ponadgimnazjalnych. Wniosek mogą złożyć:
szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe, biblioteki oraz grupy
nieformalne z całej Polski. Propozycje powinny pokazywać innowacyjne, nieszablonowe podejście do nauki matematyki.
Przyznawane granty w wysokości od 2 tys.
do 8 tys. zł. Nabór wniosków w czwartej edycji trwa do 10 maja br. Więcej informacji oraz
formularze wnioskowe dostępne są na stronie

www.mPotega.pl

„OPRACOWANIE PROGRAMU REWITALIZACJI
DLA GMINY SOMPOLNO”

6 marca 2017r. Gmina Sompolno podpisała umowę z Województwem
Wielkopolskim
z
siedzibą
Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na realizację projektu pn.: „Opracowanie Programu
Rewitalizacji dla Gminy Sompolno”.
Projekt będzie realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna 2014-2020. Celem i efektem pro-

jektu będzie Program Rewitalizacji dla
Gminy Sompolno. Wartość projektu: 35
300,00 zł. Wkład Funduszy Europejskich: 31
770,00 zł.

KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI PN.
„TWOJA ULUBIONA OPOWIEŚĆ BIBLIJNA”

Centrum Rozwoju Lokalnego zaprasza do udziału w V
edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla
Dzieci pn. „Twoja ulubiona opowieść biblijna”. Konkurs
skierowany jest dla dzieci w wieku 4-13 lat z całej Polski.

Zwycięzcy konkursu otrzymają cenne nagrody, a ich prace zostaną opublikowane w
wyjątkowym kalendarzu na rok 2018. Dochód ze sprzedaży publikacji zostanie przekazany na realizację prorodzinnych inicjatyw
społecznych. Aby wziąć udział w artystycznych zmaganiach, należy wykonać pracę plastyczną przedstawiającą ulubioną scenę ze
Starego lub Nowego Testamentu.
Prace konkursowe – wykonane dowolną
techniką – na arkuszu papieru w formacie A4, w orientacji poziomej, należy przesyłać do
30 kwietnia 2017r. na adres Centrum Rozwoju Lokalnego, ul. Zaparkowa 23, 42-400
Zawiercie lub dostarczyć osobiście w dni robocze w godz. 7.00-15.00 pod wskazany
adres. Do każdej pracy należy dołączyć: formularz zgłoszeniowy i oświadczenie opiekuna prawnego uczestnika konkursu. Prace
nie spełniające ww. wymogów nie będą oceniane.
str. 4

W tym roku patronat honorowy nad konkursem objęli: Biskup Antoni Długosz, Klasztor
Ojców Paulinów na Jasnej Górze i Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej - Królowej Polski.
Partnerami akcji są: Klasztor Ojców Paulinów w Leśniowie i Sanktuarium Matki Bożej
Leśniowskiej Patronki Rodzin, Parafia Katolicka Trójcy Przenajświętszej i Sanktuarium
NMP Skarżyckiej, Klasztor OO. Franciszkanów Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej
Opiekunki Rodzin w Pilicy, Księża Salezjanie z Sanktuarium Wspomożycielki i Królowej Beskidów w Szczyrku oraz
Stowarzyszenie Zbója Szczyrka. Patronat
medialny nad konkursem objęli: Tygodnik
Katolicki „Niedziela”, Katolickie Radio
FIAT,
iTV
Zawiercie,
www.zawiercianskie.pl
Więcej informacji o konkursie (w tym regulamin oraz formularze zgłoszeniowe) dostępne są na stronie internetowej
www.crl.org.pl oraz www.program-pit.org.pl
w zakładce Nasze Inicjatywy. Osoba koordynująca: Joanna Janik-Jaworska, tel. (32) 494
13 19, 533 421 953, e-mail: janik@crl.org.pl.
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Z ŻYCIA GMINY
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MISTRZOSTWA GMINY SOMPOLNO W
BOWLINGU

Czternaście Pań i siedemnastu Panów wzięło udział w
rozegranych po raz siódmy Mistrzostwach Gminy Sompolno w bowlingu. Trzygodzinne zmagania w Konińskiej
Kręgielni ,,Rondo” były pełne emocji.

12:2ĝû-oGVW\F]QLDUSURZDG]LP\EH]SáDWQH]DMĊFLD:F]HVQHJR:VSRPDJDQLD5R]ZRMX']LHFND
KONTAKT

MARIANOWO 9 ,62-610 SOMPOLNO
adres:
telefon: 694 823 950, e-mail: biuro@orew.otwarcie.pl , www.orew.otwarcie.pl

WIĘCEJ NARODZIN NIŻ ZGONÓW.
DEMOGRAFICZNE PODSUMOWANIE ROKU 2016
W GMINIE SOMPOLNO

Ponad sto dzieci urodziło się w minionym roku. W przygotowanych przez urząd statystykach uwzględniono
również ilość zawieranych małżeństw i zgonów na terenie gminy Sompolno.

