
PODSUMOWANIE ROKU 
SPORTOWEGO 2017 W POWIECIE 
KONIŃSKIM 

KATARZYNA LUBNAUER 
W SOMPOLNIE
Wizyta miała związek z programem eTornister, który od
kilku lat funkcjonuje w w gminie Sompolno.

WOKALNE SUKCESY OLI
Młoda artystka została zakwalifikowana, jako jedna z 28
najlepszych głosów międzynarodowego festiwalu 
WORLD SONG

GRALIŚMY DLA KUBY! 
Jakub Budziach ma 17 lat, od listopada 2016 roku toczy
ciężką walkę z chorobą nowotworową. Chłoniak DLBCL
wyniszcza jego organizm.

ponadto w numerze:
GMINNY DZIEŃ STRAŻAKA
Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą 
za Ojczyznę str. 2

ISSNISSN 2300-37742300-3774MIESIĘCZNIKMIESIĘCZNIKgazetagazeta

EGZEMPLARZ BEZPŁATNYEGZEMPLARZ BEZPŁATNY
NR 3/2018 (40)NR 3/2018 (40)

MARSZ PO ZDROWIE 

WITAJ MAJ, 3 MAJ

str. 3

str. 6

str. 5

str. 10 str. 4

3 maja odbyły się
uroczystości
upamiętniające 227
rocznicę uchwale-
nia Konstytucji 
3 Maja, 
rozpoczęły się mszą
świętą za Ojczyznę. 
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W sobotę,14 kwietnia po raz czwarty zorganizowany został ,,Marsz
po zdrowie”! Większość uczestników maszerowała z kijkami
używanymi w popularnej dyscyplinie jaką jest nordic walking.

MISTRZYNIE POLSKI ŚRODKOWEJ
str. 4
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GMINNY DZIEŃ STRAŻAKA

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą za
ojczyznę, następnie wszyscy zgromadzeni
udali się na Plac Wolności, gdzie wysłuchali
koncertu patriotycznego oraz zostały złożone
wiązanki kwiatów przez delegacje samorzą-
dowców oraz druhów ze wszystkich jedno-
stek OSP w Gminie Sompolno. Po

zakończeniu uroczystości  przemaszerowano
do jednostki OSP Sompolno, gdzie odbyła się
oficjalna część obchodów Gminnego Dnia
Strażaka. Po złożeniu wiązanki kwiatów
przez delegację strażaków, pod tablicą upa-
miętniającą założyciela Ochotniczej Straży
Pożarnej w Sompolnie księdza Antoniego
Bludzińskiego, Burmistrz Miasta Sompolno
Roman Bednarek przywitał wszystkich przy-
byłych strażaków i gości jednocześnie dzię-
kując Druhną i Druhom za trud i poświęcenie
na rzecz ochrony zdrowia i mienia gminy
Sompolno. Ważnym elementem obchodów
Gminnego Dnia Strażaka było uroczyste na-
danie odznak „Strażak Wzorowy”. Taką od-
znakę, która nadawana jest czynnym
członkom Ochotniczej Straży Pożarnej  za

wzorową działalność, zaangażowanie i godną
postawę społeczną otrzymali: dh Mariusz
Jankowski OSP Sompolno, dh Błażej Pry-
backi  OSP Sompolno, dh Karol Chudziak
OSP Mąkolno. Odznaczenia również doko-
nał Burmistrz Miasta Sompolno Roman Bed-
narek, który postanowił wyróżnić druhów z

gminy Sompolno za działalność na rzecz
ochrony przeciwpożarowej. Statuetki otrzy-
mali - dh Józef Błaszczyk  OSP Sompolno,
dh Mieczysław Madziński OSP Lubstów, dh
Marek Woźniak OSP Mąkolno, dh Andrzej
Stasiak OSP Mostki, dh  Mirosław Lewan-
dowski OSP Racięcice, dh Bronisław Ada-
miak OSP Wierzbie, dh Andrzej Szymański
OSP Stefanowo. Prezydium Zarządu Miejsko
Gminnego ZOSP RP w Sompolnie odzna-
czyło również odznaką Młodzieżowej Dru-
żyny Pożarniczej następujące osoby: Dh
Jakub Stolarski – Srebrna odznaka MDP oraz
Brązową odznaką MDP: Dh Maciej Ulań-
skiego, Dh Krystiana Klem oraz  Dh Barto-
sza Nowakowskiego. Prezydium Zarządu
Miejsko Gminnego ZOSP RP w Sompolnie

odznaczyło także strażaków za wysługę lat.
Były przyznane odznaczenia za wysługę 5,
10, 20, 25, 30, 40, 45 oraz 50 lat. Wśród od-
znaczonych najdłuższą wysługą lat mogą się
szczycić Panowie: Dh Jerzy Woźniak,  Dh
Marek Woźniak oraz Dh Jan Linka z OSP
Mąkolno raz Dh Bronisław Adamiak OSP

Wierzbie. Podczas Gminnego Dnia Strażaka,
z okazji niedawno odbywającego się Ogól-
nopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej na
szczeblu gminnym nagrodzono, ze Szkoły
Podstawowej następujące osoby: 1 miejsce
Bartosz Nowakowski Sompolno, 2 miejsce
Andrzej Skutecki Lubstów, 3 miejsce Maciej
Gajda Mąkolno. Z Gimnazjum: 1 miejsce
Maciej Ulański  Sompolno, 2 miejsce Michał
Leśniewski Sompolno,3 miejsce Luiza Ja-
worska Lubstów oraz ze Szkoły Ponadgim-
nazjalnej  Roberta Wiśniewskiego. Dyplom
pamiątkowy oraz nagrody wręczyli dh
Roman Bednarek, dh Bartosz Bartosik oraz
dh Piotr Wełnicki - sponsorzy nagród. Warto
wspomnieć iż dh Bartosz Nowakowski zajął
2 miejsce na szczeblu powiatowym, dh Ma-

ciej Ulański 4 miejsce oraz uczeń Zespołu
Szkól Ponadgimnazjalnych w Sompolnie Ro-
bert Wiśniewski 1 miejsce i reprezentował
powiat koniński. Zarząd miejsko gminny
związku OSP RP w Sompolnie wyróżnił za
wkład pracy na rzecz Zarządu Miejsko
Gminnego w Sompolnie następujących dru-

hów: dh Przemysława Jankowskiego OSP
Sompolno,  dh Kacpra Woźniaka OSP Mą-
kolno, oraz Pana Waldemara Marciniaka
Radnego Rady Powiatu Konińskiego oraz
firmę Intermeble.  Wyróżnienia wręczył pre-
zes zarządu miejsko gminnego związku OSP
RP  w Sompolnie dh Łukasz Jankowski oraz
komendant miejsko gminnego związku OSP
w Sompolnie dh Marek Wesołowski. Pod-
czas uroczystości pod adresem strażaków
padło wiele ciepłych słów. Były również ży-
czenia pomyślności w działalności społecz-
nej, pracy zawodowej i w życiu prywatnym.
Na zakończenie złożono meldunek oraz za-
proszono na ciepły posiłek.
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Z ŻYCIA GMINY

Gminny Dzień Strażaka połączony jest w Gminie Sompolno z uroczystościami rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja. 

