
KWIECIEŃ PLECIEŃ W OREW
Kwiecień dla OREW w Marianowie był pełen wrażeń i
atrakcji,  zarówno za sprawą wydarzeń w samym ośrodku,
jak również wyjazdów i wycieczek. 

ZIELONY ZAKĄTEK
Takiej uroczystości w Przedszkolu Miejskim w Sompolnie
jeszcze nie było. 12 maja placówka otrzymała imię i sztan-
dar.

HITY PROSTO ZE ŚLĄSKA 
Miłośnicy śląskich szlagierów wzięli udział w zorgani-
zowanej przez M-GOK w Sompolnie Biesiadzie Śląskiej,
która odbyła się 30 kwietnia. 

GMINNY DZIEŃ STRAŻAKA 
„Pododdział Baczność!! Na prawo patrz!” …tą komendą
oraz złożeniem meldunku o gotowości pododdziałów z te-
renu gminy Sompolno rozpoczęła się uroczystość w Som-
polnie. 
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CZYLI PRÓBA NAJBARDZIEJ ZNANEGO W POLSCE BIEGU EK-
STREMALNEGO ODBYŁA SIĘ 21 MAJA W LUBSTOWIE.

POWALCZĄ NA MISTRZOSTWACH EUROPY
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Po zakończeniu mszy świętej wszystkie zebrane osoby
przeszły na Plac Wolności, gdzie uczestnicy obchodów
mogli wysłuchać koncertu patriotycznego przygotowa-
nego przez M-GOK Sompolno. Młodzież wierszem jak i
piosenką podkreśliła uroczysty charakter spotkania. Bur-
mistrz Miasta Sompolno Roman Bednarek podziękował
za patriotyzm oraz szacunek do wartości wywalczonych
przed wiekami. Przedstawiciele władz gminnych i powia-
towych oraz przedstawiciele straży pożarnych złożyli
wiązanki kwiatów pod pomnikiem „Poległym za Oj-
czyznę”. Na zakończenie uroczystości liczna grupa doro-
słych, dzieci i młodzieży zatańczyła poloneza-nasz
narodowy taniec. Tańczący byli serdecznie wspierani i
oklaskiwani przez zebrane osoby. Tańczące osoby przy-
gotowała Pani instruktor Michalina Trawińska. Mamy na-
dzieję, ze wspólne tańczenie poloneza wpisze się już na
stałe w przebieg majowych uroczystości.
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Z ŻYCIA GMINY

O godzinie 9.30 rozpoczęła się uroczysta msza święta z udziałem pocztów sztandarowych, Sompoleńskiej
Orkiestry Dętej oraz licznie zgromadzonych mieszkańców Gminy Sompolno.
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Z ŻYCIA GMINY
XXV RAJD BEZ UZALEŻNIEŃ

Pogoda w sobotnie przedpołudnie, była dość
kapryśna. Pomimo delikatnych opadów na
stracie stawiło się liczne grono mieszkańców
naszej Gminy. Tym razem na trasie 20 kilo-
metrowego rajdu wystartowało około 150
miłośników dwóch kółek. Trasa tegorocz-
nego rajdu przebiegała przez miejscowości:
Sompolno, Biele, Nowa Wieś, Koszary, Ra-
cięcice, Lubstów powracając do siedziby
gminy. Po dość wyczerpującej przejażdżce,
która zaskakiwała rowerzystów różnymi pa-
górkami, górkami wszystkich zaproszono na
mała przerwę, podczas której można było
zjeść przepyszną grochówkę, podawaną w
przepięknej posesji Pana Stanisława Mu-
szyńskiego.
Jak co roku bardzo pomocni okazali się dru-
howie OSP Racięcice oraz OSP Mostki. Nie
zabrakło także funkcjonariuszy Komisariatu
Policji, którzy skutecznie zabezpieczali ko-
lumnę rowerową podczas rajdu.
Na zakończenie rozlosowano nagrodę ufun-
dowaną przez Burmistrza Miasta Sompolno,
którą był rower. Zwyciężczynią dwukołowca
została Krystyna Szałkiewicz z Bronisławy.
Szczególne podziękowania dla Pana Stani-
sława Muszyńskiego, który zaprosił dzielną
grupę rowerzystów do własnej, barwnej i nie-
samowitej posesji na regenerację sił.

W sobotę, 6 maja, już po raz  XXV odbył się Rajd
Rowerowy Bez Uzależnień, organizowany przez Bur-
mistrza Miasta Sompolno Romana Bednarka oraz
Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Prob-
lemów Alkoholowych w Sompolnie.

GMINNY DZIEŃ STRAŻAKA

„Pododdział Baczność!! Na prawo patrz!” …
tą komendą oraz złożeniem meldunku o go-
towości pododdziałów z terenu gminy Som-
polno do uroczystych obchodów Gminnego
Dnia Strażaka rozpoczęła się uroczystość w
Sompolnie. Meldunek złożył Komendant
Miejsko-Gminny ZOSP RP w Sompolnie
druh Marek Wesołowski, a odbierał Bur-
mistrz Miasta Sompolno Roman Bednarek,
który jedocześnie jest czynnie działającym
strażakiem w jednostce OSP Sompolno. Na-
stępnie, zgodnie z ceremoniałem pożarni-
czym, według którego przebiegała
uroczystość, poczet flagowy w takt Hymnu
Państwowego wciągnął biało-czerwoną flagę
na maszt. Wszyscy obecni na uroczystości
stanęli w postawie zasadniczej, a mundurowi
w tym czasie salutowali. Przy wiejącej fladze
Polski na szczycie masztu, w uformowanej
kolumnie, krokiem defiladowym udano się
do kościoła na mszę świętą. Po nabożeństwie
wszyscy zgromadzeni udali się na Plac Wol-
ności, gdzie uczestniczono w uroczystości
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Po zakoń-
czeniu uroczystości  przemaszerowano do
jednostki OSP Sompolno, gdzie odbyła się
oficjalna część obchodów Gminnego Dnia
Strażaka. Po złożeniu wiązanki przez delega-
cję strażaków, pod tablicą upamiętniającą za-
łożyciela Ochotniczej Straży Pożarnej w
Sompolnie księdza Antoniego Bludziń-
skiego, Burmistrz Miasta Sompolno przywi-
tał wszystkich przybyłych strażaków i gości
jednocześnie dziękując Druhnom i Druhom
za trud i poświęcenie na rzecz ochrony zdro-
wia i mienia gminy Sompolno. Ważnym ele-
mentem obchodów Gminnego Dnia Strażaka
było uroczyste nadanie odznak „Strażak
Wzorowy”. Taką odznakę, która nadawana
jest czynnym członkom Ochotniczej Straży
Pożarnej  za wzorową działalność, zaangażo-
wanie i godną postawę społeczną, wręczoną
przez członka zarządu wojewódzkiego ZOSP
RP w Poznaniu dh Stefana Dziamarę oraz
przez prezesa Miejsko-Gminnego ZOSP RP
w Sompolnie dh Łukasza Jankowskiego
otrzymali: Druhowie z OSP Sompolno Da-
niel Kucal, Kacper Bartosik, Przemysław
Jankowski, Krzysztof Słodkiewicz, druhowie
z OSP Mąkolno Bartosz Woźniak, Błażej
Woźniak, Karol Chudziak. Z OSP Racięcice

