
„ŻONKIL NADZIEI”
To już kolejny rok kiedy w akcję ,,Żonkil Nadziei” włączył
się Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 w Lubstowie. 

PORTRETY Z  ALBUMU RODZIN-
NEGO KACPRA KUSZEWSKIEGO
10 marca w M-GOK odbył się Recital Kacpra
Kuszewskiego pt. „Album rodzinny". Wieczór
dedykowany był paniom, które przybyły uczcić
swoje święto. 

MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM
23 marca 2019 roku w Sompolnie odbyły się eliminacje
powiatowe do 42 Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej

DZIEŃ SOŁTYSA
11 marca obchodzono Dzień Sołtysa. Z tej okazji Bur-
mistrz Miasta Sompolno Roman Bednarek zaprosił na ka-
meralną uroczystość Sołtysów z Gminy. 
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W sobotę 13 kwietnia
na Placu Wolności w
Sompolnie odbył się
po raz kolejny Kier-
masz Wielkanocny,
którego 
organizatorem była
Gmina Sompolno
oraz MGOK w Som-
polnie. str. 2

Już po raz jedenasty
wyłoniono najlepsze
prace w ramach
O g ó l n o p o l s k i e g o
Konkursu Siedem
Grzechów Głównych,
który zorganizował
Pałac Młodzieży
Zagłębie w Dąbrowie
Górniczej. 
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KIERMASZ WIELKANOCNY

Pogoda dopisała było wiosennie i słonecznie.
Na stoiskach zaprezentowało się 13 wystaw-
ców: KGW Marcjanki, KGW Rudzica, Dom
Dziennego Pobytu dla Osób Starszych w
Sompolnie, Świetlica Socjoterapeutyczna,
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Lubs-
towie, Martyna Kańczurzewska, Anna Łu-
czak, Alina Rosiak, Piotr Filipowski, Stefan
Natywa, Tomarz Mrzewa, Iwona Niewa-
dzisz, Wioletta Marciniak i Renata Skoczy-
las. Wszystkie stoiska były barwne i
kolorowe. Można na nich było znaleźć różne
ozdoby wielkanocne, m.in.: pisanki, świą-
teczne zajączki, baranki, piękne stroiki, ob-
razy, serwety, koszyczki wielkanocne, różne
przekąski. Każdy miał możliwość skoszto-
wania pysznego żurku, a najmłodsi spróbo-

wać swoich sił dekorując pisanki. Zgroma-
dzone osoby mogły posłuchać koncertu w
wykonaniu Domu Dziennego Pobytu Se-
nior+ oraz Zespołu „Dębowiacy”. Podczas
trwania kiermaszu Burmistrz Miasta i Gminy
Sompolno Pan Roman Bednarek wręczył po-
dziękowania dla uczestników kiermaszu za
wystawę własnego rękodzieła. 
Został również rozstrzygnięty konkurs na ba-
ranka wielkanocnego, w którym I miejsce za-
jęła Świetlica Socjoterapeutyczna w
Sompolnie; II miejsce Weronika Marciniak;
III miejsce Stowarzyszenie Kobiet Inicjatyw
Wiejskich w Mąkolnie. Wszystkim uczestni-
kom wręczono nagrody oraz dyplomy. Gra-
tulujemy !!! 
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Z ŻYCIA GMINY

W sobotę 13 kwietnia na Placu Wolności w Sompolnie odbył się po raz kolejny Kiermasz Wielkanocny, którego 
organizatorem była Gmina Sompolno oraz MGOK w Sompolnie. 
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Z ŻYCIA GMINY
NOWA KADENCJA SOŁTYSÓW I RAD
SOŁECKICH 2019 – 2024
W okresie od 18 lutego do 27 marca zostały
przeprowadzone 22 zebrania sołeckie, podczas których
mieszkańcy wybierali Sołtysów – organy wykonawcze
sołectw oraz Członków Rady Sołeckiej, która ma
wspierać Sołtysów w realizacji zadań.

DZIEŃ SOŁTYSA

Wszystkim zgromadzonym na sali Sołtysom
Burmistrz podsumowując dotychczasową
współprace życzył dalszej pomyślności, wy-
trwałości i zdrowia, a także pogratulował za-
angażowania w życie społeczne i wielu
interesujących przedsięwzięć na wiejskich
obszarach naszej gminy. Na koniec każdemu
wręczył drobny upominek.
Dzień Sołtysa to święto, które ma na celu
okazanie wdzięczności i szacunku sołtysom
za ich prace i zaangażowanie. Sołectwo jest
jednostką pomocniczą Gminy Sompolno i

działa w ramach jej osobowości prawnej.
Podstawowym celem utworzenia i działa so-
łectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom
udziału w realizacji zadań gminy. Pamię-
tajmy, że funkcja Sołtysa ma wielowiekową
tradycję. Sołtys to lider polskiej wsi, który na
co dzień zajmuje się sprawami swoich lokal-
nych społeczności. W dużej mierze od zaan-
gażowania i pomysłowości gospodarza wsi
zależy rozwój danego sołectwa. Bądźmy im
wdzięczni.