WITAJ MAJ, 3 MAJ

We mszy uczestniczyły poczty sztandarowe,
samorządowcy, Sompoleńska Orkiestra Dęta
oraz mieszkańcy Gminy Sompolno. Po za-
kończeniu mszy świętej wszystkie zebrane
osoby przeszły na Plac Wolności. Kolejny
etap uroczystości rozpoczął się od uroczys-
tego wciągnięcia flagi państwowej na maszt,
który odbył się w takt zagranego przez Som-
poleńską Orkiestrę Detą Mazurka Dąbrow-
skiego. Poczet flagowy stanowili: dh Roman
Wełnicki, dh Tomasz Bartosik oraz dh Błażej
Prybacki, natomiast dowódcą uroczystości

był Komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP
w Sompolnie dh Marek Wesołowski. Następ-
nie uczestnicy obchodów mogli wysłuchać
koncertu patriotycznego przygotowanego
przez M-GOK. Mogliśmy posłuchać recyta-
cji Pani Sabiny Michalskiej i Pana Dariusza
Guźniczaka, piosenek wykonanych przez Zu-
zannę Krawczyk oraz posłuchać werblistów.
Burmistrz Miasta Sompolno Roman Bedna-
rek podziękował za patriotyzm oraz szacunek
do wartości wywalczonych przed wiekami.
Mówił również, że dzisiaj my też, podobnie

jak twórcy Konstytucji 3 Maja
chcemy, żeby polskie państwo
było rządne, czyli sprawiedli-
wie, mądrze i sprawnie zarzą-
dzane, żeby autorytet
państwa, wolności obywatel-
skie i porządek społeczny
gwarantowały bezpieczeń-
stwo Rzeczypospolitej i
szczęście jego obywateli.
Przedstawiciele władz gmin-
nych i powiatowych, komba-
tanci, Przewodniczący
Samorządu Mieszkańców
Miasta Sompolno oraz  druho-
wie ze wszystkich jednostek
OSP z terenu Gminy Som-
polno złożyli wiązanki kwia-
tów pod pomnikiem
Poległych za Ojczyznę. Wzo-
rem roku ubiegłego liczna
grupa dzieci, młodzieży oraz
członkowie zespołu Dębo-
wiacy zatańczyli poloneza-
nasz narodowy taniec. Układ
choreograficzny przygoto-
wała  oraz nad wszystkim czu-
wała Pani  Michalina
Trawińska. 

3 maja odbyły się uroczystości upamiętniające 227 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 
rozpoczęły się mszą świętą za Ojczyznę. 
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Z ŻYCIA GMINY
GRALIŚMY DLA KUBY!                                                    

W listopadzie 2017 roku Kuba przeszedł po-
ważną i niebezpieczną operację.  Niestety po
operacji Kuba ma liczne powikłania. Jedy-
nym ratunkiem jest bardzo drogi nierefundo-
wany lek, który ma zlikwidować ognisko
choroby. Jakub nie mógł uczestniczyć w tur-
nieju, gdyż poddawany jest intensywnej che-
mioterapii, po zakończeniu tego leczenia
czeka go przeszczep szpiku. Głównym pun-
ktem tego wydarzenia był turniej siatkarski,
w którym uczestniczyli: Druhowie OSP
Lubstów, Samorządowcy Gminy Sompolno,
Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Som-
polnie z przyjaciółmi oraz Nauczyciele z Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 z
Lubstowa. Wszystkie drużyny, wpisowym
zasiliły charytatywną akcję. Na samym par-
kiecie najlepszy wynik, wygrywając trzy
mecze, osiągnęli siatkarze OSP drugim

miejscem ex aequo cieszyli się Samorzą-
dowcy i Policjanci, trzecie uzyskali Nauczy-
ciele. Dużym zainteresowaniem cieszyły się
licytacje np. trąbkę kibica sprzedano za
kwotę 410 złotych. Zlicytowano też m.in. ob-
razy, koszulki, torty. Akcję zasiliły także sto-
iska za słodyczami, szkolny kiermasz
wielkanocny. Gorące słowa podziękowania
wszystkim ludziom dobrej woli skierowała
mama chorego Pani Aneta Budziach. Głów-
nym organizatorem pożytecznego przedsięw-
zięcia było Młodzieżowe Koło Caritas przy
Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr2 w
Lubstowie! 

Konferansjer i zawodnik turnieju 
Andrzej Prętnicki

16 marca, w sali gimnastycznej ZSP nr 2 w Lubstowie,
w akcji niesienia pomocy Kubie uczestniczyło około
500 osób! Jakub Budziach ma 17 lat, od listopada 2016
roku toczy ciężką walkę z chorobą nowotworową.
Chłoniak DLBCL wyniszcza jego organizm.

ROWER „TOLEK” DLA KAMILA!                                  

Na uroczystości przekazania tego praktycz-
nego daru był piastujący w tamtym czasie
funkcję Komendanta Komisariatu Policji w
Sompolnie Dariusz Hamela. Hojna fundacja
przekazująca rowery więcej sztuk pomimo
najszczerszych intencji zakupić dla OREW-
u nie mogła. Do pełni szczęścia zabrakło jed-
nego. Akcję zakupu szóstego zapoczątkował
i zrealizował ,,Sompoleński Komendant”. Z
pomocą funkcjonariuszy oraz Urzędu Miej-
skiego w Wierzbinku i wielu przyjaciół
zebrano pięć ton makulatury. Papierowy
skarb oczywiście zamieniono na papierowe
banknoty. Brakującą kwotę z własnych
oszczędności dorzucono i zakupiono rower!
Mała uroczystość przekazania roweru miała
miejsce w Marianowie 22 marca. Poświęce-
nia bicykla dokonał ks. Sławomir Mrugała z
parafii Lubstówek. Obdarowany Kamil był
bardzo wzruszony, dziękował jak tylko po-
trafił komendantowi Dariuszowi Hameli.

Grupa funkcjonariuszy Policji była szczę-
śliwa z bardzo udanej akcji. OREW w Ma-
rianowie między innymi dzięki rowerom
przeprowadza wewnętrzne i zewnętrzne
współzawodnictwo. Uczęszczający do
ośrodka rywalizują też w biegach, w pchnię-
ciu kulą, w grze o nazwie ,,bocze” ( kulanie
kulą do celu), biorą udział w olimpiadach dla
niepełnosprawnych, uczą się przeżywania
sukcesów i porażek. Dyrektor OREW Pani
Urszula Łącka wciąż zabiega o dalsze posze-
rzanie zaplecza obiektu. Cenne byłyby ele-
menty siłowni zewnętrznej, w godzinach
dopołudniowych mogłyby służyć uczestni-
kom zajęć, a popołudniu lokalnej społeczno-
ści. Życzę wszystkim zaangażowanym w
pomoc niepełnosprawnym-siły, niewyczer-
panej cierpliwości oraz satysfakcji z osiąg-
niętych celów.

Andrzej Prętnicki

Rok temu Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wycho-
wawczy w Marianowie dla swoich pensjonariuszy otrzy-
mał pięć rowerów.
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14 i 15 kwietnia odbyły się Otwarte Mistrzostwa Polski Środkowej w Mażoretkach w Poddębicach, w których wzięły
udział grupy taneczne z M-GOK. 
W eliminacjach do Mistrzostw Polski w Kędzierzynie-Koźle brało udział ponad tysiąc osób. Najmłodsza grupa Sompoleńskie Diamenciki wywalczyły IV miejsce, natomiast grupa New
Wave zajęła I miejsce w kategorii mażoretki klasyczne i będzie walczyć o tytuł Mistrza Polski w Kędzierzynie-Koźle już 18-20maja 2018r. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia. 

TANECZNYM KROKIEM NA PODIUM

W sobotę,14 kwietnia po raz czwarty zorganizowany został ,,Marsz po zdrowie”! Większość uczestników
maszerowała z kijkami używanymi w popularnej dyscyplinie jaką jest nordic walking.
Marsz został zorganizowany przez Panią
Annę Bolin – Sołtys Kolonii Lipiny pod pat-
ronatem Burmistrza Miasta Sompolno.
Około 50 osobowa grupa piechurów wyru-
szyła z Radowa do Kolonii Lipiny i z powro-
tem. Trasa była bardzo urozmaicona: pola,
lasy oraz wniesienia przykuwały oczy uczest-

ników marszu. Po pokonaniu około siedmiu
kilometrowej trasy uczestnicy akcji posilili
się kiełbaskami ufundowanymi przez obec-
nego na marszu Burmistrza Miasta Sompolna
Romana Bednarka. Wśród uczestników mar-
szu zostały rozlosowane drobne upominki
przygotowane przez  główną organizatorkę

marszu Panią Sołtys Annę Bolin. Pani Sołtys
postarała się również o pozyskanie cennych
upominków m.in. zaproszenia do Restauracji
Old Gardenw Sycewie, do Pizzerii K2 w
Kole oraz bonu na zakupy do zrealizowania
w sklepie spożywczym w Kolonii Lipiny.
Tradycyjnie konkursy oraz marsz poprowa-

dził Pan Andrzej Prętnicki.  Pani sołtys za
pomoc w organizacji przedsięwzięcia podzię-
kowała : pracownikom Urzędu Miejskiego w
Sompolnie, druhom z OSP w Lubstowie oraz
Paniom ze Stowarzyszenia Kobiet Inicjatyw
Wiejskich. Pani Sołtys już myśli o organiza-
cji jesiennego „Marszu po zdrowie”.