otrzymał odznakę dh Sebastian Bąk, nato-
miast z OSP Lubstów dh Radosław Śwital-
ski. Odznaczenia również dokonał Burmistrz
Miasta Sompolno Roman Bednarek, który
postanowił wyróżnić druhów z gminy Som-
polno za działalność na rzecz ochrony prze-
ciwpożarowej. Statuetki otrzymali dh
Stanisław Śniegulski OSP Sompolno, dh Wi-
told Stasiński OSP Lubstów, dh Jan Linka
OSP Mąkolno, dh Lech Plebański OSP
Mostki, dh Szymon Pietrzak OSP Racięcice,
dh Krzysztof Nijak OSP Wierzbie oraz dh
Piotr Walczak OSP Stefanowo. Następnie
Zarząd Miejsko-Gminny ZOSP RP w Som-
polnie wyróżnił za wkład pracy na rzecz Za-
rządu następujących druhów: dh Błażeja
Prybackiego OSP Sompolno, dh Bartosza
Woźniaka OSP Mąkolno, dh Adriana Kań-
ciurzewskiego OSP Racięcice, dh Michała
Rusina OSP Lubstów, dh Romana Bednarka
Burmistrza Miasta Sompolno, dh Marka We-
sołowskiego Komendanta Gminnego w
Sompolnie. Wręczenia dokonał prezes Za-
rządu dh Łukasz Jankowski oraz wiceprezes
Zarządu dh Zdzisław Kańciurzewski.
Podczas Gminnego Dnia Strażaka, z okazji
niedawno odbywającego się Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej na
szczeblu gminnym nagrodzono, ze szkoły
podstawowej, za zajęcie I miejsca  Bartosza
Nowakowskiego z Sompolna, za zajęcie II
miejsca Kacpra Słodkiewicza z Mąkolna
oraz za zajęcie III miejsca Gracjana Gro-
chowskiego z Lubstowa. W kategorii wieko-
wej gimnazjum nagrodzono  za zajęcie I
miejsca Jakuba Stolarskiego z Sompolna, za
zajęcie II miejsca Piotra Kropidłowskiego z
Lubstowa oraz za zajęcie miejsca III Patrycję
Malesza z Mąkolna. Dyplomy pamiątkowe
oraz nagrody wręczył dh Roman Bednarek
oraz dh Bartosz Bartosik-sponsorzy nagród.
Po wręczeniu odznaczeń i wyróżnień nad-
szedł czas na przemówienia zaproszonych
gości. Pod adresem strażaków padło wiele
ciepłych słów. Podziękowania za sumienne
wykonywanie obowiązków, pochwały z osią-
ganych sukcesów oraz życzenia wszystkiego
co dobre, pomyślności w działalności spo-
łecznej, pracy zawodowej i w życiu prywat-
nym. Na zakończenie złożono meldunek oraz
zaproszono na ciepły posiłek.

3 maja, w Sompolnie, po raz pierwszy obchodzono
Gminny Dzień Strażaka.
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Z ŻYCIA GMINY

Niespełna miesiąc temu pisaliśmy o wielkim sukcesie sompoleńskich mażoretek jakim było Mistrzostwo Polski
Środkowej z nominacją na XIX Mistrzostwa Polski Zespołów Mażoretkowych w Kędzierzynie-Koźlu.
Dziewczyny z New Wave z Sompolna, pod
przewodnictwem Pani Michaliny Trawiń-
skiej zajmując 4 miejsce w najmocniej obsa-
dzonej kategorii „mażoretki

klasyczne-seniorki” uzyskały nominację do
Mistrzostw Europy. 
Podsumowując weekendową rywalizację
możemy tylko gratulować. Do podium za-

brakło tylko 1,5 pkt, ale biorąc pod uwagę,
że to był debiut to czego chcieć więcej?
A więc Szanowni Państwo, jeśli mieliście tą
przyjemność oglądać New Wave z Sompolna

podczas naszych lokalnych wydarzeń kultu-
ralnych to miejcie świadomość że to czo-
łówka Polski. A kto wie, co napiszemy po 25
czerwca 

WYTAŃCZYŁY AWANS NA MISTRZOSTWA EUROPY

INTEGRACJA NA DWÓCH KÓŁKACH

13 maja z pod Urzędu Miejskiego w Sompol-
nie wyruszyła połączona grupa sympatyków
,,jazdy rowerem” gmin Sompolno i Wierzbi-
nek. Celem wyznaczonym przez organizatora
Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia
,,Wielkopolska Wschodnia” było pokonanie
trasy wiodącej do punktu docelowego usy-
tuowanego w gospodarstwie agroturystycz-
nym Lubiny Osada Babia Góra. Z Sompolna
przyszło nam pokonać około 30 kilometrów,
grupa z Wierzbinka miała o pięć więcej. Po-
mimo trudnych podjazdów przez dwie go-
dziny daliśmy radę dotrzeć do ładnie
położonej, w okolicach Koła miejscowości.
Rozkwitłe konwalie oraz pachnące bzy nie
pozwalały myśleć o zmęczeniu. Rajd rowe-

rowy ,,LGD NA DWÓCH KÓŁKACH” sku-
pił na mecie zwolenników zdrowego stylu
życia z sześciu gmin: Babiaka, Kramska,
Krzymowa, Samorządowców z Koła oraz z
Wierzbinka i Sompolna. Wspólne między-
gminne gry, zabawy, w których aktywnie
uczestniczył między innymi: Burmistrz
Miasta Sompolna Roman Bednarek uatrak-
cyjniły ciekawą akcję. Miłym akcentem było
pisemne podziękowanie wręczone publicznie
przez prezesa stowarzyszenia Jarosława Fel-
czyńskiego za pomoc i współpracę dla Ju-
styny Zielińskiej z gminy Sompolno,
Mariusza Kubiaka z gminy Wierzbinek oraz
dla piszącego relację: Andrzeja Prętnickiego.
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Z ŻYCIA GMINY

Runmageddon zwiastuje początek ery bie-
gów ekstremalnych oferując jego uczestni-
kom niezapomniane wrażenia. To
wydarzenie nastawione było na dobrą za-
bawę, do której pretekstem był wysiłek fi-
zyczny i rywalizacja o miano najtwardszego
zawodnika. Uczestnicy wspinali się, czołgali,
brnęli w błocie, skakali, przechodzili pod sa-
mochodem strażackim, a także mierzyli się z
wodą. Gmina Sompolno przy współudziale
Powiatu Konińskiego zorganizowała „Run-
magedon – Morderczy Trening” w pobliżu
terenów pokopalnianych, byłej odkrywki
węgla brunatnego Lubstów. Impreza miała
zasięg krajowy, ale jej prostsza formuła spra-
wiła, że w treningu mogli wziąć udział także
początkujący zawodnicy, czy szukający wra-
żeń miłośnicy biegania. Organizatorzy –
oprócz biegu otwartego – zaprosili do rywa-
lizacji drużyny gmin powiatu konińskiego w
Koninie. W Treningu udział wzięły drużyny
z : Ślesina, Starostwa Powiatowego w Koni-
nie, Rychwała, Wilczyna, Kleczewa do rywa-
lizacji stanęły również drużyny: PAK KWB
Konin S.A., firma ABC PAK z siedzibą w
Sompolnie, uczniowie ZSP w Sompolnie,
drużyna Badminton Team oraz gospodarze
drużyna samorządowców z Sompolna. Som-
polno reprezentował : Burmistrz Miasta