11 marca obchodzono Dzień Sołtysa. Z tej okazji Bur-
mistrz Miasta Sompolno Roman Bednarek zaprosił na ka-
meralną uroczystość Sołtysów z Gminy. 

XII AKCJA KRWIODAWSTWA

Chętnych do oddawania krwi nie brakowało.
W akcji udział wzięły 42 osoby w tym 3
osoby po raz pierwszy. Udało się przekazać
na rzecz osób chorych i ofiar wypadku
18,900 l krwi. Do akcji włączyli się m.in.
pracownicy Urzędu Miejskiego w Sompol-
nie, liczna młodzież, rodzice oraz miesz-
kańcy zarówno z terenu gminy Sompolno
jak i z gmin sąsiednich. Na wszystkich cze-
kało śniadanie i pyszne pączki. Organizato-
rzy dziękują bardzo wszystkim

krwiodawcom za przybycie, dyrekcji Ze-
społu Szkolno – Przedszkolnego za użycze-
nie pomieszczenia oraz pomoc w
organizacji, pracownikom Urzędu Miej-
skiego oraz personelowi Rejonowej Rady
Honorowego Krwiodawstwa Polskiego
Czerwonego Krzyża w Kaliszu za profesjo-
nalizm i życzliwość wobec krwiodawców.
Już dziś zapraszamy na kolejną XIII Akcję
Krwiodawstwa, która odbędzie się w czwar-
tek 6 czerwca. 

28 lutego w Tłusty Czwartek w Zespole Szkolno –
Przedszkolnym nr 1 w Sompolnie odbyła się kolejna już
XII Akcja Krwiodawstwa zorganizowana przez Bur-
mistrza Miasta Sompolno. 

GMINA SOMPOLNO ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW
NA DWUDNIOWE BEZPŁATNE SZKOLENIA W
RAMACH PROJEKTU „JA W INTERNECIE”.

Ja w internecie” Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.
W ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”
Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

W ramach realizacji Projektu zorganizowane zostaną szkolenia z następujących modułów
tematycznych:
- Rodzic w internecie – 5 szkoleń
- Moje finanse i transakcje w sieci – 5 szkoleń
- Działam w sieciach społecznościowych – 5 szkoleń
- Kultura w sieci – 5 szkoleń
- Mój biznes w sieci – 5 szkoleń
Szkolenia bedą odbywały sie w cyklach: 2 dni po 6 godzin

Uczestnikami szkolenia mogą zostać osoby powyżej 25 roku życia, bez górnej granicy
wieku, zarówno kobiety jak i mężczyźni, pracujący i bezrobotni, również osoby z niepeł-
nosprawnościami. Wszystkim uczestnikom zapewniamy catering, materiały edukacyjne i
gadżety promocyjne. 
Nabór uczestników szkoleń trwa od 19 marca do 30 sierpnia lub do wyczerpania wolnych
miejsc.
Udział w szkoleniach jest całkowicie BEZPŁATNY!

Jeden uczestnik może skorzystać tylko z jednego modułu tematycznego.

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy czytelnie wypełnić i podpisać FORMULARZ RE-
KRUTACYJNY wraz z załącznikami, dostępny na stronie www.sompolno.bip.net.pl lub w
Urzędzie. Zgłoszenia proszę dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Sompolnie pokój 26. (II
piętro).  
Szczegółowych informacji udziela Magdalena Zdrojewska, tel. 63 2714 054 wew. 326
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KULTURA I ROZRYWKA

Już po raz jedenasty wyłoniono najlepsze prace w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Siedem Grzechów Głównych,
który zorganizował Pałac Młodzieży Zagłębie w Dąbrowie Górniczej. 