MARSZ PO ZDROWIE 
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Z ŻYCIA GMINY

Tuż przed tymi świętami, uczestnicy Domu
Dziennego Pobytu Senior + w Sompolnie
spotkali się na tradycyjnym śniadaniu. W
uroczystości udział wzięli również: Bur-
mistrz Miasta Sompolno-Roman Bednarek,
Z-ca Burmistrza-Joanna Raźniewska, Skarb-
nik Gminy-Magdalena Podlasińska, Radny
Rady Miejskiej w Sompolnie-Andrzej Pręt-
nicki, Ksiądz Mateusz Kamiński oraz Kie-
rownik M-GOPS w Sompolnie-Tomasz
Majewski. Padło wiele ciepłych słów i ser-
decznych życzeń od przedstawicieli władz
gminnych oraz kierownika M-GOPS. Ksiądz
Mateusz udzielił uroczystego błogosławień-
stwa na czas Triduum Paschalnego i Świąt
Wielkiej Nocy. Seniorzy zawsze podtrzy-

mują i kultywują wszelkie zwyczaje, dlatego
też z chęcią i pod okiem opiekunów włączyli
się w przygotowania. Na świątecznym stole
pojawił się tradycyjny żurek, pasztet, węd-
liny, sałatki i oczywiście jaja w różnej
postaci. Nie zabrakło również babki wielka-
nocnej, sernika i innych wypieków. 
Uroczystości wielkanocne symbolizujące od-
rodzenie duchowe, napełniające wiarą i na-
dzieją są bardzo ważne w życiu osób
starszych. Często wspominają o swoich trud-
nych osobistych doświadczeniach i życiu w
samotności. Powtarzają wtedy, że z chwilą
przyjścia do Domu Dziennego Pobytu wiele
się zmieniło i „odrodzili się na nowo”.

ŚNIADANIE WIELKANOCNE W DOMU DZIEN-
NEGO POBYTU
Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święta dla
chrześcijan. Upamiętniają one Zmartwychwstanie
Jezusa Chrystusa i symbolizują zwycięstwo dobra nad
złem.

Bardzo ważnym aspektem pomocy społecz-
nej jest pomoc rodzinom dając wsparcie ro-
dzicom na poszerzenie swoich umiejętności
opiekuńczo-wychowawczych, a młodzieży
na uświadamianie zagrożeń, zwłaszcza jeśli
w rodzinie występuje problem z komunika-
cją. Młody człowiek jest zagubiony w dzi-
siejszym świecie przesyconym techniką i
informacją, z której trudno w jasny sposób
odróżnić dobro od zła. Zagrożeń nie da się
wyeliminować, ale można i trzeba je ograni-
czać, dlatego tak ważna jest postawa rodzica
i właściwe odniesienie się do budzącej nie-
pokój sytuacji. Młodzi ludzie najpierw szu-
kają autorytetów w rodzinie, która stanowi
dla nich niczym niezastąpione środowisko
wychowawcze. To w niej powinni odnajdy-
wać poczucie miłości i bezpieczeństwa. Po-
głębianie więzi między rodzicami, a dziećmi
może pomóc w niwelowaniu ewentualnych
zagrożeń, stworzyć mniejszą barierę w ko-
munikacji w rodzinie. Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sompolnie
organizując warsztaty dla rodzin ma na celu
uświadomienie rodziców oraz dorastającą
młodzież o skutkach jakie może nieść brak
prawidłowej komunikacji w rodzinie. Głów-
nym celem „Programu Wzmacniania Ro-
dziny”, jest wzmocnienie więzi rodzinnych,
poprawa komunikacji w rodzinie, wzmocnie-
nie umiejętności wychowawczych rodziców
i opiekunów, zwiększenie kompetencji spo-
łecznych oraz działania profilaktyczne wśród
młodzieży zapobiegające stosowaniu środ-
ków psychoaktywnych, a także innych za-
chowań problemowych w okresie
dojrzewania. W spotkaniach, które odbywały
się raz w tygodniu przez okres 7 tygodni
uczestniczyło 7 rodzin: 8 osób dorosłych i 11

dzieci. Każde spotkanie trwało 2 godziny. W
pierwszej godzinie zajęcia odbywały się w
oddzielnych grupach, jedną grupę tworzyli
rodzice i opiekunowie natomiast drugą
dzieci. Druga godzina zajęć to był czas spę-
dzony wspólnie przez rodziców i dzieci. Pod-
czas sesji były odtwarzane filmy z typowymi
sytuacjami z życia rodzinnego, przeprowa-
dzano dyskusje na temat rozwiązywania pro-
blemów, z którymi rodzina ma do czynienia,
organizowano gry, zabawy i ćwiczenia po-
zwalające rodzicom i dzieciom konstruktyw-
nie spędzić czas razem. Tematy sesji dla
rodziców dotyczyły między innymi tworze-
nia zasad domowych, wspierania dobrego za-
chowania, wyciągania konsekwencji oraz
ochrony przed używaniem substancji psy-
choaktywnych. Natomiast zajęcia z mło-
dzieżą ukierunkowane były na zwrócenie
uwagi na ich cele i marzenia, radzenie sobie
ze stresem, docenianie rodziców, radzenie
sobie z presją rówieśniczą oraz przestrzega-
nie zasad. Z przeprowadzonej ankiety wśród
uczestników zajęć wynika, że rodzice wśród
elementów wychowania młodzieży za naj-
bardziej użyteczne uważają ustalenie zasad
domowych i rozmowy z młodzieżą na temat
wartości. Natomiast za najbardziej pomocne
zajęcia spędzone wspólnie z dziećmi, rodzice
uważają sesje dotyczące tworzenia tarczy ro-
dzinnej i narady rodzinne. Z kolei młodzieży
najbardziej użyteczne było tworzenie Mapy
Skarbów dotyczące sprecyzowania swoich
celów i marzeń, oraz gra „Osiąganie naszych
celów”. Młodzież aktywnie z rodzicami ana-
lizowała Mapę Skarbów. Zajęcia prowa-
dzone były przez dwóch trenerów: Panią
Agnieszkę Zborowską-Karbową oraz Panią
Monikę Pelc-Puszczyk. 

M-GOPS W SOMPOLNIE POMAGA W
POGŁĘBIANIU WIĘZI W RODZINIE
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sompol-
nie z myślą o prawidłowym funkcjonowaniu rodzin
realizował przez 7 tygodni „Program Wzmacniania
Rodziny”. Zajęcia zakończyły się 26 marca. Program
skierowany był do młodzieży w wieku od 10 do 14 lat
oraz ich rodziców i opiekunów, ukierunkowany na
ograniczenie używania środków psychoaktywnych oraz
zapobieganie innym zachowaniom problemowym
młodzieży.