* materiał reklamowy * materiał reklamowy * materiał reklamowy * materiał reklamowy * materiał reklamowy * materiał reklamowy *

Dokładnie 116 aktów urodzenia zarejestrowano w roku 2016 w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sompolnie. Jest to nieco większa
liczba od odnotowanych zgonów, która wynosi 107. Okazuje się, że miniony rok sprzyjał zawieraniu związków małżeńskich. Z
ewidencji prowadzonej przez Urząd Stanu
Cywilnego wynika, że było ich więcej, niż w
2015 roku. Tym razem ślubów odnotowano
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63, w tym 17 to śluby cywilne. W 2016 r.
również 10 par małżeńskich z terenu miasta
i gminy Sompolno obchodziło szczególny jubileusz-Złote Gody, czyli 50 lat wspólnego
pożycia małżeńskiego. Jak zapowiada się rok
2017? W styczniu oraz lutym odnotowano 20
zgonów, 14 aktów urodzenia oraz zawarto 4
związki małżeńskie. Cały rok jeszcze przed
nami.

Do rywalizacji przeprowadzonej 9 marca zaliczono dwie serie. Kategorię Pań z wynikiem 261 punktów wygrała Justyna Janke,
drugie miejsce w mistrzowskich zmaganiach
wywalczyła z wynikiem 259 pkt. Alicja Wiśniewska, na trzecim stopniu podium strącając
228 kręgli uplasowała się Katarzyna Śniegowska. Bardzo dobre łączne wyniki dwóch
serii uzyskały także panie: Mariola Bednarek
226pkt, Maria Sobczak 219, Parycja Kołodziejczak 207. Wszystkie pozostałe Panie
uczestniczące w rywalizacji dały z siebie
wszystko. W męskiej konkurencji zwyciężył,
najstarszy wiekiem zawodnik-Andrzej Prętnicki uzyskując w dwóch seriach 309 pkt.
jednocześnie zdobywając rekord jednej serii
189 pkt. Drugie miejsce zajął Michał Żabicki
z wynikiem, minimalnie słabszym 303 pkt.
Miejsca w czołowej trójce z wynikiem 276
doczekał się, czwarty zawodnik mistrzostw
z roku 2016, Karol Malinowski. Dobre wyniki w Mistrzostwach, sędzia Jakub Prętnicki

DZIEŃ KOBIET W RYNIE

odnotował także panom: Patrykowi Dreslerskiemu 267, Romanowi Bednarkowi 256,
Krzysztofowi Mikołajczykowi 255, Łukaszowi Suliburskiemu 251, Łukaszowi Jankowskiemu
246,
Waldemarowi
Marciniakowi 224, Zbigniewowi Zielińskiemu 217. Tomasz Koster przewrócił 215
figur. Nikomu z pozostałych uczestników
zmagań nie brakło humoru ani chęci kolejnego spotkania. Mistrzostwa patronatem
objął Burmistrz Miasta Sompolna- Roman
Bednarek, a cała imprezę zainicjował Radny
RM Andrzej Prętnicki. Do uświetnienia zawodów wydatnie przyczynił się też Radny
Rady Powiatu Konińskiego-Waldemar Marciniak. Cieszy też fakt, że w zabawie uczestniczyła duża grupa młodzieży z
Sompoleńskiej Świetlicy Socjoterapeutycznej. Serdeczne podziękowania dla inicjatora
i współorganizatora imprezy Pana Andrzeja
Prętnickiego.

Dziesiąty raz
Koło Gospodyń Wiejskich Marcjanki
zorganizowało zabawę z okazji Dnia Kobiet.
W świetlicy wiejskiej w miejscowości Ryn,
bawiło się 70 pań z gminy Sompolno, Wierzbinek oraz Babiak. Dzień Kobiet w Marcjankach wpisał się w kalendarz imprez
gminnych. Gospodynie nie zapominają o koleżankach z innych Kół Gospodyń Wiejskich. Panie zasiadły przy stołach, na których

znalazły się wyszukane potrawy, przygotowane przez same gospodynie. Wieczór umila
występ zespołu działającego przy MiejskoGminnym Ośrodku Kultury w Sompolnie „
Lucky Band”, a także gwiazdy wieczoru,
znanej gawędziarki Janiny Bednarskiej.
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KULTURA I ROZRYWKA

NAGRODZONO NAJLEPSZE OBRAZY
PODWÓREK

Miło nam jest poinformować, iż uczennice pracowni
plastycznej działającej przy M-GOK w Sompolnie
otrzymały nagrody i wyróżnienia w VII Ogólnopolskim
Konkursie Plastycznym Dzieci i Młodzieży pt. „Bajkowe
podwórko”.

Nagrodę otrzymała Maria Dębska, natomiast
wyróżnione zostały Katarzyna Sosnowska i
Zuzanna Skalska. Na konkurs wpłynęło
1841 prac z całej Polski, 32 prace zostały na-

grodzone, 12 wyróżniono, a 34 zakwalifikowano na wystawę pokonkursową. Serdecznie gratulujemy sukcesu.

MIŁOŚĆ TO CAŁY ŚWIAT-SPOTKANIE Z PANEM
JACKIEM BORKOWSKIM

Na zaproszenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, 5
marca odbył się koncert Jacka Borkowskiego,
dedykowany sompoleńskim kobietom z okazji Dnia Kobiet.

PIEŚNI DLA ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

wzruszył publiczność, kiedy zaśpiewał piosenkę “Gdy odejdę jutro tam”, wspominając
przy tym ukochaną żonę. Było zabawnie, radośnie a chwilami nostalgicznie. Miłe, niedzielne popołudnie spędzone z uśmiechem i
melodiami chwytającymi za serce. Po koncercie można było nabyć płyty z dedykacją i
autografem artysty. W sompoleńskim Domu
Kultury gościło wielu znanych artystów, z
którymi spotkania na długo zapadły w pamięć. Jednak spotkanie z Jackiem Borkowskim to spotkanie wyjątkowe.