Sompolno Roman Bednarek oraz  Zastępca
Burmistrza Joanna Raźniewska, Marzena
Jankowska, Patryk Dreslerski oraz Tomasz
Rybicki. W rywalizacji drużyn na podium
uplasowały się zespoły: z Wilczyna, Kle-
czewa oraz przedstawiciele ABC PAK. Na
wszystkich uczestników treningu czekała
ciepła zupa i dobre słowo. Runmageddon to
największy cykl ekstremalnych biegów przez
przeszkody w Polsce. Współorganizatorami
imprezy była Fundacja Runmageddon oraz
firma Extreme Events. Sponsorami imprezy
był Pan Paweł Sylwestrzak, ABC-PAK Sp.z
o o. Sp.K oraz PAK KWB Konin S.A. Im-
preza nie byłaby możliwa gdyby nie pomoc
Starostwa Powiatowego w Koninie oraz
wszystkich Gmin biorących udział w rywa-
lizacji. Organizatorzy składają duże podzię-
kowania WSZYSTKIM jednostkom OSP z
terenu Gminy Sompolno bez Was nie byłoby
tak perfekcyjnie. P.U.K. sp. z o. o. w Som-
polnie, uczniom z klas mundurowych ZSP
im. H. Sienkiewicza w Sompolnie na czele z
opiekunem Panią Renatą Czarkowską. Ser-
decznie podziękowania kierujemy również
do Pani Pauliny Piaseckiej oraz Panów Ju-
liana Zielińskiego i Janusza Zielińskiego za
wyrozumiałość i możliwość wejścia na
działki.

„RUNMAGEDDON – MORDERCZY TRENING”
CZYLI PRÓBA NAJBARDZIEJ ZNANEGO W POLSCE
BIEGU EKSTREMALNEGO ODBYŁA SIĘ 21 MAJA W LUB-
STOWIE.

Przedszkole będzie nosiło imię „Zielony Za-
kątek”. Przedszkolaki złożyły uroczyste ślu-
bowanie oraz zaprezentowały program
artystyczny. Rodzice przekazali przedszko-
lakom sztandar, który od tej pory będzie to-
warzyszył wszystkim dzieciom podczas
uroczystości. Aby podnieść rangę uroczysto-
ści, dla przedszkola powstał hymn, który
głośno został wykonany przez wszystkie
dzieci. Należy podkreślić i docenić znako-
mite przygotowanie przedszkolaków. Każda
z grup miała przepiękne stroje, które nawią-
zywały do nazw grup. Decyzję o tym, jakie
imię będzie nosiło przedszkole podjęły
dzieci, rodzice i pracownicy placówki. W
roku 2016 odbyło się głosowanie dotyczące
nazwy, a spośród wielu pomysłów zwycię-

żyła nazwa „Zielony zakątek”. Wybrane imię
ma symbolizować harmonijny rozwój dzieci
w otoczeniu przyrody, w bezpiecznym, cie-
płym i spokojnym miejscu, wśród przyjaz-
nych osób i życzliwych
rówieśników-tłumaczyła Pani Dyrektor
Adriana Stolarska. W sobotę na placu przy
przedszkolu odbył się piknik rodzinny, który
był kontynuacją piątkowej uroczystości. Aby
upamiętnić ten uroczysty dzień, jakim było
nadanie imienia przedszkolu, utworzono na
skrawku zieleni przed przedszkolem Park
Zielonego Zakątka. Dzięki ofiarności spon-
sorów zakupione zostały do niego ławki, a
podczas pikniku każda przedszkolna grupa
posadziła w parku po jednym drzewie.

ZIELONY ZAKĄTEK
Takiej uroczystości w Przedszkolu Miejskim w Sompolnie
jeszcze nie było. 12 maja placówka otrzymała imię i sz-
tandar. 

Prawidłowe odpowiedzi w wartościowym
turnieju sprawiły że z dziesięciu startujących
w odcinku Bartek znalazł się ,,na podium”!
Aby otrzymać zaproszenie do emitowanych
odcinków, trzeba wcześniej
przejść kwalifikację. Jak
widać laureat olimpiad o ,,me-
diach” i innych konkursów
znakomicie sobie z tym pora-
dził! Gratulujemy! Z przyjem-
nością nadmieniamy że Bartek
przez dwa sezony grał na sce-
nie teatru,  z grupą ,,Zmiotka”
w spektaklach ,,Zemsta” i
,,Chory z Urojenia" w reżyse-

rii Pana Andrzeja Prętnickiego, oraz jest
dziennikarzem Ale!Radia, którego mogą słu-
chać m.in. mieszkańcy Sompolna.

tekst: A. Prętnicki

BARTOSZ ŚLIWICKI NA PODIUM W TV! 
W programie telewizyjnej dwójki, “Jeden z dziesięciu”
emitowanym 19 maja, młody mieszkaniec Sompolna Bar-
tosz Śliwicki zajął miejsce w pierwszej trójce! Sukces! 
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KULTURA I ROZRYWKA
SPOTKANIE Z MARCINEM BRYKCZYŃSKIM AU-
TOREM WIERSZY I OPOWIADAŃ DLA DZIECI. 

Pisarz oczarował dzieci swoimi wierszykami.
Czytał je i recytował podczas spotkania. I jak
sam przyznał, pierwsze wierszyki układał już
w dzieciństwie, podczas zabaw ze swoimi
braćmi. W czasie spotkania autor przeprowa-

dził wiele pełnych humoru zabaw literackich.
Dzięki nim mali czytelnicy mogli poznać bo-
gactwo i piękno języka polskiego. Na zakoń-
czenie dzieci mogły otrzymać autograf na
nowo zakupionych książkach autora.

W ramach akcji „Z książka na walizkach” dzieci z klas
III wzięły udział w spotkaniu z Panem Marcinem
Brykczyńskim, autorem wierszy i opowiadań dla dzieci. 

Grand Prix Muzycznych Pejzaży zdobyła Alek-
sandra Grzesiak

Patronem honorowym przeglądu był europo-
seł Janusz Zemke. Na tym przeglądzie   M-
GOK reprezentowała Aleksandra Grzesiak,
która z ogromną wrażliwością muzyczną
wykonała własną interpretację piosenki „Jes-
tem chora" z repertuaru Doroty Osińskiej, co

dało jej Grand Prix tego przeglądu oraz Pu-
char VIVUS PL. Warto nadmienić, że w ry-
walizacji wzięło udział 40 młodych artystów
z całego województwa kujawsko-pomor-
skiego, prezentujących bardzo wysoki po-
ziom. Serdecznie gratulujemy.

20 kwietnia w Zespole Szkół nr 2 im. mjra Henryka
Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim
zorganizowano V Wojewódzki Przegląd Muzyczny
„Muzyczne Pejzaże”. 