KATARZYNA ANNA LUBNAUER W SOMPOLNIE
Dzieci mają za ciężkie plecaki, noszą do szkoły za dużo
książek. Lekarze diagnozują wady postawy nawet u 80
proc. gimnazjalistów. Jest na to rada-eTornister, który
od paru lat funkcjonuje w szkołach w gminie Sompolno. 
eTornister to zaawanasowana plat-
forma edukacyjna, która zapewnia
dostęp do multimedialnych podręcz-
ników, ćwiczeń i lektur na urządze-
niach mobilnych. W związku z tym
26 marca ZSP nr 1 w Sompolnie od-
wiedziła Pani Katarzyna Anna Lub-
nauer- przewodnicząca Nowoczesnej.
Z wielkim zainteresowaniem przy-
glądała się lekcjom prowadzonym
przez nauczycieli z wykorzystaniem
eTornistra. Posłanka nie kryła zado-
wolenia, widząc możliwości jakie
daje platforma.
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KULTURA I ROZRYWKA
NAGRODZENI NA FESTIWALU PIOSENKI
„WESOŁE NUTKI” W KRZYKOSACH 

Konkurs finałowy, którego organizatorami
byli GOK Krzykosy oraz Starostwo Powia-
towe w Środzie, odbył się w niedzielę 25
marca. 58 wyłonionych, na drodze eliminacji
wokalistów, przez 5 godzin prezentowało
wybrane przez siebie piosenki. Festiwal prze-
biegał z podziałem na trzy kategorie wie-
kowe. Zwycięzców wyłoniło jury w składzie:
Jerzy Petersburski junior (przewodniczący)

oraz Piotr Nowak i Kasper Ekert. W najmłod-
szej kategorii wiekowej wyróżnienie otrzy-
mała Kinga Podlasińska za utwór „Puszek
Okruszek”. Miejsce trzecie wyśpiewała Pat-
rycja Wełnicka piosenką „Koci wesoły
świat”. Wszystkim uczestnikom wręczono
pamiątkowe upominki i dyplomy. Serdecznie
gratulujemy.

Podczas 23. Festiwalu „Wesołe Nutki” w Krzykosach
było wiele emocji. Na scenie wystąpiło prawie 60
wokalistów z całej Wielkopolski. W konkursie wzięły
również udział dzieci i młodzież z M-GOK w Sompolnie.

WOKALNE SUKCESY OLI NA
MIĘDZYNARODOWYM FESTIWALU „WORLD
SONG”

Młoda artystka została zakwalifikowana,
jako jedna z 28 najlepszych głosów przez
jury pod przewodnictwem Dorothey Agno-
letto (spośród blisko 300 zgłoszeń), do grona
finalistów II Międzynarodowego Festiwalu
Piosenki „World Song” Sosnowiec 2018 i w
związku z tym 16 marca wystąpiła w Kon-
cercie Laureatów. To nie jedyny sukces Oli.
Podczas Koncertu Galowego wokalista do-
wiedziała się, że została laureatką trzeciego
miejsca w swojej kategorii wiekowej. Jury
konkursu doceniło kunszt wokalny Oli, która
na festiwalu wykonała utwór „Gravity” z re-
pertuaru Sary Bareilles i „Jestem chora” Do-
roty Osińskiej. Wybór laureatów nie był
łatwy, gdyż każdego uczestnika cechował
ogromny talent i obycie sceniczne. Wokaliści
zaskakiwali jury swoją dojrzałością i inter-
pretacją, śpiewali naprawdę profesjonalnie.
Aktywni miłośnicy młodych talentów mogą
znać tych wokalistów z programów telewi-

zyjnych lub polskich teatrów muzycznych
Gratulujemy Oli sukcesów, podziwiamy
zapał, doceniamy pracę włożoną w doskona-
lenie swojego warsztatu wokalnego.

Aleksandra Grzesiak, śpiewająca i odnosząca na tym
polu duże sukcesy wychowanka sekcji wokalnej MGOK
w Sompolnie, prowadzona przez Pana Karola
Brzykcego, znów zaskoczyła swoim talentem.

JUBILEUSZOWY X OGÓLNOPOLSKI KONKURS
„SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH”
ROZSTRZYGNIĘTY!

Na konkurs napłynęło 564 prac plastycznych
z całej Polski, m.in. z Będzina, Dąbrowy
Górniczej, Elbląga, Gdańska, Gorzowa Wiel-
kopolskiego, Jaworzna, Kielc, Krakowa,
Łodzi, Mysłowic, Myszkowa, Nowego
Targu, Piły, Poznania, Rzeszowa, Szczecina,
Warszawy, Wejherowa, Zamościa, Zduńskiej
Woli.  Jury miało trudne zadanie i musiało
wybrać spośród wielu prac, które stanowiły
najlepsze zobrazowanie tematu. Jubileu-
szowa edycja rozstrzygnięta została w róż-
nych kategoriach m.in. malarstwo, grafika
komputerowa czy grafika warsztatowa. W
organizację tej edycji konkursu zaangażował
się Uniwersytet Śląski w Katowicach. Obok
prof. dr hab. Urszuli Szuścik (Uniwersytet
Śląski w Katowicach) w skład komisji
weszli: ks. Tomasz Zmarzły (historyk sztuki)
i artysta plastyk Bartosz Gawlik (Muzeum
Zagłębia w Będzinie). Jury wytypowało pro-

jekty najmocniej odzwierciedlające ideę kon-
kursu. Walory artystyczne i techniki potrak-
towane zostały jako środki dotarcia do celu,
czyli zobrazowania, wyrażenia językiem
sztuki tego, co jest istotne. Niekiedy uczest-
nicy bardzo prostymi środkami wyrazili is-
totę grzechu, jego konsekwencji, przyczyn,
przemian myślenia i postępowania jednostki
i grupy społecznej. Jury postanowiło przy-
znać II nagrodę Katarzynie Sosnowskiej (12
lat) z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w
Sompolnie, a Sandrze Wiśniewskiej (14 lat)
wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy.
Zwieńczeniem jubileuszowej edycji były
dwie specjalnie przygotowane wystawy w
przestrzeniach miejskich. Wszystko po to, by
jak największa liczba osób mogła zapoznać
się z wartościową twórczością uczestników
konkursu poruszających fundamentalne
kwestie każdego człowieka. Dzięki wysta-
wom  można zobaczyć  jak artyści postrze-
gają tytułowy temat siedmiu grzechów
głównych w różnorodnych technikach ma-
larskich, graficznych i literackich. Wielko-
formatowe plansze z pracami zostały
wyeksponowano w przestrzeni miejskiej
Dąbrowy Górniczej. Oryginały prac tego-
rocznych laureatów zostały zaprezentowane
w sali wystawowej Pałacu Kultury.                                                                                                                                                           

Już po raz dziesiąty wyłoniono najlepsze prace w ra-
mach Ogólnopolskiego Konkursu „Siedem Grzechów
Głównych". Konkurs zorganizowany został  przez Pałac
Kultury Zagłębie w Dąbrowie Górniczej. 
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15 kwietnia w wiosennej aurze  sala M-GOK wypełniła się słuchaczami. Piętnaścioro  uczniów Społecznego Ogniska
Muzycznego w Koninie i M-GOK wzięło udział w Koncercie „ Wiosenne Muzykowanie”.
Dla wielu spośród tej gromadki był to pierw-
szy publiczny występ. Młodych artystów wy-
słuchali najbliżsi ,rodzice, dziadkowie,
koleżanki i koledzy. Obecność najbliższych w
tak ważnym momencie życia dla młodego ar-
tysty jest nie do przecenienia. Podczas kon-
certu uczniowie zaprezentowali utwory, nad
którymi pracowali cały rok szkolny. Młodzi
muzycy uczą się gry na fortepianie, gitarze,
saksofonie i keyboardzie. Dzieciom  towarzy-
szyły spore emocje, ale też wiosenna pogoda
ducha. Uczniowie zaprezentowali się w róż-
norodnym repertuarze od sentymentalnych
walców poprzez poważne nokturny i nastro-
jowe kołysanki po rozrywkowe utwory popu-
larne. W drugiej części koncertu mogliśmy
posłuchać recitalu gitarowego w wykonaniu
Wojciecha Olińskiego (13 lat), ucznia Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, w
klasie gitary Andrzeja Majewskiego, w Koni-
nie który jest laureatem wielu konkursów gi-

tarowych w Polsce i za granicą.  
Koncert dostarczył słuchaczom oraz wyko-

nawcom wielu miłych wrażeń. Najważniej-
sze, że wszyscy artyści byli zadowoleni ze
swojej gry i ze sceny schodzili z poczuciem
udanego występu. 