Tuż przed koncertem Burmistrz Miasta Sompolno Roman Bednarek złożył życzenia
obecnym na sali Paniom. Podczas koncertu
Pan Jacek Borkowski śpiewał m.in. piosenki
Franka Sinatry, Ludwika Sempolińskiego
oraz własne. Wykonywał też zabawne monologi kabaretowe i sypał żartami. Od samego początku wytworzył wspaniały klimat
braku dystansu, a nawet wręcz bliskości z
widownią, która doskonale się bawiła śpiewając wraz z nim refreny niektórych piosenek. Pan Jacek nie tylko bawił, ale i głęboko
str. 6

25 lutego upłynął pod znakiem hołdu i upamiętnienia
żołnierzy wyklętych. I Ogólnopolski festiwal Piosenki
„Żołnierze Wyklęci” został zorganizowany przez
Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie oraz Stowarzyszenie Historyczno-Patriotyczne „Tożsamość” z
Lipna.
Festiwal został objęty Patronatem Prezydenta
RP Andrzeja Dudy, Instytutu Pamięci Narodowej i Burmistrza Miasta Lipna Pawła Banasika. W samo południe w kinie Nawojka
zabrzmiały patriotyczne nuty, a na scenie stanęła grupa młodych wokalistów. Wśród nich
Aleksandra Grzesiak z M-GOK w Sompolnie. Talent i interpretację piosenek niezwy-

kłych oceniała komisja konkursowa. Poziom
uczestników festiwalu był bardzo wysoki.
Ola podczas festiwalu zaprezentowała piosenkę „Modlitwa Armii Krajowej", którą to
wyśpiewała II miejsca na tym festiwalu. Gratulujemy Oli i życzymy dalszych sukcesów.
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PORTRET INDIANKI WYRÓŻNIONY

WYSOKIE NOTY NA KONKURSIE PLASTYCZNYM

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień X edycji
konkursu „Z pędzlem przez świat” „ETNO-PORTRETY”
odbyło się w sobotę, 11 marca, we Wrocławiu.

2 marca komisja artystyczna oceniła prace plastyczne
nadesłane na XIX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
Łajba 2017 w Słupsku.

Wśród wyróżnionych w tym konkursie znalazła się Klaudia Matuszewska z pracowni
plastycznej M-GOK w Sompolnie, która wykonała portret małe Indianki.
Wystawa nagrodzonych prac była atrakcją w
ramach festiwalu Sztuka Łączy Pokolenia,
Inspiracje Flamenco Przenikanie Kultur. Jest
to organizowana przez Młodzieżowy Dom
Kultury Wrocław-Krzyki impreza międzynarodowa, która ma na celu przedstawienie
wielu kultur, mających wpływ na powstanie
sztuki Flamenco. Portret Indianki wykonany
przez Klaudie obejrzało wiele osób z całego
świata.

Konkurs propaguje tradycje marynistyczne
wśród dzieci i młodzieży. Uczennice pracowni plastycznej przy M-GOK w Sompolnie osiągnęły na tym konkursie świetne
wyniki artystyczne. W kategorii 13-16 lat I
nagrodę zdobyła Zuzanna Skalska, III

WYSTĘP PANI IZABELI W KONCERCIE „SENIORZY DLA MIASTA” W KDK

5 lutego seniorzy skupieni w zespołach artystycznych
wystąpili na scenie Konińskiego Domu Kultury w programie „Seniorzy dla Miasta”.

miejsce w kategorii wiekowej 10-12 lat
otrzymała Maria Łukasik, natomiast I
miejsce w kategorii 6-9 lat osiągnęła Julia
Erber. Prace powstały pod kierunkiem Pani
Teresy Olczak.

SZLIFUJEMY UMIEJĘTNOŚCI TANECZNE

W koncercie wzięły udział zespoły Jutrzenka,
Tulipan, Fantazja, duet Ona i On oraz gawędziarka Janina Bednarska. Publiczność gorąco przyjęła Panią Izę, która bawiła
wszystkich swoimi monologami. Było i o poszukiwaniach odpowiedniego mleka dla
męża i o tym, że na mężczyznach trzeba się
mścić i za co należy to robić, ale też o tym
jak ważne są dwa słowa: przepraszam i dziękuję.

W sobotę, 18 lutego, odbyły się warsztaty z hip-hopu
dla wszystkich grup tanecznych działających przy
ośrodku kultury w Sompolnie. Warsztaty prowadziła
Pani Maria Powietrzyńska-choreograf i instruktor tańca
z Torunia.

Warsztaty to wyjątkowa forma zajęć tanecznych, która wzbogaciła cotygodniowe treningi. Dzięki warsztatom, można było
poznać nowe choreografie, style tańca, a
także różnorodne ćwiczenia, które można
wykorzystywać w samodoskonaleniu. Oczywiście warsztaty to nie tylko ciężka praca,
ale także doskonała okazja do poznania nowych ludzi i integracji z innymi tancerzami.
Tego dnia uczestnicy zajęć mieli zapewnioną
dużą dawkę tańca, muzyki, ćwiczeń, zabawy
i wiedzy potrzebnej do dalszego rozwoju.

słyszymy się na
www.sompolno.pl
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po jeszcze więcej kultury zapraszamy na
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ZE SZKOLNEJ ŁAWKI

SPOTKANIE INTEGRACYJNE-NOCKA W
SZKOLE

Już po raz drugi uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Ośnie Górnym wraz z opiekunami spędzili noc w
szkole.