NIEDZIELNE POPOŁUDNIE Z LUCKY BAND 
W niedzielę 14 maja, późnym popołudniem,
na rynku w Sompolnie rozbrzmiały wspa-
niałe dźwięki muzyki rozrywkowej w aran-
żacji na instrumenty dęte blaszane.
Mieszkańcy naszej gminy oraz przyjezdni
licznie uczestniczyli w plenerowym koncer-
cie zorganizowanym przez Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Sompolnie, na którym
można było usłyszeć zespół Lucky-Band.
Hasłem przewodnim koncertu było „muzyka
dobra i przyjemna” i w takim duchu zespół
przygotował swój repertuar. Występ upłynął
w miłej i radosnej atmosferze, zwłaszcza że
pogoda była wymarzona do tego rodzaju at-
rakcji kulturalnych. Lucky-Band wystąpił w
następującym składzie: Mateusz Radke –
trąbka 1, Wiktor Targoński – trąbka 2,
Krzysztof Błażejewski – puzon 1, Dominik

Ostrowski – puzon 2, Dawid Janicki – tuba,
Bartłomiej Janicki – perkusja. Zgromadzona
publiczność usłyszała takie klasyki jak „Take
on Me” – zespołu a-ha, „Clocks”, „Viva la
Vida” z repertuaru grupy Coldplay, „Rhythm
Is a Dancer” –zespołu Snap! Zaprezentowano
również trochę muzyki współczesnej, między
innymi utwór Pharell’a Williams’a –
„Happy” oraz „Hello” brytyjskiej wokalistki
Adele. Najmłodsi mogli usłyszeć utwór z
filmu animowanego „Kraina Ludu” pod ty-
tułem „Mam tę moc”. Zespół zagrał również
aranżacje amerykańskiej grupy Lucky Chops
takie jak: „Danza 2016”, „Coco”,  „Beh-
roozi”. Należy zauważyć, iż wszystkie
utwory zostały zagrane na żywo i w całości
bez żadnego nagłośnienia
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KULTURA I ROZRYWKA
„KONCERT WIOSENNY” HITY PROSTO ZE ŚLĄSKA 

Muzycznie, na wesoło i po śląsku uczest-
ników koncertu zabawiał  Kabaret Grzegorza
Stasiaka oraz Grupa Fest. Przez półtorej
godziny można było wysłuchać
największych szlagierów prosto ze Śląska.
Ponadto rewelacyjny dowcip Grzegorza
Stasiaka, znanego z TVN instruktora nauki
jazdy, doprowadzał publiczność do łez. A w

przeprowadzonym konkursie gwary śląskiej
walczono o… piwo i szampana. Artyści to
pasjonaci muzyki i humoru. Do koncertu w
Sompolnie podeszli z pełnym
zaangażowaniem. Rewelacyjnie dobrany
humor kabaretowy, dobra muzyka oraz pro-
fesjonalizm wykonawców sprawiły, iż mimo
chłodu widownia dobrze się bawiła.

Miłośnicy śląskich szlagierów wzięli udział w zorgani-
zowanej przez M-GOK w Sompolnie Biesiadzie Śląskiej,
która odbyła się 30 kwietnia. 

W pierwszej części  koncertu młodzi artyści
zagrali utwory o różnorodnej tematyce, była
muzyka klasyczna, etiudy, utwory bajkowe i
muzyka filmowa. Tym samym młodzi artyści
prezentowali swoje umiejętności gry na for-
tepianie, keyboardzie i saksofonie.
W drugiej części publiczność mogła posłu-
chać recitalu akordeonowego w wykonaniu
ucznia Szkoły Muzycznej w Kole Aleksandra
Płocińskiego. Mimo młodego wieku posiada
on  na swoim koncie szereg nagród  i wyróż-
nień. Zaprezentował utwory opracowane spe-
cjalnie na konkurs muzyczny w Niemczech.
Skomplikowane kompozycje, wysoki kunszt
muzyczny, to cechy które należy przypisać
młodemu akordeoniście.
„Koncert wiosenny” to kameralne  wydarze-
nie muzyczne, podczas którego  można było
posłuchać  muzyki klasycznej  na żywo.

23 kwietnia w sali ratuszowej Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Sompolnie odbył się „Koncert
wiosenny” w wykonaniu dzieci uczęszczających do Og-
niska Muzycznego.

słyszymy się na
www.sompolno.pl

po jeszcze więcej kultury zapraszamy na  ww wwww..mm ggoo kk .. ss oo mmpp oo llnn oo ..pp ll

NAGRODY PLASTYCZNE DLA KLAUDII

Do konkursu zgłoszono 1558 prac
plastycznych. Jury w składzie: Łukasz
Chmielewski-prof. ASP Łódź,
Wydział Grafiki i Malarstwa,
przewodniczący jury, Marta Tomczyk-
dr hab. ASP Łódź Wydział Sztuk Wiz-
ualnych, Magdalena Klamut
-Wydawnictwo Muzyczne i
Poligraficzne „Merakel” w Łodzi, Ma-
ciej Łuczak-artysta malarz, założyciel
„Pracowni Portretu” na Księżym
Młynie w Łodzi, oceniło prace i
wydało werdykt. Klaudia Ma-
tuszewska z  Pracowni Plastycznej
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Sompolnie otrzymała nagrodę
wydawnictwa „Merakel”, a jej praca
zostanie wykorzystana w publikacji
nutowej pt. „Portret w kolorze
uśmiechu”. Ponadto Klaudia została
wyróżniona przez jury  na tym konkur-
sie za ciekawą interpretację tematu.
Gratulujemy i życzymy dalszego roz-
woju warsztatu plastycznego.

IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Zabierz Mnie Tam
Wyobraźnią 2017- „Portret w kolorze uśmiechu” Został
zorganizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w
Głownie. 



KULTURA I ROZRYWKA
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WAŻNE SUKCESY WOKALISTÓW Z M-GOK

Jury miało trudny orzech do zgryzienia, bo-
wiem poziom  był bardzo wysoki i  wyrów-
nany. Każdy uczestnik musiał jeszcze stojąc
na scenie wysłuchać opinii na temat wyko-
nanego utworu. Wokaliści  z M-GOK w
Sompolnie otrzymali bardzo pozytywne re-
cenzje. Podobał się wybór repertuaru, wyko-
nanie i interpretacja utworu. W rezultacie
reprezentant M-GOK Igor Zieliński otrzymał
I miejsce w najmłodszej kategorii wiekowej
do lat 9-ciu. Igor zaśpiewał piosenkę pt.
„Jak?, gdzie, dlaczego?”. W kategorii wieko-
wej  10-14 lat  II nagrodę wyśpiewała Mag-
dalena Sałata utworem „Jeszcze nie
widziałam”. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i
wartościowe nagrody. Gratulujemy i ży-
czymy kolejnych sukcesów.

Na Festiwal Piosenki Ekologicznej Zielona Pięciolinia zgłosiły się aż 62 osoby obdarzone nie lada talentem, a
wśród nich uczestnicy zajęć wokalnych z M-GOK w Sompolnie. 

SOMPOLNIANKA LAUREATKĄ OGÓLNOPOL-
SKIEGO KONKURSU ŚWIAT BEZ BARIER

Konkurs został zorganizowany przez Ze-
spół Szkół  im. Komisji Edukacji Narodo-
wej w Wałbrzychu oraz Stowarzyszenie
„Bez barier”. Konkurs miał na celu popu-
laryzację twórczości, rozbudzanie talen-
tów, stworzenie warunków do
nawiązywania relacji międzyludzkich,
umożliwienie twórcom nieprofesjonal-
nym  konfrontacji własnych dokonań.
„Dmuchawce, latawce, wiatr…” - to hasło
przewodnie tegorocznej edycji. Wyróż-
niona praca wykonana została w technice
tempery. 4 kwietnia 2017 roku odbyło się
posiedzenie jury konkursu. Po przeanali-
zowaniu 975 prac Jury przyznało tytuły
laureatów 35 uczestnikom konkursu. Nie-
mal 100 prac zostało zakwalifikowanych
do wystawy pokonkursowej. Laureaci
konkursu wraz z opiekunami artystycz-
nymi wezmą udział w trzydniowym spot-
kaniu integracyjnym.