MUZYCZNE PRZEBUDZNIE WIOSNY

ZWYCIĘSKIE ZESPOŁY TANECZNE

W konkursie brało udział ponad 1000 osób,
którzy przyjechali m.in. z Ciechanowa, Płoń-
ska, Raciąża, Augustowa, Aleksandrowa
Łódzkiego, Białegostoku, Sierpc, Olsztyna i
Ostrołęki. Zespoły z M-GOK w Sompolnie
również wzięły udział w konfrontacjach ta-
necznych i wróciły z dużymi osiągnięciami.
I miejsce w kategorii mażoretki klasyczne za-
jęły Mażoretki „New Wave”. II miejsce w ka-
tegorii debiut mażoretki mini mini należy do
Mażoretek pod nazwą Diamenciki. II miejsce

w kategorii open juniorzy zajęła grupa ta-
neczna TAKT, natomiast IV miejsce w kate-
gorii debiut open-grupa taneczna Gumisie.
IV miejsce, w kategorii open młodzież, wy-
tańczyła grupa taneczna MIX. M-GOK w
Sompolnie jest bardzo dumny ze swoich pod-
opiecznych. Dwie grupy taneczne Diamen-
ciki oraz Gumisie mimo swojego debiutu w
konkursie zajęły wysokie miejsca. Wszyst-
kim zespołom serdecznie gratulujemy.

17 marca, w Szkole Podstawowej w Myszyńcu, odbył
się II Ogólnopolskie Konfrontacje taneczne „Krupie
Dance Cup”. Było to wielkie święto taneczne, na
parkiecie prezentowały się grupy i soliści w różnych
stylach.

NAGRODZENI ZA ROCK N’ROLL

Młode artystki z M-GOK w Sompolnie-
Sandra Wiśniewska i Klaudia Matu-
szewska-laureatki konkursu, które
otrzymały ex aequo I miejsca w III kategorii
wiekowej, miały okazję nie tylko odebrać z
rąk wyjątkowego artysty estrady Pana Ro-
mualda Lipko z zespołu Budka Suflera zwy-
cięskie nagrody, ale również wysłuchać
znakomitych Laureatów listopadowego
Konkursu Wokalnego „Piosenki Romualda
Lipko". Na konkurs zorganizowany przez
Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie
wpłynęło 650 prac rysunkowych i malar-
skich oraz 68 prac przestrzennych wykona-

nych przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe
z całego kraju. Po rozdaniu nagród był czas
na wspólne luźne rozmowy i integrację przy
herbacie i ciasteczkach. Obejrzano ciekawie
skomponowaną, pokonkursową wystawę
wszystkich prac laureatów i wyróżnionych.
Nie tylko zrobiono zdjęcie z Romualdem
Lipko ale również porozmawiano z nim bar-
dziej indywidualnie. Atmosfera była znako-
mita, wszyscy czuli się wyróżnieni
zwłaszcza, że dziewczyny otrzymały prze-
piękne, plastyczne szklane trofea oraz
świeżo wydaną książkę z autografem arty-
sty.  

9 kwietnia na scenie Młodzieżowego Domu Kultury w
Sopocie odbyło się uroczyste wręczenie nagród Lau-
reatom VI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
„Niech żyje Rock 'N' Roll -Tematy muzyczne
twórczości Romualda Lipko oraz zespołu Budka Su-
flera”. 



ZE SZKOLNEJ ŁAWKI
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ZDROWIE DLA WSZYSTKICH

To inicjatywa realizowana w ramach Ogól-
nopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzy-
maj Formę!” promująca zdrowy styl życia

wśród młodzieży szkolnej o największym w
Unii Europejskiej zasięgu. Konkursu został
przeprowadzony w formie elektronicznej.

W roku 2018 Światowy Dzień Zdrowia prze-
biegał pod hasłem ,,Zdrowie dla wszystkich”,
a jego tematem przewodnim jest „Po-
wszechna opieka zdrowotna: wszędzie dla
każdego”. Powszechna opieka zdrowotna po-
lega na zapewnieniu wszystkim ludziom do-
stępu do świadczeń zdrowotnych na
odpowiednim poziomie tam, gdzie jest to ko-
nieczne, bez generowania dodatkowego ob-
ciążenia finansowego. Nikt nie powinien
wybierać między dobrym stanem zdrowia, a
innymi życiowymi potrzebami. Powszechna
opieka zdrowotna jest kluczem do zdrowia i
dobrostanu ludzi oraz narodów. W tym roku
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w
Lubstowie Światowy Dzień Zdrowia obcho-
dzony był 5 kwietnia 2018 roku. Celem ob-
chodów dnia zdrowia było: promowanie
zdrowia i zdrowego stylu życia wśród
uczniów; uświadamianie zagrożeń związa-
nych z uzależnieniami oraz niebezpiecznymi
zachowaniami; kształtowanie postawy zain-
teresowania własnym zdrowiem i jego
ochroną; wychowanie do wartości jaką jest
zdrowie. Już od godzin porannych goście z
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej z Sekcji Oświaty Zdrowotnej z Ko-
nina przeprowadzali prelekcje w klasach
gimnazjalnych na temat dopalaczy w ramach
realizowanego w szkole projektu „Wiem nie
biorę-jestem bezpieczny”. O godzinie 11.30
montażem słowno-muzycznym uroczyście
rozpoczęliśmy obchody Dnia Zdrowia. Pani

dyrektor serdecznie powitała gości: Panią
Anetę Moralewską-Bembenek Kierownika
Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdro-
wia oraz Panią Alinę Kozioł, starszą sierż.
Annę Fedorowicz z Komendy Miejskiej Po-
licji w Koninie z Wydziału Prewencji i Panie
z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej w Ślesinie: Barbarę Trzewiczyń-
ską-Pedagoga i Panią Magdalenę
Broniszewską-Psychologa. Uczniowie pod
kierunkiem wychowawców i nauczycieli
wzięli udział w warsztatach kulinarnych ma-
jących na celu przygotowanie i zaprezento-
wanie zdrowych potraw oraz rymowanek,
wierszy o zdrowiu. Po degustacji potraw roz-
strzygnięto konkurs plastyczny pt. „Zdrowie
dla wszystkich”. Specjalista z Wydziału Pre-
wencji przeprowadziła prelekcję na temat:
„Dopalacze, cyberprzemoc, a odpowiedzial-
ność karna nieletnich”, a pedagog z Poradni
opowiedziała o „Zdrowiu psychicznym i uza-
leżnieniach”. Na koniec obchodów rozegrano
mecz piłki siatkowej-nauczyciele kontra
uczniowie. Pani Dyrektor wręczyła puchar
przechodni dla najlepszej klasy promującej
zdrowy styl życia klasie IV A. Nad prawid-
łowym przebiegiem Dnia Zdrowia czuwali
koordynatorzy promocji zdrowia Pani Anna
Bekalarz i Pedagog Szkolny Pani Agnieszka
Rzeźnik.