Tego wieczoru wszyscy bawili się znakomicie. Były tańce, konkursy, gry i zabawy. Po
obfitym w wydarzenia wieczorze wszyscy
położyli się w jednej z sal klasowych, gdzie
oglądali filmy. Nocowanie w szkole zakończyło się rano wspólnym śniadaniem, po którym uczniowie pełni wrażeń wrócili do
swoich domów.

W OŚNIE GÓRNYM PAMIETAJĄ

Z okazji obchodzonego 1 marca Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Szkole Podstawowej w
Ośnie Górnym uczniowie przygotowali wystawę.
Celem tej wystawy było uczczenie pamięci
o podziemiu niepodległościowym z lat 19441963. Należy pamiętać, że święto to jest hołdem dla żołnierzy podziemia za świadectwo
męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i
przywiązania do tradycji niepodległościowych.

BEZPIECZNE WALENTYNKI

W dniach od 13 do 15 lutego w Gimnazjum im. Powstańców Styczniowych w Sompolnie odbyła się akcja
„Bezpieczne Walentynki”.
Jak co roku inicjatorem akcji była PSSE w
Koninie. Z tej okazji w poniedziałek 13 lutego wychowawcy wszystkich klas w gimnazjum przeprowadzili na lekcjach
wychowawczych pogadanki na temat profilaktyki chorób przenoszonych drogą

BAL KARNAWAŁOWY W PRZEDSZKOLU

Bal karnawałowy dla przedszkolaków to dzień niezwykły.
Jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą
im wielu przeżyć i radości.
W dniu balu już od rana, w przedszkolu w
Sompolnie, pojawiały się kolorowe postacie.
Dzieci przebrane były za bohaterów znanych

bajek. W salach przedszkolnych można było
spotkać wróżki, królewny, motylki, rycerzy,
piratów, policjantów, Spider-Manów, Batmanów nie sposób zliczyć i wymienić tych
wszystkich postaci. Rozpoznać dzieci było
bardzo trudno. Podczas zabawy były tańce i
konkursy. Bal umożliwił dzieciom i wychowawcom spędzenie czasu w miłej atmosferze.
Wspólna
zabawa
przyniosła
przedszkolakom wiele radości. Dziękujemy
dzieciom i rodzicom za zaangażowanie w
przygotowanie pięknych balowych strojów.
Kolejny bal karnawałowy już za rok!

WALENTYNKI W ZSP W SOMPOLNIE

Walentynki to coroczne święto zakochanych przypadające 14 lutego. Nazwa pochodzi od św. Walentego.
Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów zawierających wyznania miłosne (często pisane wierszem).

Na Zachodzie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii
i Stanach Zjednoczonych, czczono św. Walentego jako patrona zakochanych. Dzień 14
lutego stał się więc okazją do obdarowywania się drobnymi upominkami. Podobnie
było 14 lutego w Szkole Podstawowej w
Sompolnie. Dzieci z klas podstawowych obchodziły Walentynki. Były lizaki w kształcie
serduszka, a także kartki walentynkowe z miłymi życzeniami.
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DZIEŃ BABECZKI

płciową. Na korytarzu szkolnym w gimnazjum przygotowana została gazetka tematyczna, a na stronie internetowej szkoły
umieszczona broszura pt. „Zakażenia przenoszone drogą płciową, czyli jak zadbać o
zdrowie”.

Z okazji Dnia Kobiet Samorząd uczniowski Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum
w Sompolnie zorganizował
DZIEŃ BABECZKI.

W tym dniu uczniowie mogli kupić i skosztować pysznych babek i babeczek przygotowanych przez dzieci i rodziców. Serdeczne
podziękowania dla uczniów i rodziców, którzy włączyli się do akcji.

"SPORT TO ZDROWIE"-ZESPÓŁ SZKOLNOPRZEDSZKOLNY NR 1 W SOMPOLNIE

Klasa IIb w ramach projektu „Sport to zdrowie” przygotowała wystawę o ulubionych
sportowcach oraz dyscyplinach sportowych.
Uczniowie wykonali plakaty pt. „Sport to
zdrowie”. Na koniec omawianego tematu
odbyły się klasowe rozgrywki w kręgle,
oparte na zasadach fair play.

SPRAWDŹ CO PIJESZ!

Uczniowie klasy IIId, z podstawówki w Sompolnie,
poznali gorzką prawdę o słodkim cukrze.

Wiadomo, że hojne dodawanie
cukru do najróżniejszych produktów wyrządzi wiele szkód.
To właśnie cukier odpowiada za
otyłość, cukrzycę, próchnicę i
wiele innych. Na zajęciach
dzieci sprawdziły, ile cukru
znajduje się w napojach, które
piją. Wyniki umieściły na tablicy i przekonały się, że najzdrowsza oczywiście jest woda!
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ZE SZKOLNEJ ŁAWKI

PROJEKT REALIZOWANY Z FUNDUSZY UE W
ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W
SOMPOLNIE.