Wywołując ten temat organizatorzy konkursu
chcieli podjąć dyskusję za pomocą środków
wypowiedzi artystycznej na temat postaw i
zjawisk moralnych, społecznych, etycznych,
religijnych i kulturowych. Jury miało nie-
łatwe zadanie i musiało wybrać spośród
wielu pięknych i mądrych wypowiedzi te,
które stanowiły najlepsze zobrazowanie te-
matu. Komisja w składzie: prof. UŚ dr hab.
Pani Urszula Szuścik (Uniwersytet Śląski w
Katowicach), dr Pani Katarzyna Gielecka -
Grzemska (Uniwersytet Śląski w Katowi-
cach, Wydział Artystyczny, Katedra Grafiki),
ks. Tomasz Zmarzły (historyk sztuki, redak-
tor Tygodnika Niedziela) oraz artysta plastyk
Pan Bartek Gawlik (Muzeum Saturn w Cze-

ladzi) oceniła prace malarskie i graficzne.
Spośród wielu interesujących pomysłów i
rozwiązań twórczych wyłoniono te, które
najmocniej odzwierciedlały ideę konkursu i
stanowiły najciekawszą wypowiedź arty-
styczną, uwzględniającą zarówno warsztat,
jak i tematykę. Wśród prac docenionych
przez jury znalazł się obraz Klaudii Korejby,
która za plastyczne przedstawienie pijaństwa
otrzymała III nagrodę. Zuzanna Ozdowy za
zobrazowanie  grzechu obżarstwa została
wyróżniona. Dziewczęta swoje talenty ma-
larskie szlifują pod czujnym okiem Pani Te-
resy Olczak w pracowni malarskiej M-GOK
w Sompolnie.

GRZESZNICY WYŁONIENI!

Miło nam poinformować o kolejnych sukcesach uczennic Pracowni Malarskiej M-GOK w Sompolnie w konkursie
plastycznym. 
Tym razem jury spodobały się prace biorące
udział w Ogólnopolskim Konkursie ,,Okiem
artysty-Edgar Degas” ,który odbył się we
Wrocławiu. Na konkurs napłynęły 342 prace
plastyczne. W trzeciej edycji konkursu pla-
stycznego „Okiem artysty“ organizatorzy
konkursu zaproponowali spojrzeć z uwagą na

dokonania artystyczne francuskiego malarza,
rzeźbiarza i grafika Edgara Degas’a. Artysty
zafascynowanego problemem ukazania ruchu
i zainteresowanego postacią ludzką. Mistrz
scen rodzajowych, baczny, wrażliwy „pod-
glądacz“ życia codziennego. Dysponujący
świetną kreską, niezwykłą inwencją kompo-

zycyjną, wspaniałą gamą kolorów i niebywa-
łym światłem, przekładał i utrwalał w arty-
stycznych przedstawieniach własne
obserwacje, uchwycone momenty ludzkiego
istnienia. Zadaniem uczestników konkursu
była wnikliwa obserwacja rzeczywistości by
pokazać ją na sposób Edgara Degas’a. Ten

trudny temat przedstawienia postaci ludzkiej
w ruchu świetnie odzwierciedliła w swojej
pracy Klaudia Korejba. Jury podzieliło ten
pogląd przyznając Klaudii nagrodę. Nato-
miast Zofia Słowińska otrzymała wyróżnie-
nie. Gratulujemy sukcesu.

INSPIRACJE MALARSTWEM DEGAS’A NAGRODZONE
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KULTURA I ROZRYWKA

Artysta zabrał nas w pełną humoru podróż do
epoki lat 20. i 30. XX wieku ujętą w formę
kilkunastu piosenek. Teksty utworów nawią-
zywały stylistycznie do szlagierów między-
wojnia, a w muzyce pobrzmiewały rytmy
fokstrota, swingu, charlestona i tanga. Nie-
które piosenki były też inspirowane prawdzi-

wymi historiami rodzinnymi twórców. W ten
sposób powstała galeria nietuzinkowych
postaci, niezwykłych miejsc i zdumiewają-
cych sytuacji, które zdarzyły się lub mogły
się zdarzyć naszym dziadkom. Podczas reci-
talu poznaliśmy Wandę, która wbrew wszyst-
kim nie chciała Niemca, stryja co kochał

tylko bardzo duże kobiety oraz historię czte-
rech braci. Dowcipne teksty, mimo że opisują
sprawy sprzed lat, mocno nawiązują do obec-
nej rzeczywistości. Nie zabrakło również
utworów bardziej nastrojowych, lirycznych,
z nutką nostalgii. Recital przeplatany był
konferansjerką, na którą składały się m.in.

cytaty z poradników deklamatoryki z po-
czątku XIX wieku, fragmenty podręcznika
dobrych manier czy anegdoty rodzinne, które
wywoływały salwy śmiechu publiczności.
Był to bardzo przyjemny wieczór pełen hu-
moru, ale także skłaniający do wspomnień i
refleksji nad przemijaniem.

PORTRETY Z  ALBUMU RODZINNEGO KACPRA KUSZEWSKIEGO
10 marca w sali OSP w Sompolnie odbył się Recital Kacpra Kuszewskiego pt. „Album rodzinny". Wieczór
dedykowany był paniom, które przybyły uczcić swoje święto. 