KONKURS WIEDZY O ZDROWYM STYLU ŻYCIA

DOBROĆ DAWANA INNYM ZAWSZE DO NAS POWRACA 
O tym, że mąkoleńska społeczność potrafi dzielić się i wspierać potrzebujących można było się przekonać pod-
czas koncertu charytatywnego na rzecz 4-letniego Filipa i 16-letniego Michała. 
23 marca, na zaproszenie organizatorów akcji dobroczynnej
do Szkoły Podstawowej im. Pierwszej Kadrowej w Mąkolnie
przybyli przedstawiciele władz gminy Sompolno oraz po-
wiatu konińskiego. Występy artystyczne przygotowali „mło-
dzi artyści” Szkoły Podstawowej w Mąkolnie. Uczniowie
zaprezentowali najpopularniejsze utwory z gatunku popu i
rocka. Talenty wokalne oraz taneczne entuzjastycznie zostały
przyjęte przez licznie zgromadzoną lokalną widownię.
Szkolni muzycy zagrali instrumentalne wersje najbardziej
znanych przebojów. Gościnnie wystąpiła grupa taneczna
„Takt” oraz Zespół Folklorystyczny „Dębowiacy”z MGOK
w Sompolnie. W czasie koncertu zorganizowano m.in. au-
kcję. Licytowano bony upominkowe do okolicznych salonów
piękności, vouchery na sesję zdjęciową w profesjonalnym
„Memories Studio”, biżuterię ze stali szlachetnej, zaproszenie
na spotkanie z „Robertem i Wąskim” z programu „Zawodowi
Handlarze” (TVN Turbo), gadżety firmowe, akcesoria spor-

towe (Piłka Klubu Lech Poznań z autografami, plakat z au-
tografami), zaproszenie na kolację dla dwóch osób do ślesiń-
skiej restauracji i wiele innych atrakcyjnych fantów
przekazanych przez sponsorów. Ponadto dla najmłodszych
zaaranżowano wiele dodatkowych atrakcji, tj. emocjonującą
wizytę w „Pokoju Strachu”, relaks w salonie
gier oraz udział w loterii fantowej, w której
szczęśliwiec mógł stać się właścicielem tab-
letu oraz urządzeń wielofunkcyjnych. Na tę
okoliczność zorganizowano kiermasz wielka-
nocny, podczas którego uczestnicy mieli
okazję nabyć ręcznie wykonane ozdoby.
Obecność małej gastronomii, przygotowanej
przez Radę Rodziców umiliła wszystkim so-
botnie popołudnie. Oprócz środków zebra-
nych z różnorodnych działań dobroczyńcy
mogli dokonać indywidualnych wpłat na rzecz

Filipa i Michała. Jak co roku koncert charytatywny przeszedł
wszelkie oczekiwania organizatorów. Ofiarność uczestników
była ogromna. Dochód z koncertu przeznaczony został na
kosztowne, specjalistyczne leczenie Filipa i Michała. 

5 marca, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w
Lubstowie uczniowie klasy VII szkoły podstawowej, II i
III oddziału gimnazjalnego wzięli udział w konkursie
wiedzy o zdrowym stylu życia. 

Jak każdego roku, w dniu 7 kwietnia, w rocznicę po-
wstania Światowej Organizacji Zdrowia obchodzony
jest w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Lubsto-
wie Światowy Dzień Zdrowia. Każdego roku motyw
przewodni Światowego Dnia Zdrowia poświęcony jest
innej tematyce, która podkreśla priorytetowy obszar
problemów w obszarze zdrowia publicznego na świe-
cie. 

Dziękujemy za ogromną wrażliwość i otwar-
tość na potrzeby drugiego człowieka. Ofia-
rowana pomoc jest dowodem serdeczności,
współczucia oraz ludzkiej solidarności. Skła-
dając podziękowanie, pragniemy wyrazić
ogromną wdzięczność w szczególności:
Władzom Samorządowym na czele z Panem
Burmistrzem Romanem Bednarkiem i Za-
stępcą Burmistrza Panią Joanną Raźniewską,
Księdzu Proboszczowi Krzysztofowi Kacale,
Księdzu Proboszczowi Janowi Frączekowi,
Księdzu Proboszczowi Sławomirowi Mru-
gale, Księdzu Proboszczowi Zbigniewowi
Barczowi, Radnym, Funkcjonariuszom Poli-
cji w Sompolnie, Druhom z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Lubstowie, Zarządowi
klubu HDK-PCK STRAŻAK przy Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Licheniu Starym, Pa-
niom Sołtys, Firmie ABC PAK, Państwu
Radomskim-właścicielom kwiaciarni w
Sompolnie, Absolwentom naszej szkoły oraz
osobom, które wsparły naszą akcję własno-
ręcznie wykonanymi wypiekami i rękodzie-
łami. Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom,

którzy tego wieczoru byli z nami, pomagali
od początku do samego końca-bardzo dzię-
kujemy! Wszystkim, których trudno tutaj
wymienić z imienia i nazwiska, a w jakikol-
wiek sposób wsparli tę akcję, okazali bezin-
teresowną pomoc-wyrażamy ogromną
wdzięczność!
Z akcji „Gramy dla Kuby” i Szkolnego Kier-
maszu Wielkanocnego uzyskano kwotę 21
232,70 zł
Z Sompoleńskiego Kiermaszu Wielkanoc-
nego i z akcji „Palma Wielkanocna” przy ko-
ściele parafialnym w Lubstowie uzyskano
kwotę 3 583,10 zł. Dochód z akcji został
przelany na konto Fundacji Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym „Słoneczko” z przezna-
czeniem na nierefundowany lek dla Jakuba-
absolwenta naszej szkoły, chorującego na
opornego na leczenie chłoniaka DLBCL .

Z wyrazami szacunku
Opiekun i wolontariusze Młodzieżowego

Koła Caritas przy Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym Nr 2 w Lubstowie

SPRAWOZDANIE I PODZIĘKOWANIE
MŁODZIEŻOWEGO KOŁA CARITAS PRZY ZES-
POLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 W
LUBSTOWIE Z PRZEPROWADZONYCH AKCJI
CHARYTATYWNYCH.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim
jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Jan Paweł II



ZE SZKOLNEJ ŁAWKI
DZIEŃ WIOSNY W SZKOLE W SOMPOLNIE

20 marca w ramach obchodów, w
Szkole Podstawowej w Ośnie Gór-
nym, odbył się konkurs recytatorski
wierszy patriotycznych. Celem kon-
kursu było pielęgnowanie postaw
patriotycznych oraz rozwijanie re-
cytatorskich i aktorskich uzdolnień
uczniów. Dzieci recytowały wiersze
Władysława Bełzy, Tadeusza Ku-
biaka, Zbigniewa Jerzyny, Wandy
Chotomskiej, Antoniego Słonim-
skiego, Konstantego Ildefonsa Gał-
czyńskiego.
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SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI WIERSZY
PATRIOTYCZNYCH W OŚNIE GÓRNYM

KONKURS RECYTATORSKI ROZSTRZYGNIĘTY
Uczniowie klas I - III Szkoły Podstawowej w Sompolnie
wzięli czynny udział w konkursie recytatorskim
"Wiosna wierszem malowana". 

Do prezentacji wybranych wierszy o wiośnie
przystąpiło 14 uczniów, z każdej klasy po
dwóch przedstawicieli. Dzieci były pięknie
ubrane, adekwatnie do treści wiersza. Po-
ziom recytacji wg jury, w skład którego
weszły Panie Elżbieta Wasielewska i Dorota
Fordon był bardzo wysoki. Ocenie podlegało
wiele szczegółów, o których uczestnicy byli
wcześniej poinformowani. I miejsce otrzy-
mała uczennica klasy IIIa - Jagoda Macie-
jewska, II miejsce - Wiktoria Marciniak z

klasy Ia, III miejsce - Natalia Marciniak z
klasy IIIc. Oprócz tego zostały przyznane
trzy wyróżnienia dla: Amelii Zielińskiej z
klasy Ib ,Martyny Wiśniewskiej z klasy IIIa
i Julii Dolatowskiej z klasy IIId. Wszyscy
uczestnicy otrzymali pamiątkowe upominki,
a nagrodzeni i wyróżnieni nagrody książ-
kowe. Konkurs poprowadziły uczennice z
klasy VIc - Dominika Adamczyk i Wiktoria
Adamczyk. Nad przebiegiem czuwały Panie:
Małgorzata Ozdowy i Anna Jąkalak.