Projekt „Naszym priorytetem sukces zawodowy – program edukacji zawodowej w powiecie konińskim” realizowany jest przez Powiat Koniński i współfinansowany
przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu wyniesie 879
412,83 zł, w tym 791 471,54 zł dofinansowania.
Jest on realizowany od 31 grudnia 2016 roku
do 30 września 2018 roku i jest skierowany
do uczniów klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum dla dwóch szkół: Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie i
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie. Głównym celem projektu jest poprawa konkurencyjności na rynku pracy i
zdolności do skutecznego wejścia na rynek
pracy 148 uczniów oraz poprawa kwalifikacji
zawodowych 8 nauczycieli w obu placówkach. Działania, jakie zostaną podjęte w ramach projektu: staże i praktyki zawodowe
dla 106 uczniów/uczennic u pracodawców;
doradztwo
zawodowe
dla
148
uczniów/uczennic; wsparcie uczniów i
uczennic w zakresie zdobywania dodatkowych kwalifikacji i uprawnień zawodowych
zwiększających ich szanse na rynku pracy,
poprzez zorganizowanie następujących szkoleń: manicure i pedicure ze stylizacją paznokci, barman-kelner oraz kurs cukierniczy;
specjalistyczne kursy zawodowe dla uczniów
tj. operator koparko-ładowarki, spawacza

metodą MAG i TIG oraz betoniarz-zbrojarz;
doskonalenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli, poprzez sfinansowanie nauczycielom studiów podyplomowych
z zakresu doradztwa zawodowego, projektowania i desingu w branży odzieżowej oraz
komputerowo zintegrowane projektowanie i
wytwarzanie mebli. W ramach zadania przeprowadzone będą również szkolenia specjalistyczne dla nauczycieli z zakresu:
barman-kelner, odnawialne źródła energii
oraz rysunek techniczny i AutoCad; wyposażenie pracowni zawodowych w specjalistyczny sprzęt odzwierciadlający rzeczywiste
warunki pracy u pracodawców. W Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie, w
związku z uruchomieniem nowego kierunku:
krawiec, zostanie wyposażona pracowania
krawiecka, a w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie zostanie doposażona
pracownia stolarska. Wszystkie informacje
dotyczące projektu znajdują się stronach internetowych Powiatu Konińskiego i szkół
biorących udział w projekcie.

SUKCESY GIMNAZJALISTÓW

Mikołaj Janiak, uczeń klasy trzeciej gimnazjum w
Mąkolnie przystąpił do Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego na etapie szkolnym. Zdobywając 45 punktów
zakwalifikował się do etapu rejonowego.

Po kilku tygodniach ciężkiej pracy i nauki
pod okiem Pani Marii Piaskowskiej, zmierzył się z testem na etapie rejonowym, awansując do kolejnego etapu.18 lutego przystąpił
do etapu wojewódzkiego. Mikołaj został finalistą Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego. 13 stycznia Zuzanna Wdzięczna,
uczennica klasy trzeciej zaklasyfikowała się

do etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego. Biorąc udział w
konkursie, otrzymała wysoką liczbę punktów. Opiekunem Zuzanny była Pani Adelina
Nowak. Uczniom oraz ich opiekunom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów!

„GIMNAZJALIŚCI-PRZEDSZKOLAKOM”

Samorząd Uczniowski w Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Mąkolnie zorganizował i przeprowadził akcję
pod hasłem: „Gimnazjaliści-Przedszkolakom”.

Zadaniem tego przedsięwzięcia było narysowanie przez przedszkolaków ze Szkoły Pod-

Ma rze c 2 0 17

stawowej im. Pierwszej Kadrowej w Mąkolnie wymarzonych pluszaków, zaś zadaniem
gimnazjalistów-własnoręczne wykonanie
maskotek na wzór rysunków. Uczniowie drugiej i trzeciej klasy gimnazjum udali się do
przedszkola i wręczyli dzieciom wykonane
maskotki. Radości nie było końca. Nad
całym przedsięwzięciem czuwała Pani Anna
Pankowska-opiekun Samorządu Uczniowskiego, a także uczennica klasy trzeciejKinga Filipek.

CZY LASOM, POLOM I ŁĄKOM POTRZEBNI SĄ
MYŚLIWI?

3 marca przedszkolaki z Przedszkola Gminnego w Lubstowie miały okazję bliżej poznać, czym zajmują się myśliwi.

Na zaproszenie dzieci oraz wychowawcy
Pani Beaty Frontczak, placówkę w Lubstowie odwiedziło dwóch członków zespołu
Sygnalistów Myśliwskich ,,OGAR” działającego przy Zarządzie Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Koninie.
Jakież było zdziwienie panów, kiedy dzieci
gromkim zawołaniem ,,Darz Bór”- pozdrowieniem wszystkich myśliwych i leśników,
powitały swoich gości. Po tym jak panowie
się przedstawili, dzieci zaśpiewały piosenkę
o ,,Jamniczku, który wyturlał się z koszyczka”. W trakcie spotkania dzieci wysłuchały wierszy, które traktowały o tym jak
należy się zachowywać podczas wycieczek
do lasu i o tym, że drzewa i rośliny także żyją
swoim życiem i nie należy ich niszczyć ani
kaleczyć. Aby wprowadzić wesoły nastrój i
zagłębić się w tematykę łowiecką, panowie
zadawali zagadki związane ze zwierzętami:
jak są zbudowane oraz czym się charakteryzują. Kolejnym bardzo istotnym punktem pogadanki był temat roli myśliwego w
ekosystemie. Myśliwy Pan Leszek opowiadał o tym jak ważna jest równowaga w przyrodzie, że należy prowadzić zrównoważoną