Rozwijająca swój twórczy potencjał w pracowniach
plastycznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w
Sompolnie, Klaudia Korejba  została Laureatką XIII
Ogólnopolskiego Konkursu  Plastycznego „Świat bez
barier” w Wałbrzychu. 

SUKCESY TANCERZY Z M-GOK 

Konkurs miał   formułę otwartą i był skiero-
wany do zespołów prezentujących się w no-
woczesnych formach tańca takich jak: taniec
jazzowy, hip-hop, cheerleading, mażoretki,
taniec towarzyski i inne formy tańca.  M-
GOK w Sompolnie reprezentowały zespoły
taneczne Mix, Takt i Mażoretki. Formacja
Mażoretek zajęła 2 miejsce za układ ta-
neczny do utworu Caravana i 3 miejsce jako

mini formacja w układzie do piosenki Cou-
fild rock. Grupa Mix wytańczyła 4 miejsce
w kategorii wiekowej od 12- 15 lat a jako
mini formacja zajęła 1 miejsc.  Zespół Takt
otrzymał 3 miejsce w kategorii wiekowej 7-
12 lat, natomiast jako mini formacja 2
miejsce. Serdecznie gratulujemy i czekamy
na dalsze sukcesy.

22 kwietnia, na hali sportowej Zespołu Szkół w
Myszyńcu, odbyły się Ogólnopolskie Konfrontacje
Taneczne „Kurpie Dance Cup 2017”. 

Z WIZYTĄ W PRZEDSZKOLU 

Dzieci wysłuchały historii z niezwykłymi bo-
haterami pt.: „Zbawcy książek” Agnieszki
Stelmaszyk -  Ktoś w szkolnej bibliotece
niszczy książki, Tosia i Kasia postanawiają
ruszyć książkom na ratunek. Przeprowadzają

śledztwo. Ich odkrycie jest zaskakujące.
Wciągająca akcja opowiadania sprawiła, że
Maluchy z wielką uwagą śledziły losy boha-
terów zabawnego ale i mądrego opowiadania.
To było bardzo miłe i pouczające spotkania.                                                                                                                      

W czwartek, 27 kwietnia, Bibliotekarki z MGBP w Som-
polnie odwiedziły Przedszkolaków. Tym razem gościły
w grupie „Mrówek” i Motylków”. 



ZE SZKOLNEJ ŁAWKI
W POSZUKIWANIU ZAWODU

W konkursie  wzięło udział osiemnastu
uczestników z klas I-III, którzy przyjechali
wraz ze swoimi opiekunami ze Szkoły Pod-
stawowej w Ośnie Górnym oraz z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Mąkolnie.
Dzieci recytowały wybrane przez siebie
wiersze o dowolnej tematyce, a poziom, jaki
zaprezentowały, był bardzo wysoki. W spot-
kaniu uczestniczyli również rodzice prezen-
tujących się uczniów.
Komisja konkursowa w składzie: Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w
Lubstowie - Pani Aneta Budziach, Burmistrz
Miasta Sompolno - Pan Roman Bednarek,
Dyrektor Miejsko - Gminnej Biblioteki Pub-
licznej w Sompolnie - Pani  Elżbieta Pręt-
nicka. Po trudnej debacie członkowie komisji
wyłonili następujących laureatów: I miejsce:
Jakub Szklarski  ZS Lubstów kl. II, II
miejsce: Maja Gauden ZS Lubstów kl. III, III
miejsce: Natalia Kwiatkowska SP Ośno
Górne kl. II. Wyróżnienia otrzymali :Adam
Maślinski ZS Mąkolno kl. II, Karolina Łuka-
szewska  ZS Mąkolno kl. III, Marta Jan-
kowska SP Ośno Górne kl.II, Martyna
Krzyżostaniak SP Ośno Górne kl.II. Za orga-
nizację i przebieg konkursu odpowiadały

panie: Agnieszka Rzeźnik – pedagog, Mał-
gorzata Starosta – nauczyciel edukacji
wczesnoszkolnej, logopeda, Dorota Kuć -
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Orga-
nizatorzy bardzo dziękują wszystkim za
udział w konkursie i zapraszają za rok.

10 maja uczniowie klasy III Gimnazjum im. Polskich
Olimpijczyków w Lubstowie byli na wycieczce w Fab-
ryce Mebli w Sompolnie. Celem wyjazdu było zapozna-
nie  uczniów z organizacją pracy w Intermeblach. 
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Młodzież mogła prześledzić proces powsta-
wania mebli w wyżej wymienionej fabryce.
Dzięki uprzejmości Pana Łukasza, gimnaz-
jaliści wzbogacili swoją wiedzę na temat pro-
dukcji, zatrudnienia i warunków pracy w
zakładzie. Byli świadkami, jak na poszcze-
gólnych etapach produkcji (cięcie, oklejanie,
wiercenie, frezowanie) surowa płyta prze-
kształca się w elementy, z których wykony-
wane są meble. Zaznajomili się ze sposobami
projektowania innowacji technicznych, pro-
cesem projektowania oraz kontrolowania ja-
kości wykonanych mebli. Kierunek stolarski
istnieje w Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Sompolnie od 2 lat i absolwenci gim-
nazjum z naszej gminy chętnie korzystają z
tej edukacyjnej oferty. Opiekun praktyk Pan
Dariusz Antecki przybliżył uczestnikom wy-
cieczki warunki nauki i odbywania praktyk

w tym zawodzie. Uczniowie uczący się na
tym kierunku przez 3 lata otrzymują wy-
kształcenie zawodowe. Praktyki w pierwszej
klasie trwają 8 godz., a w drugiej klasie 10
godzin tygodniowo . Za swoją pracę ucznio-
wie otrzymują wynagrodzenie. Absolwenci
wyżej wymienionego kierunku mają szansę
na zatrudnienie w tym zakładzie.

KONKURS RECYTATORSKI

SPOTKANIE Z PISARKĄ DOROTĄ MULARCZYK
Zespół Szkół Nr 3 w Mąkolnie, 20 marca, gościł pi-
sarkę-Panią Dorotę Mularczyk, autorkę książek fanta-
styczno-przygodowych dla dzieci i młodzieży, między
innymi cyklu powieściowego „Magiczny świat tuż za
płotem”.  
Spotkania połączone były z zabawą i możli-
wością zadawania pytań, dzięki czemu
dzieci miały możliwość poznać tajniki pracy
pisarza. Dowiedziały się jak powstaje po-
wieść i skąd autorka czerpie inspiracje. Z
kolei dzieci najmłodsze, podczas „Opowie-
ści ze świata pszczół, czyli wspaniale zorga-

nizowana społeczność” podpartej prezenta-
cją multimedialną poznały pszczoły i ich
zwyczaje. Uczestnicy spotkania mieli moż-
liwość zakupić książki, na których autorka
wpisała pamiątkową dedykację i złożyła au-
tograf.