Rok 2018 jest rokiem upamiętniający 100-rocznicę od-
zyskania przez Polskę niepodległości. Jest to znako-
mita okazja by zwrócić uwagę na kształtowanie
postaw patriotycznych i obywatelskich w kontekście
historii państwa i narodu polskiego.

POWITANIE WIOSNY W PRZEDSZKOLU W SOM-
POLNIE

W przedszkolu w Sompolnie przygotowania
do pożegnania zimy i powitania wiosny za-
częły się kilka dni wcześniej. Zmieniła się
dekoracja przedszkola z zimowej na wio-
senną. W salach zazieleniły się kąciki przy-
rody. Dzieci podlewały wiosenne
kwiaty-żonkile, hiacynty i cebule, z których
wyrastał szczypiorek. Nie zabrakło również
prac plastycznych, dotyczących pierwszych
zwiastunów wiosny. 21 marca-pierwszy

dzień wiosny-tego dnia tradycyjnie w przed-
szkolu na pożegnanie Zimy dzieci „topiły"
Marzannę. Wszystkie grupy przedszkolne
zebrały się przed przedszkolem i rozpoczęły
marsz ku wiośnie, oczywiście z Marzanną na
honorowym miejscu. Za pomocą głośnych
okrzyków, piosenek i wierszy proszono
wiosnę, aby już przybyła. Dzieci symbolicz-
nie, dokonały utopienia Marzanny, wesoło
krzycząc pożegnalne hasła.

Swoją ofertę edukacyjną zaprezentowało 11
szkół z terenu 3 powiatów: konińskiego, kol-
skiego i radziejowskiego. W kwestii wyboru
zawodu i szkoły ponadgimnazjalnej ucznio-
wie mogli korzystać z fachowej pomocy do-
radcy zawodowego. Większość uczniów nie
ma jeszcze sprecyzowanych planów na przy-

szłość, dlatego uważali, że zorganizowanie
takiej giełdy jest bardzo dobrym pomysłem.
Uczniowie wyrazili swoje zadowolenie, że w
krótkim czasie i w jednym miejscu mogą
uzyskać szeroki zakres informacji zawodo-
wej.

GIEŁDA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
W ZSP NR 1 W SOMPOLNIE
W szkole w Sompolnie, po raz pierwszy, odbyła się
Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych, która miała ułatwić
gimnazjalistom podjęcie decyzji o dalszym kształceniu,
a szkołom dotarcie do przyszłych uczniów swojej pla-
cówki. 

Przyjście nowej pory roku-wiosny jest doskonałą
okazją do tego, by uzmysłowić dzieciom, jak wielkie
bogactwo niesie ze sobą budząca się do życia przy-
roda. 



ZE SZKOLNEJ ŁAWKI

GMINNY KONKURS RECYTATORSKI

I miejsce zajął w konkursie Adam Myśliński
ze szkoły w Mąkolnie, II miejsce zdobyła
Nadia Dylewicz ze szkoły w Lubstowie, III
miejsce zdobyła Natalia Kwiatkowska ze

szkoły w Ośnie Górnym. Poziom konkursu
był tak wysoki, że Jury postanowiło przyznać
w związku z tym jeszcze wyróżnienia, które
otrzymały: Lena Janiak i Marta Jankowska.

Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie
otrzymały dyplomy za uczestnictwo, a lau-
reaci otrzymali dyplomy i nagrody książ-
kowe. 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulu-
jemy

9 maja, w szkole w Lubstowie, odbył się IV Gminny Konkurs Recytatorski pod patronatem Burmistrza Miasta
Sompolno Romana Bednarka.

WIOSNA W OREW W MARIANOWIE

Wiosną zaczęły się intensywne prace w ogro-
dzie: porządkowanie i pielenie grządek, wy-
siew nowalijek, przygotowanie gruntu pod
sadzonki pomidorów, koszenie trawy i od-
świeżenie ścieżki sensorycznej po zimie,
upiększanie terenu wiosennymi kwiatami w
skrzynkach zdobionych metodą decoupage,
przy których wykonaniu pomagali wycho-
wankowie grupy przysposabiającej do pracy.
Odbyły się zajęcia z dogoterapii oraz koncert

relaksacyjny przy dźwiękach mis i gongów,
są to wydarzenia, które mają charakter cy-
kliczny. Po raz kolejny w tym roku szkolnym
wychowanków OREW odwiedzili aktorzy z
Krakowa ze spektaklem „Z bajkami przez
świat”. Tym razem aktorzy do występu zaan-
gażowali podopiecznych Ośrodka, czemu to-
warzyszyło mnóstwo emocji i wrażeń. W
kwietniu grupy gimnazjalna oraz przysposa-
biająca do pracy odwiedziły Powiatowy

Urząd Pracy w Koninie. Sześcioro wycho-
wanków spotkało się z doradcą zawodowym,
który oprowadził ich po urzędzie, pokazał jak
się zachować na sali obsługi, a także zapo-
znał z warunkami zatrudnienia osób z niepeł-
nosprawnością. Uczestnicy wycieczki
zawitali też do mieszczącego się po są-
siedzku Środowiskowego Domu Samopo-
mocy. Wychowankowie OREW obejrzeli
placówkę i poznali jego podopiecznych. Cie-

kawie spędzili czas przy grach planszowych,
obejrzeli zdjęcia z ich różnych zajęć i wyda-
rzeń. Kwiecień to także miesiąc, w którym
obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia
oraz Światowy Dzień Książki i Czytelnika.
Z tych okazji w OREW odbyły się imprezy
okolicznościowe, które zawsze w atrakcyjny
i kreatywny sposób przybliżają wychowan-
kom tematykę zajęć.

Codzienna praca i nauka wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Marianowie
przeplata się z bogatą ofertą jaką proponuje placówka. 
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PRZEGLĄD SPORTOWY
FILIP NA MISTRZOSTWACH POLSKI

Wielkopolskiego biegacze stanęli na starcie
najbardziej prestiżowych zawodów, czyli na
starcie Mistrzostw Polski. Życiowy sukces
oraz najlepszy wynik w karierze mieszkańca
gminy Sompolno oraz absolwenta Gimnaz-
jum w Mąkolnie Filipa Michalskiego nie był
dziełem przypadku. Ciężkie dwa obozy w

Szklarskiej Porębie, setki przebiegniętych ki-
lometrów dało Filipowi 11 miejsce w Polsce.
Z czasem 0:16:45 był najlepszym Wielkopo-
laninem, a swój wynik z ubiegłego roku po-
prawił o 25 miejsc i aż o 1 minutę.
Gratulujemy Filipowi wspaniałych wyników.
Życzymy wytrwałości i systematyczności.

W Żaganiu koło Zielonej Góry odbyły się Mistrzostwa
Polski w Biegach Przełajowych Chłopców w Kategorii
Juniora Młodszego.

ZDROWIE DLA WSZYSTKICH-ŚWIATOWY DZIEŃ
ZDROWIA 

Dziewczęta z najstarszych klas przygotowały
i przeprowadziły na przerwie 15-minutowy
zestaw ćwiczeń dla wszystkich uczniów.
Celem akcji było promowanie zdrowego
stylu życia. Wszyscy podjęli się wyzwania i
chętnie przystąpili do wspólnej zabawy na
świeżym powietrzu. W drugim dniu obcho-
dów Światowego Dnia Zdrowia została zor-
ganizowana impreza rekreacyjna pod hasłem
„Mistrz szkoły w skakance". Zabawę prze-

prowadzono w trzech kategoriach wieko-
wych: dla klas I-III, IV-VI, VII-II-III od-
działy gimnazjalne. Wyłonieni mistrzowie
grup wiekowych otrzymali z rąk Pani Dyrek-
tor Adeliny Nowak pamiątkowe puchary.
Mistrzami szkoły w skakance zostały uczen-
nice: Marika Chabecka-klasa III B, Aleksan-
dra Łoś-klasa V, Marlena
Zajączkowska-klasa II B-gimnazjum.