gospodarkę łowiecką, aby nie dopuścić do
nadmiernego wzrostu liczebnego gatunków
zagrażających innym zwierzętom i ptakom.
Poruszony był również bardzo ważny temat
dokarmiania zwierząt w czasie zimy. Opowiadania były przeplatane muzyką i sygnałami myśliwskimi, które to na rogach
myśliwskich prezentowali przybyli goście.
Spotkania tego typu są bardzo ważne, ponieważ przynoszą wymierne efekty w postaci
wzrostu świadomości ekologicznej przedszkolaków. Poszanowania przyrody należy
uczyć od najmłodszych lat. Spotkanie zakończyło się wykonaniem wspólnego zdjęcia.

BYĆ KOBIETĄ, BYĆ KOBIETĄ...

Z okazji Dnia Kobiet wszystkim przedstawicielkom płci
pięknej, mężczyźni i chłopcy ZS Nr3 w Mąkolnie, złożyli najserdeczniejsze życzenia pomyślności i samych
pięknych dni w życiu oraz przedstawili program artystyczny tematycznie związany z Dniem Kobiet.

Chłopcy recytowali wiersze, śpiewali piosenki, grali na instrumentach. Nie zabrakło
także układów tanecznych. Zgromadzeni
żywo reagowali na poczynania artystów i
gromkimi brawami dziękowali za występ.
Oj, było wesoło! Na zakończenie Pani Dyrektor Adelina Nowak w imieniu wszystkich
pań i dziewcząt serdecznie podziękowała
męskiej części, uczęszczającej do szkoły w
Mąkolnie, za przygotowanie tej uroczej imprezy.

ZDOLNI UCZNIOWIE ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PIERWSZEJ KADROWEJ W
MĄKOLNIE

W listopadzie 2016 roku 13 uczniów Szkoły Podstawowej z klas IV-VI uczestniczyło w szkolnym etapie Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego. Trzy uczennice
klasy szóstej zakwalifikowały się do kolejnego etapu.
W etapie rejonowym najlepszy wynik z
uczennic szóstej klasy ze Szkoły Podstawowej w Mąkolnie osiągnęła Gabriela Roszak.
Uzyskana ilość punktów skutkowała trzecim
miejscem na tym etapie. Do zakwalifikowania się do finału wojewódzkiego dzieliły ją
zaledwie 3 punkty. Zadowalające wyniki
uzyskały również pozostałe uczestniczki

etapu rejonowego-Wiktoria Muszyńska (V
lokata) oraz Ola Wodnicka (VII lokata).
Pomimo braku awansu do etapu wojewódzkiego, uczennice wykazały się ogromną wiedzą polonistyczną, wykraczającą poza
podstawy programowe, osiągając wysokie
wyniki w konkursie z języka polskiego na
różnych szczeblach.

str. 9

FILIP DZIESIĄTY W POLSCE

PRZEGLĄD SPORTOWY

Wspaniale spisał się Filip Michalski, uczeń Gimnazjum w
Mąkolnie, który 4 marca zajął dziesiąte miejsce na rozgrywanych w Żerkowie Mistrzostwach Polski Szkół i Ludowych Zespołów Sportowych.

Na starcie stanęło 40 najlepszych zawodników z całej Polski. Filip wystartował na dystansie 3 kilometrów w kategorii wiekowej
chłopców z rocznika 2000/01. Natomiast w
Poznaniu na Mistrzostwach Województwa
Wielkopolskiego w Biegach Przełajowych na
słynnym Hipodromie Wola w kategorii juniora młodszego, Filip Michalski wystarto-

wał w bardzo mocnej stawce i zajął VI
miejsce. W finałach wystartowało 40 najlepszych chłopców z całej Wielkopolski z rocznika 2000/01. Trudny teren nie pokonał
Filipa. W tym roku przygotowania do sezonu
odbyły się bez zakłóceń co widać po osiąganych wynikach.

ZŁOCI WARCABIŚCI Z MĄKOLNA

Na Mistrzostwach Powiatu Konińskiego w Warcabach
Klasycznych 64 polowych Dziewcząt i Chłopców Szkół
Podstawowych, które 17 lutego odbyły się w Ślesinie,
uczniowie Szkoły Podstawowej w Mąkolnie zdobyli 2
złote medale.
Do mistrzostw przystąpiło 38 dziewcząt oraz
39 chłopców. Szkołę Podstawową w Mąkolnie oraz sekcję warcabów klasycznych reprezentowała czwórka uczniów: Julia Klimczak,
Natalia Mroczkowska, Kamil Kocański oraz
Jakub Filipek. W kategorii dziewcząt bezkonkurencyjna była Julia Klimczak, która zajęła I miejsce zdobywając złoty medal oraz
tytuł Mistrzyni Powiatu Konińskiego. Druga
z dziewcząt Natalia Mroczkowska zajęła 11
miejsce. Natomiast w kategorii chłopców
Jakub Filipek także zajął I miejsce, zdobył
złoty medal oraz tytuł Mistrza Powiatu Konińskiego. Kamil Kocański ukończył mistrzostwa na czwartym miejscu. Złoci

medaliści awansowali na Finały Mistrzostw
Województwa Wielkopolskiego, które dnia 1
kwietnia odbędą się w Poznaniu. Do mistrzostw powiatu uczniów przygotowali nauczyciele wychowania fizycznego: Pani
Jolanta Okupna oraz Pan Tomasz Zieliński.