9 maja w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Lubs-
towie już po raz trzeci odbył się Gminny Konkurs Recy-
tatorski pod patronatem Burmistrza Miasta Sompolno
Pan Romana Bednarka. 

TARGI SZKÓŁ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 W MĄ-
KOLNIE

Szkoły, które odwiedziły Mąkolno i zapre-
zentowały swoją ofertę edukacyjną to: ZSAE
Koło, ZSCKR  Powiercie, Liceum Ogólno-
kształcące nr 2 w Koninie, ZSP Sompolno,
ZST Koło, ZSUE Żychlin, ZSGE Konin oraz
ZSRCKU Kościelec. Spotkanie rozpoczęło
się o godzinie 10.40. Młodzież gimnazjalna
miała możliwość zapoznania się ze specyfiką
danej szkoły, ofertą edukacyjną oraz osiąg-
nięciami uczniów, przedstawionymi na pre-
zentacjach multimedialnych przez
nauczycieli i uczniów reprezentujących daną
placówkę. Program Targów został tak prze-
myślany, aby każdy z uczestników mógł z
niego skorzystać według własnych potrzeb i
możliwości. Mamy nadzieję, że Targi po-
mogły gimnazjalistom w wyborze dalszej

ścieżki edukacyjnej oraz utwierdziły ich w
przekonaniu, co do trafności wyboru szkoły
ponadgimnazjalnej. Szkoła w Mąkolnie dzię-
kuje przedstawicielom wszystkich szkół i ma
nadzieję, że zaszczycą ich swoją obecnością
także w następnym roku.

Już po raz trzeci, 24 kwietnia, uczniowie klas II i III Gim-
nazjum w Mąkolnie  uczestniczyli w Targach Szkół Pon-
adgimnazjalnych. 
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ZE SZKOLNEJ ŁAWKI

KWIECIEŃ PLECIEŃ W OREW

W ramach kalendarza świąt i uroczystości w
OREW obchodzony był dzień zdrowia, dzień
książki  i czytelnictwa oraz dzień flagi. Wy-
darzenia tego typu, poza walorami eduka-
cyjno-wychowawczymi, mają za zadanie
przede wszystkim integrować wychowan-
ków, uczyć ich współpracy i współdziałania
w grupie oraz czerpania radości z dobrej za-
bawy. Dla wychowanków ośrodka, wraz z
rozpoczynającą się wiosną, zaczął się sezon
wycieczek. Na początku kwietnia grupy edu-
kacyjne odwiedziły zaprzyjaźnione Warsz-
taty Terapii Zajęciowej w Ignacewie.
Wychowankowie OREW mieli okazję zoba-
czyć jak wyglądają poszczególne sekcje, w
których pracują na co dzień uczestnicy
warsztatów. Pod okiem terapeutów zajęcio-
wych uczniowie OREW próbowali również
swoich sił w ozdabianiu odlewów gipsowych
i komponowaniu stroików świątecznych.
OREW w Marianowie propaguje zdrowy i
aktywny styl życia, m. in. poprzez uczestnic-
two wychowanków w różnego rodzaju zawo-
dach i turniejach sportowych. 25 kwietnia
6-osobowa drużyna zagrała w III Powiato-
wym Turnieju Bocci, którego gospodarzem
było Gimnazjum nr 2 im. Polskich Alpinis-
tów w Koninie. W zawodach wzięły udział
szkoły i organizacje działające na rzecz osób

niepełnosprawnych z Konina i powiatu ko-
nińskiego. Delegacja OREW co prawda nie
stanęła na podium, ale trening czyni mistrza.
Okazję do zaprezentowania swoich umiejęt-
ności szerszej publiczności mieli również
wychowankowie oddziałów rewalidacyjno-
wychowawczych, z głębszą niepełnospraw-
nością. 27 kwietnia jedenastu zawodników z
klubu Herkules OREW Marianowo wzięło
udział w XIV Regionalnym Dniu Treningo-
wym Aktywności Motorycznej Olimpiad
Specjalnych Konin. Uczestnicy zaprezento-
wali się w przeróżnych ćwiczeniach, jak:
unoszenie głowy z pozycji leżenia przodem,
kopanie piłki na bramkę, zbieranie przedmio-
tów do pudełka, przechodzenie przez tunel,
pokonanie nierównego podłoża, przejście po
ławeczce, trafianie dłonią w podwieszoną
piłkę. Wszyscy uczestnicy wrócili z meda-
lami i upominkami. W tym dniu, koleżanki i
koledzy z grup edukacyjno-terapeutycznych
żywiołowo kibicowali wszystkim zawodni-
kom, a później sami z wielką radością bawili
się w parku im. Chopina w Koninie. W
OREW Marianowo każdy dzień spędzany
jest twórczo i aktywnie, niezależnie od tego
czy wychowankowie pozostają w ośrodku
czy też biorą udział w wydarzeniach organi-
zowanych poza placówką.

Kwiecień dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczego w Marianowie był pełen wrażeń i
atrakcji,  zarówno za sprawą wydarzeń w samym
ośrodku, jak również wyjazdów i wycieczek. 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI W ZESPOLE
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 1 W SOMPOL-
NIE

Niestety najnowsze prawo w Polsce pozwala
na bezkarną wycinkę drzew na własnej po-
sesji. Jednak wielu je nadużywa, pozwalając
sobie na masowe wręcz usuwanie drzew.
Takim działaniom stanowczo sprzeciwiają
się organizacje ekologiczne oraz wszyscy
myślący o przyszłości ludzie. 
Stając w obronie ZIEMI uczniowie z klasy I
a, II a,  II d postanowili  symbolicznie zasa-
dzić kilka drzewek i krzewów. Spotkały się
z bardzo miłym, niespodziewanym zaanga-
żowaniem, bezinteresownością i pomocą ze
strony okolicznych  szkółkarzy drzew i krze-
wów, którzy bardzo chętnie wsparli akcje
dzieci, obdarowując szkołę naprawdę
znaczną ilością drzewek i kolorowych krze-
wów oraz  podłożem do sadzonek. I tak praca
zaczęła się od planowania, rozmieszczania
roślin. Następnie przewodniczący klas sym-
bolicznie, własnoręcznie zasadzili kilka krze-
wów. Swoją obecnością podczas sadzenia
roślin, zaszczyciła pracujących Pani dyrektor

Jolanta Rosiak, która doceniła postawę i
pracę dzieci, wyraziła swój podziw oraz
uznanie dla uczniów klasy pierwszej, klas
drugich i ich wychowawczyń. Praca z posa-
dzeniem tak dużej ilości sadzonek okazała
się odrobinę za trudna dla  uczniów. Nie-
zbędną okazała się pomoc Pań woźnych oraz
Pana Wilińskiego. Dzięki wspólnym działa-
niom,  teren wokół szkoły stał się  piękniej-
szy, wzbogacony o nowe rośliny. Uczniowie,
wychowawczynie klas II a, II d, I a, Dyrekcja
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w
Sompolnie serdecznie dziękują wszystkim
sponsorom i wyrażają  ogromną wdzięczność
za wsparcie inicjatywy.