Jedną z popularnych form rekreacji jest aerobik.
Polega on na wykonywaniu ćwiczeń w rytm muzyki.
Dnia 9 kwietnia, w Szkole Podstawowej im. Pierwszej
Kadrowej w Mąkolnie, odbył się aerobik pod hasłem
„Zdrowie dla wszystkich". 

DOMINACJA MĄKOLEŃSKICH BADMINTONIS-
TÓW NA SŁUPECKICH KORTACH

Całodniowa rywalizacja zakończyła się dla
mąkoleńskich badmintonistów otrzymaniem
nagród, statuetek oraz medali. Złotymi me-
dalistami oraz Mistrzami Miasta Słupcy zos-
tali: Amelia Zielińska oraz Kacper
Stankiewicz. Srebrne medale wywalczyli:
Kornelia Gołaszewska, Mikołaj Chudziak,
Bartosz Gauden, Wiktoria Jaskólska oraz

Joachim Jaskólski. Na najniższym stopniu
podium stanęli: Szymon Grobelski, Wero-
nika Woźniak, Aneta Łukasik oraz Krystian
Nijak. Wszystkim zawodnikom serdecznie
gratulujemy. Kolejnym startem badmintonis-
tów z UKS Płomyk Mąkolno będą Mistrzo-
stwa Miasta Gniezna, które odbędą się dnia
27 maja.

Jedenaście medali zdobyli badmintoniści UKS Płomyk
Mąkolno na zakończonych w Słupcy Mistrzostwach Mi-
asta Słupcy. W ostatnim turnieju wystartowało 74 bad-
mintonistów z Gniezna, Mąkolna, Leszna, Konina i
Słupcy. 

PODSUMOWANIE ROKU SPORTOWEGO 2017 W
POWIECIE KONIŃSKIM 

Wyróżniono szkoły biorące udział we współ-
zawodnictwie sportowym w ramach Szkol-
nego Związku Sportowego Wielkopolska. W
kategorii szkół podstawowych I miejsce za-
jęła szkoła Podstawowa im. Pierwszej Kad-
rowej w Mąkolnie. W kategorii gimnazjów
II miejsce zajęło Gimnazjum w Mąkolnie.
Obie szkoły zostały uhonorowane statu-
etkami i pucharami. W podsumowaniu wzięli
udział przedstawiciele szkół z Mąkolna: nau-
czyciele wychowania fizycznego Pani Jo-
lanta Okupna i Pan Tomasz Zieliński oraz
uczniowie, którzy reprezentowali szkołę na
zawodach i imprezach sportowych-Wiktoria
Jaskólska, Ola Wodnicka, Filip Michalski,
Joachim Jaskólski, Mateusz Sasiński.
Uczniowie mieli bardzo duży wpływ na
miejsce szkoły we współzawodnictwie spor-
towym i klasyfikacji punktowej gimnazjum
i szkoły podstawowej w województwie wiel-
kopolskim. Szkoła Podstawowa w Mąkolnie
została także wyróżnione za wspieranie Po-
wiatu Konińskiego we współzawodnictwie
Sportowo - Turystycznym Ludowych Zespo-
łów Sportowych o Puchar Marszałka Woje-

wództwa Wielkopolskiego. Uczniowie sys-
tematycznie biorą udział w rajdach tury-
stycznych, gdzie osiągają najwyższe miejsca
w województwie. Wyróżniono także nauczy-
cieli wychowania fizycznego-Panią Jolantę
Okupną oraz Pana Tomasza Zielińskiego za
działalność społeczną na rzecz rozwoju
sportu w Powiecie Konińskim w 2017 roku.
Wyróżniono także nagrodą indywidualną
ucznia Gimnazjum w Mąkolnie Filipa Mi-
chalskiego. Filip otrzymał nagrodę rzeczową
za wybitne osiągnięcia sportowe na arenie
Powiatu Konińskiego oraz Województwa
Wielkopolskiego. Po raz kolejny sportowcy
z Mąkolna udowodnili, że w sporcie w po-
wiecie konińskim nie mają sobie równych.
Szkolenie, praca na zajęciach wychowania
fizycznego, zajęciach w Uczniowskim Klu-
bie Sportowym „Płomyk” idą w bardzo
dobrym kierunku. Chętna młodzież wyko-
rzystuje swój potencjał, a nawyki i umiejęt-
ności sportowe muszą stanowić kierunek
wychowania i prawidłowego rozwoju dzieci
i młodzieży w życiu codziennym, rodzinnym
jak i później zawodowym.

W Żychlinie 27 marca Starosta Koniński Stanisław Bielik
oraz Zarząd Powiatu Konińskiego dokonał Podsumowa-
nia Roku Sportowego 2017 w Powiecie Konińskim. Na
podsumowanie zaproszono burmistrzów, wójtów, dyrek-
torów szkół, nauczycieli, trenerów, działaczy
sportowych, zawodników oraz młodzież szkolną biorącą
udział we współzawodnictwie sportowym w 2016/17
roku. 
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KUPON KONKURSOWY

Hasło:

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

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

Oryginalny kupon z prawidłowym hasłem prosimy przesłać lub dostarczyć osobiście do siedziby re-
dakcji, czyli do Urzedu Miejskiego w Sompolnie, ul. 11 Listopada 15, 62-610 Sompolno (sekretariat
pok. nr 13) do dnia 1 czerwca 2018 roku. 
Każda osoba może oddać tylko jeden kupon konkursowy.
Wylosowany laureat otrzyma nagrodę rzeczową.

www.sadysompolna.pl

KRZYŻÓWKA

1. 24h to...
2. Ptak, który lubi czereśnie.
3. Co składamy w Dniu Matki?
4. Np. komórkowy, stacjonarny.
5. Zwierzę z rogami to...
6. Dzień Matki jest 26...
7. Maluje go malarz.
8. Ciasto urodzinowe.
9. Na Dzień Matki wręczamy...
10. Kwiaty na Dzień Kobiet to...

Konkurs „Gazety
Sompoleńskiej”

Mieszkanka gminy
Sompolno Pani Kaz-

imiera Michalska
została laureatką
konkursu „Gazety
Sompoleńskiej”.

Konkurs polegał na
rozwiązaniu krzyżówki
powiązanej z tematem
święta Wielkanocnego.
Zastępca Burmistrza

Miasta Sompolno Pani
Joanna Raźniewska,
gratulując wygranej,

wręczyła klosz do ciasta
oraz torbę z up-

ominkami. 
Zwyciężczyni jeszcze

raz gratulujemy! 

UCZTA TEATRALNA
Wartka akcja, trafiający do widza
scenariusz, dobra gra aktorska, ab-
surdalny humor, wciąż aktualny
temat- to walory, dla których według
opinii widzów, warto było przyjść na
premierę spektaklu pt. „PUCZ”
Teatru Zmiotka z Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Sompolnie. 

22 kwietnia komplet wielo-
pokoleniowej publiczności
obejrzał sztukę napisaną na
podstawie dramatu Sławo-
mira Mrożka „Tango”! W
odróżnieniu do pierwowzoru
finał przedstawienia jest- po-
zytywny. Tragizm, bezsil-
ność, upadek wartości,
rodzinne problemy w scena-
riuszu ,,Zmiotki” zamieniają
się w mądrość i doświadcze-
nie! Wymienione pozytywy
dają wizję stworzenia warto-
ściowej rodziny. Oczywiście
idąc dalej za Sławomirem

Mrożkiem rodzina jest tylko
przenośnią, tak naprawdę
autorowi żyjącemu w cza-
sach komunistycznych przez
wiele lat za granicą chodziło
o Polskę! W trzydziesto mi-
nutowej prezentacji udział
wzięli: Anna Bollin, Karo-
lina Sasińska, Kamil Kup-
czyk, Aleksander Prętnicki
oraz reżyser i scenarzysta
Andrzej Prętnicki. Som-
polno ma nadal apetyt na
teatr! Widzowie długo po
spektaklu oklaskiwali wyko-
nawców.

Z ŻYCIA GMINY