W SIATKÓWCE NAJLEPSZE W POWIECIE!

Nie mija dobra passa zawodniczek reprezentujących
barwy Szkoły Podstawowej w Sompolnie! 14 lutego br.
szkoła była gospodarzem i organizatorem Mistrzostw
Powiatu Konińskiego w Piłce Siatkowej Dziewcząt Szkół
Podstawowych.

SIATKARKI NAJLEPSZE

Finał rozgrywek fazy play-off Regionalnej Ligi Siatkówki
Pań wygrały zawodniczki GKS Sompolno.
5 marca w sali ZSP nr 1 przy ulicy Kaliskiej
zdecydowanie zwyciężyły Ogończyk Kikół
3:0. W pierwszych dwóch setach do 19 oraz
w trzecim ostatnim do 16. Mistrzynie rozgrywek zagrały w ostatnim meczu w składzie:
Oktawia Wojasińska, Kaja i Martyna Krzymińska, Justyna Janke, Angelika Czarkowska, Marta Bolewska, Julia Bednarz,
Klaudia Robak. Dobra organizacja gry, lepsze od rywalek przyjęcie, skuteczne zbicia
oraz bloki to atuty powodujące, że zwycięstwo gospodyń ani przez chwilę nie podlegało dyskusji. Gratulujemy wszystkim
zawodniczkom uczestniczącym w rozgrywkach 2016/2017 oraz mądrze kierującemu zespołem
trenerowi
Szymonowi
Stankiewiczowi. Jak zawsze dopisała sompoleńska publiczność. Wypełniona po brzegi
sportowym dopingiem dodatkowo uskrzydliła skutecznie i widowiskowo grające dziew-

czyny. Bardzo dobrze, że praca nad siatkówką żeńską, (która jest profesjonalnie prowadzona w ZSP nr 1 w Sompolnie) ma
przełożenie w grupie dorosłej. Warto uprawiać tę dyscyplinę sportu, prócz emocji związanych z wygraną czy przegraną wymieniona
gra zespołowa uczy współpracy z zespołem,
gry w obecności kibiców. Radości z pierwszego w historii startów czempionatu nie
kryły zawodniczki GKS!
Andrzej Prętnicki

WIELKOPOLSKA LIGA PIŁKI SIATKOWEJ, KATEGORIA „MŁODZICZKI”, KLUB: GKS SOMPOLNO.
W rozgrywkach ligi, w której bierze udział
ponad trzydzieści zespołów klubowych z
województwa Wielkopolskiego, drużyna z
Sompolna walczy o m-ce 13-16 w klasyfikacji końcowej rozgrywek.
Drużyna w składzie: Marlena Kaczmarek,
Agnieszka Brochocka, Magdalena Chudykowska, Martyna Górczewska, Eliza Gruberska, Julia Lewandowska, Aleksandra
Nowakowska, Roksana Kobrzycka, Roksana
Cichocka, Weronika Sobocińska i Maja Drastr. 10

bińska, trener: Maciej Daszkiewicz, godnie
reprezentuje Gminę Sompolno w rozgrywkach na etapie wojewódzkim!

Na ten turniej do Sompolna przyjechali zwycięzcy eliminacji rejonowych: SP Dobrosołowo, SP Rzgów, SP Kazimierz Biskupi, SP
Morzyczyn i SP Wilczyn. Od początku zawodów mecze były cały czas kontrolowany
przez „nasze” dziewczęta, które całkowicie
narzuciły przeciwniczkom swój styl gry, nie
pozwalając im się rozegrać. Szczególnie
dobrze zagrały w ataku. Dziewczęta popisały
się również pewną i mocną zagrywką. Zawodniczki SP Sompolno w składzie: Oliwia
Andrzejewska, Olga Ozdowy, Dagmara
Uniejewska, Daria Kujawska, Wiktoria Muszyńska, Martyna Brodzińska, Michalina
Górczak, Liwia Rumianowska, Julia Mikołajczyk w ładnym stylu pokonały wszystkie
drużyny i zajęły I miejsce! II miejsce-SP Morzyczyn, III SP Rzgów. Medale zwycięskim
drużyną wręczył Burmistrz Miasta Sompolno Roman Bednarek. 15 lutego Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej rozegrali
chłopcy ze szkół podstawowych powiatu ko

nińskiego. Jest już tradycją, że także i te zawody organizuje Szkoła Podstawowa w
Sompolnie. Zawodnicy z Sompolna w meczu
o wejście do finału ulegli po dobrej grze i w
sumie wywalczyli miejsce III.

TURNIEJ SIATKÓWKI Z OKAZJI „DNIA KOBIET”
5 marca, kadra gimnazjum w Sompolnie (tradycyjnie
jak co roku) wzięła udział w Regionalnym Turnieju Piłki
Siatkowej Kobiet z okazji „Dnia Kobiet” w Słupcy.
Siatkarki z Sompolna przyzwyczaiły już swoich kibiców
do zadowolenia.