Sponsorzy: Gospodarstwo Ogrodniczo-
Szkółkarskie Arkadiusz Nawrocki Lubstów,
Elżbieta i Andrzej Bierutowie  Dąbrowa,
Edyta i Marek Trzebińscy, Danuta i Janusz
Śliwiccy  Sompolno, Ewa Bekier Sompolno
Organizatorki: Joanna Bryl, Danuta Dre-
slerska, Grażyna Szcześniak.

22 kwietnia uczniowie klas I a, II a, II d obchodzili
Światowy Dzień Ziemi, który  wymyślono po to, by mil-
iardy ludzi pochyliły się nad losem planety, na której
żyją.

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA W SZKOŁACH
W GMINIE SOMPOLNO. 

Program uroczystości został przygotowany
przez uczniów szkoły podstawowej i gim-
nazjum. Apel rozpoczął się od  wprowadze-
nia  sztandaru oraz odśpiewania hymnu
państwowego. Następnie występujący przy-
pomnieli  najważniejsze fakty z historii Pol-
ski w  II połowie XVIII wieku. Nie zabrakło
także wierszy i pieśni patriotycznych. Na ko-
niec głos zabrała pani dyrektor. W krótkim
przemówieniu przybliżyła uczniom sens ob-
chodów tego święta oraz wręczyła uczniom
nagrody w konkursie „Polskie symbole na-
rodowe”. Apel miał na celu,  nie tylko przy-
pomnieć uczniom o ważnym wydarzeniu
historycznym, ale także uczyć patriotyzmu i
dumy z dokonań minionych pokoleń Pola-
ków. Również wśród biało-czerwonych flag
i kotylionów uczczono w Szkole Podstawo-
wej w Ośnie Górnym 226 rocznicę uchwale-
nia Konstytucji 3 Maja. Uroczysty apel,
który przygotowała klasa V, obfitował w

piękną poezję oraz patriotyczne pieśni. Na-
tomiast, 28 kwietnia, w szkole ZSP nr w
Sompolnie odbył się apel z okazji uchwale-
nia Konstytucji 3 Maja zwanej też Ustawą
Rządową. Uchwalono ją w 1791 roku. Była
to pierwsza Konstytucja w Europie, a druga
po USA, na świecie. Likwidowała liberum
veto i wolną elekcję, wprowadzała trójpo-
dział władzy i monarchię dziedziczną, kon-
stytucyjną. Niestety przetrwała zaledwie rok.
Zaprzepaściła ją przegrana wojna polsko –
rosyjska oraz przystąpienie króla Stanisława
Augusta Poniatowskiego do konfederacji tar-
gowickiej. Apel przygotowały klasy IVa i
IVb SP oraz klasa IIIb Gimnazjum pod czuj-
nym okiem wychowawców Barbary Nowa-
kowskiej, Moniki Podlasińskiej, Jacka
Tymińskiego oraz wydatnej pomocy Pani
Edyty Ulańskiej, która przygotowała apel od
strony muzycznej.

Dnia 4 maja w Zespole Szkół Nr 3 w Mąkolnie odbył się
uroczysty apel z okazji 226. rocznicy uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja. Hasło  uroczystości brzmiało: Bóg, Honor,
Ojczyzna. 

AMUL W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM
NR 1 W SOMPOLNIE

W roku akademickim 2013/2014 Instytut
Psychologii UAM w Poznaniu uruchomił
projekt pt. AMUL (Aktywny Mały Uniwer-
sytet Latający). Projekt opracowali studenci
i doktoranci psychologii i kognitywistyki
oraz pracownicy Instytutu pod kierunkiem
prof. dr hab. Anny I. Brzezińskiej. Celem
projektu jest dotarcie z ciekawymi zajęciami
do dzieci w przedszkolach oraz do uczniów
w szkołach podstawowych i gimnazjach
wiejskich i w małych miastach oraz propa-
gowanie nauki w interaktywnej, dynamicz-
nej i przede wszystkim, ciekawej
formie.AMUL dotarł do nas. Piątek 7 kwiet-

nia dla uczniów i pracowników Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Sompolnie
rozpoczął się inaczej niż zwykle. Wszyscy
zjawili się w szkole ubrani w kapelusze, cza-
peczki, kaski. Tak czekali na gości z Pozna-
nia.
Odwiedziło nas 17 studentów pod przewod-
nictwem pani prof. dr hab. Anny I. Brzeziń-
skiej. W szkole nad sprawnym przebiegiem
warsztatów  czuwała pani Sandra Wilczyń-
ska. Studenci przygotowali i przeprowadzili
bardzo ciekawe zajęcia. Był to dzień wyjąt-
kowy, pełen emocji,  zabawy i magii. Dzię-
kujemy!!!

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Som-
polnie Jolanta Rosiak oraz bibliotekarka Edyta
Jankowska nawiązały bardzo interesującą współpracę z
Aktywnym Małym Uniwersytetem Latającym. 
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PRZEGLĄD SPORTOWY
SUKCES LUBSTOWA W POWIECIE!
Dnia 11 maj 2017
roku w Koninie
zmierzyli się ze
sobą najlepsi spor-
towcy -uczniowie
gimnazjów po-
wiatu koniń-
skiego. Zespół
Szkolno-Przed-
szkolny Nr 2 w
Lubstowie repre-
zentowali finaliści
zawodów gmin-
nych. Byli nimi
uczniowie klasy
III :Artur Kozłow-
ski, Miłosz Szkal-
ski , Krystian Śniegowski. Zmagania okazały
się wielkim sukcesem naszych uczniów, po-
nieważ aż dwóch z nich stanęło na najwyż-

szym podium. Artur Kozłowski zajął I
miejsce w biegu przez płotki. Miłosz Szkal-
ski zajął I miejsce w biegu na 300 m, pozos-

tawiając swoich
rywali bez szans na
zwycięstwo. Krys-
tian Śniegowski z
kolei zajął IV
miejsce w skoku w
dal, które również
było wielkim sukce-
sem. Opiekunem
naszych sportow-
ców był Pan Tomasz
Jarmuż i Pani Anna
Michalska sportow-
com serdecznie gra-
tulujemy i życzymy
kolejnych zwy-
cięstw.

MISTRZOWIE POWIATU KONIŃSKIEGO W
CZWÓRBOJU LA  Z SOMPOLNA

Ekipy ze Szkoły Podstawowej w Sompolnie
po wysokiej wygranej w rundzie eliminacyj-
nej stawiane były w roli faworytów i nie za-
wiedli oczekiwań! W dobrym stylu wygrały
poszczególne konkurencje: 60 m, skok w dal,
bieg 600/1000m, rzut piłeczką palantową i
cieszyły się z podwójnego Mistrzostwa Po-
wiatu. Indywidualnie najwyższe lokaty uzys-
kali: Oliwia Andrzejewska i Jeremiasz
Lewandowski, za co zostali nagrodzeni oko-
licznościowymi medalami. Skład zwycię-

skich drużyn z Sompolna: Oliwia Andrze-
jewska, Liwia Rumianowska, Olga Ozdowy,
Dagmara Uniejewska, Wiktoria Muszyńska,
Mariola Adamczyk, Jermiasz Lewandowski,
Mikołaj Kordyl,  Mateusz Racinowski,  Ma-
teusz Sikorski, Bartosz Nowakowski oraz Ja-
rosław Sikorski. Po zawodach  zadowoleni
opiekunowie: Tomasz Adamkiewicz oraz
Ewa i Maciej Daszkiewcz zaprosili zawodni-
ków na pyszne gofry!!!

5 maja odbyły się Mistrzostwa Powiatu Konińskiego
Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych w Czwórboju
La. Do zawodów przystąpiło 5 drużyn dziewcząt i 5
drużyn chłopców, laureatów rozegranych wcześniej za-
wodów rejonowych.

SIATKARKI Z SOMPOLNA NA PODIUM W MEMO-
RIALE IM. AGATY MRÓZ-OLSZEWSKIEJ

Memoriał im. Agaty Mróz-Olszewskiej, bo
tak nazywa się ta impreza, cieszy się tak
wielkim zainteresowaniem ponieważ jest to
ostatnia, tak duża  impreza siatkarska w se-
zonie. W sobotę, 8 kwietnia, w turnieju za-
grało 10 drużyn ze szkół podstawowych, w
niedzielę w kategorii gimnazjów rywalizo-
wało 12 drużyn. W tym gronie nie zabrakło
dziewcząt z Sompolna, które biorą udział w
rozgrywkach od 2010 r.! Tym razem kadra

gimnazjum w składzie: Justyna Brochocka,
Natalia Konarska, Iza Gulczyńska, Martyna
Górczewska, Julia Lewandowska, Maja Dra-
bińska, Roksana Kobrzycka oraz Agnieska
Brochocka zajęła II miejsce, a ich młodsze
koleżanki ze szkoły podstawowej w składzie:
Liwia Rumianowska, Olga Ozdowy, Wikto-
ria Muszyńska, Martyna Brodzińska i Dag-
mara Uniejewska uplasowały się na III
pozycji.

Od kilku lat Kolskie Towarzystwo Promocji Piłki
Siatkowej oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
organizują dwudniowy turniej w piłkę siatkową dla
uczennic szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu
miasta Koła i regionu. 

WIELKI SUKCES MŁODYCH SIATKAREK

W sezonie 2016/2017 do rozgrywek zgłosiły
się 32 zespoły z całej Wielkopolski. W run-
dzie eliminacyjnej po zaciętej i dość wyrów-
nanej walce z MUKS Amber Kalisz, KS
ASBL Piła i MLKS Sparta Złotów dziew-
czyny zajęły 2 miejsce w grupie i tym
samym znalazły się wśród 16 najlepszych ze-
społów. Bardzo silne obsady grup w II i III
rundzie sprawiły, że naszym młodym siatkar-
kom przypadła w udziale walka o miejsca
13-16. Walka finałowa okazała się sukcesem,
gdyż dziewczęta pokonały drużyny Enea
PTPS Piła, UKS Szamotulanin Szamotuły 1
oraz UKS Środa Wielkopolska, zajmując 1
miejsce w grupie i ostatecznie 13 miejsce w
tabeli. Zawodniczki wykazały się dużą am-
bicją i wolą zwycięstwa oraz sporymi umie-
jętnościami, podejmując wyrównaną walkę
z prawdziwymi potęgami klubowymi. Nawet
przegrane mecze były pokazem dobrej tech-
niki i gry na najwyższym poziomie. Drużyna
w składzie: Martyna Górczewska, Julia Le-

wandowska, Maja Drabińska, Roksana Kob-
rzycka,  Marlena Kaczmarek, Magdalena
Chudykowska, Aleksandra Nowakowska,
Laura Kordyl,  Eliza Gruberska, Agnieszka
Brochocka, Roksana Cichocka i Weronika
Sobocińska to prawdziwa duma szkoły z
Sompolna i miasta Sompolno. 27 kwietnia,
odbyło się podsumowanie sezonu z udziałem
Burmistrza Miasta Sompolno Romana Bed-
narka, prezesa GKS Przemysława Jankow-
skiego, wiceprezesa GKS Szymona
Stankiewicza, radnego Rady Miejskiej w
Sompolnie Andrzeja Prętnickiego oraz dy-
rektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
w Sompolnie Jolanty Rosiak. Dziewczyny
oraz trener Maciej Daszkiewicz usłyszeli
dużo ciepłych słów i podziękowań za trud
włożony w sukces oraz deklaracje wsparcia
i pomocy na przyszły sezon. Wszystkie za-
wodniczki otrzymały pamiątkowe dyplomy
i medale. Już dziś trzymamy kciuki za przy-
szłoroczny sukces w rozgrywkach ligowych.

Już po raz 2 dziewczęta startujące w barwach GKS
Sompolno odniosły duży sukces po startach w
Wielkopolskiej Lidze Siatkarskiej Młodziczek. 
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Mieszkanka Sompolna Pani Bar-
bara Tulisz, została laureatką mar-
cowego konkursu „Gazety
Sompoleńskiej”. Konkurs polegał
no rozwiązaniu krzyżówki
powiązanej z tematem obchod-
zonego 1 kwietnia obyczaju Prima
Aprilis. Zastępca Burmistrz Mi-
asta Sompolno Pani Joanna
Raźniewska, gratulując wygranej,
wręczyła naczynie ozdobne oraz
torbę upominkową. 
Zwyciężczyni jeszcze raz gratulu-
jemy! 
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KRZYŻÓWKA

IX SOMPOLEŃSKI BIEG DLA ZDROWIA

Dorośli, młodzież z Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Sompolnie, z ZSP nr1
Sompolnie, ZSP nr 2 w Lubstowie, ZS nr3 w
Mąkolnie oraz ze Stowarzyszenia Na Rzecz
Rozwoju Wsi Ośno Górne pokonała trasę li-
czącą około 1700 metrów. Ulicami Sompolna
pobiegli wszyscy uczestnicy popierający
ogólnopolską akcję ,,Polska Biega”. Słońce,

bezwietrzna pogoda oraz entuzjastyczna spo-
łeczność Sompolna dodawała sił zwolenni-
kom poruszania się na własnych nogach.
Pomiędzy biegami znajomością wiedzy o
zdrowym stylu życia oraz tematyce lokalnej
wykazali się biegacze, biorący udział w qui-
zie z nagrodami, który poprowadził Pan An-
drzej Prętnicki. Organizator Gmina

Sompolno na czele z biegnącym Burmist-
rzem Romanem Bednarkiem, najlepszym za-
wodnikom drugiego etapu biegu -
przeprowadzonego na bieżni stadionu przy
ulicy 11 listopada- wręczyli dyplomy, medale
oraz puchary! Ponadto wszyscy uczestnicy
biegu otrzymali smycze z logo gminy i wa-
felki. Podziękowania dla policjantów z Ko-

misariatu Miejskiego w Sompolnie oraz w
Koninie za zabezpieczenie imprezy, dla pani
pielęgniarki z ośrodka zdrowia SOMED, a
także dla Pana Szymona Stankiewicza z po-
prowadzenie całej imprezy.

Około 150 biegaczy, wzięło udział w otwartym dziewiątym Sompoleńskim Biegu ,,Dla Zdrowia”, który odbył się 22
maja. 

1. Mieszka w lesie i ma kły
2. Koń w paski
3. Czasami skrzypią jak się je otwiera 
4. Miś z dobranocki 
5. Inaczej wieczorynka 
6. Kłamał aż mu się noc wydłużał 
7. Buduje je Eskimos 