Od pierwszego meczu były ozdobą turnieju!
We wspaniałym, pełnym sportowej dramaturgii stylu wygrały wszystkie swoje mecze,
pozostawiając za sobą reprezentacje gimnazjów z: Trąbczyna, Sławska, Słupcy i Strzałkowa. Skład zwycięskiej drużyny z
Sompolna: Iza Gulczyńska, Justyna Brochocka, Natalia Konarska, Oliwia Nowa-

kowska, Julia Lewandowska, Maja Drabińska, Marlena Kaczmarek. Drużyna dziękuje
za gorący doping dyrektor Pani Jolancie Rosiak. Organizatorami imprezy był Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji, Urząd Miasta
Słupcy oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki.
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LUCEK około 3 letni,
malutki piesek. Jest odrobaczony, zaszczepiony
oraz
wykastrowany.
Idealnie spaceruje na
smyczy, przy nodze, nie
ciągnie. Bardzo spokojny
i trochę płochliwy. Potrzeba chwili, aby zapomniał o strachu przed
nowym
otoczeniem.
Uwielbia głaskanie i bliskość człowieka.

LUNA suczka średniej wielkości, znaleziona
podczas świątecznego przeszukiwania lasów,
zaplątana w sidła. Skrajnie wychudzona, odwodniona oraz z otwartymi ranami. Wszystkie rany zostały zszyte i zagojone na tyle, że
dziś nie ma po nich najmniejszego śladu.
Przybrała na wadze. Została odrobaczona,
zaszczepiona oraz wysterylizowana. Bardzo
ładnie chodzi na smyczy oraz kontaktuje się
z człowiekiem i prosi o głaskanie i pieszczoty. W pierwszych chwilach po wyjściu z
kojca skacze, okazując tym radość, jednak po
chwili euforii przestaje i idzie przy nodze, nie
ciągnąc smyczy. Z racji Jej przeżyć prosimy
o dokładne przemyślenie adopcji. Jest możliwość przyjazdu i wzięcia jej na spacer.

SZAREK przebywa w Przytulisku od września
2015. Pies średniej wielkości, odrobaczony, zaszczepiony oraz wykastrowany. Potrafi spacerować na
smyczy, nie ciągnie. Nie przepada za obecnością innych psów, dlatego w rodzinie do której trafi, lepiej
byłoby, aby został psim jedynakiem. Poza tym sympatyczny z niego psiak. Ma już za sobą jedną nie
udaną adopcję, dlatego prosimy o poważne przemyślenie adopcji, gdyż zasługuje on na odpowiedzialnych opiekunów.

TYMEK około 2 letni,
mały piesek. Jest odrobaczony oraz zaszczepiony.
Przeszedł zabieg kastracji. Potrafi ładnie chodzić
na smyczy. Stonowany,
spokojny i łagodny.
Uwielbia
pieszczoty.
Średnio przepada za innymi psami.

PIXI suczka średniej wielkości, 2 letnia. Jest
odrobaczona, zaszczepiona oraz wysterylizowana. Potrafi chodzić na smyczy. To bardzo
nieufna sunia. Na początku przebywania w
Przytulisku siedziała tylko w budzie. Była
stopniowo oswajana z dotykiem, głaskaniem,
obrożą, smyczą, spacerami. Póki co wychodzi
na spacery jedynie w towarzystwie swojego
towarzysza z kojca. Osoby zainteresowane
adopcją PIXI będą musiały uzbroić się w cierpliwość i stopniowo przekonywać ją do siebie.
Kontakt w sprawie adopcji :
Paulina tel. 725 596 776
Wa r u n k i e m a d o p c j i j e s t p o d pisanie umowy adopcyjnej

KRZYŻÓWKA

1. Przychodzi przeważnie razem z Wielkanocą
10. Lany poniedziałek
3. Symbol łagodności i niewinności
6. Pokazuje nam, że cel jedzenia nie tkwi jedynie w napełnianiu żołądka
5. Symbol życia (nowego)
4. Jedzone po zmartwychwstaniu, coś uroczyste
7. Nim ozdabiamy koszyczek
8. Święcone jedzenie
2. Wielka...

Konkurs „Gazety Sompoleńskiej”
Mieszkanka gminy Sompolno Pani
Marzena Rutkowska, została laureatką
konkursu „Gazety Sompoleńskiej” zamieszczonego w miesiącu lutym.
Konkurs polegał na rozwiązaniu zagadki powiązanej z tematem obchodzonego 14 lutego święta Walentynek.
Burmistrz Miasta Sompolno Pan
Roman Bednarek, gratulując wygranej,
wręczył grę planszową oraz torbę
upominkową. Zwyciężczyni jeszcze
raz gratulujemy!

A tak naprawdę to żadne hasła nie pasują, nie ma wszystkich pytań i nic się nie
zgadza. Prawdziwy jest tylko jeden wielki chaos. Wszystko dlatego, że żartów święto.
Małą podpowiedź damy bo żartów się nie imamy.
1 kwietnia obchodzony i nie jeden psikus będzie zrobiony.

KUPON KONKURSOWY
Hasło:

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

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

Oryginalny kupon z prawidłowym hasłem prosimy przesłać lub dostarczyć osobiście do siedziby redakcji, czyli do Urzedu Miejskiego w Sompolnie, ul. 11 Listopada 15, 62-610 Sompolno (sekretariat
pok. nr 13) do dnia 21 kwietnia 2017 roku.
Każda osoba może oddać tylko jeden kupon konkursowy.
Wylosowany laureat otrzyma nagrodę rzeczową.

www.sadysompolna.pl
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