W trzech kategoriach wiekowych występo-
wały dzieci z różnych stron Polski. Festiwal
rozpoczął zwycięzca IX edycji programu
„Mam Talent”-Pan Jakub Herfort. W jury za-
siedli znani muzycy country oraz Pan Piotr
Nowak, który nagrał autorską płytę z ubieg-
łorocznymi zwycięzcami festiwalu w Krzy-
kosach. Wokalistka z Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Sompolnie, Patrycja
Wełnicka odebrała płytę, na której śpiewała
utwór pt. ,,Kwiatowa dziewczynka”. To na-
groda za zwycięskie III miejsce w roku 2018.

Cieszy nas fakt, że z tego roku zostanie wy-
dana kolejna płyta z naszą wokalistką. Tym
razem zaśpiewa na niej 6 letnia Maria Szy-
mańska, która zdobyła II nagrodę śpiewając
piosenkę pt. ,,Wycieczka rowerowa”. Dwoje
naszych wokalistów: Kinga Podlasińska za
utwór „Najmniejsza piosenka” i Igor Zieliń-
ski za „Miętę” otrzymali wyróżnienia. Po-
ziom festiwalu wciąż rośnie, a nasi soliści
dorównują talentem i wykonaniem. Gratulu-
jemy!

WOKALIŚCI NAGRODZENI W KRZYKOSACH
XXIV Festiwal Piosenki „Wesołe nutki” w Krzykosach
zgromadził wielu wykonawców. Do II etapu
zakwalifikowało się około 70 osób. 

Tematem konkursu odbywającego się pod
patronatem Burmistrza Miasta Łapy były
polskie rzeki – naturalne i historyczno – kul-
turowe dziedzictwo. Organizatorzy zachęcali
dzieci i młodzież do przedstawienia piękna i
majestatu rzek w różnych porach roku, uka-
zania jej form i zjawisk w otaczającym nas
krajobrazie. W pracach można się było od-
nieść także do lokalnych tradycji, życia i
pracy związanych z rzeką. To także okazja
do budowania i kształtowania świadomości
ekologicznej. Na konkurs nadesłano 763
prace z placówek oświatowych i kultural-
nych z całej Polski. Komisja konkursu pod-

kreślała wysoki poziom prac, pomysły i
warsztat twórczy młodych plastyków. Jury
przyznało III nagrodę Marii Dębskiej, która
skupiła się na ukazaniu historycznych aspek-
tów związanych z rzeką, w którym ważne
miejsce zajmował młyn wodny. Wyróżnienie
otrzymała Aniela Marciniak. Jej praca oce-
niana była w kategorii 11-13 lat. Inspiracją
dla młodej artystki była rzeka Warta. Obra-
zek Anieli ukazuje piękno krajobrazu - za-
kole połyskliwej, barwnej rzeki. Dziewczęta
pracują pod kierunkiem Pani Teresy Olczak
w pracowni malarskiej M-GOK.

NAGRODZENI W OGÓLNOPOLSKIM KONKUR-
SIE RZEKA
W ogłoszonym przez Dom Kultury w Łapach, II
Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Rzeka – dziedz-
ictwo natury, kultury i tradycji”, młodzi artyści z Miejsko
- Gminnego Ośrodka Kultury w Sompolnie odnieśli
sukces zdobywając nagrodę i wyróżnienie. 
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Z ŻYCIA GMINY
MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM

W konkursie złożonym z testów pisemnych
oraz pytań ustnych połączonych z praktyką
startowała młodzież z jedenastu gmin! W ka-
tegorii Szkół Ponadgimnazjalnych: pierwsze
miejsce zajął Jan Głowala z ZSEU w Żych-
linie, drugie Aleksandra Natywo- ZSP Kle-
czew, trzecie – Michał Leśniewski ZSP
Sompolno. W kategorii VII i VIII klas oraz
oddziałów Gimnazjalnych zwyciężyli: I
miejsce - Kacper Budka Żychlin, II miejsce
- Szymon Domański Boguszyce, III miejsce
Kamila Wojtczak – Biała Panieńska. Wśród
najmłodszych zwolenników hasła „Młodzież
zapobiega pożarom” triumfowali:
1 miejsce Paulina Koźmińska - SP Wola

Podłężna, 2 - Filip Maciejewski SP Licheń
Stary, 3 -Dagmara Grochowska SP Wilczyn.
Głównym organizatorem cyklicznego współ-

zawodnictwa byli: Zarząd Powiatowy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w
Koninie, OSP i Gmina Sompolno. Wiele sta-
rań, aby pożyteczne spotkanie było przepro-
wadzone jak najlepiej dołożyli miejscowi
druhowie na czele z Prezesem Gminnym
OSP Panem Łukaszem Jankowskim, Naczel-
nikiem Panem Markiem Wesołowski W sa-
lach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
gościliśmy także wielu znakomitych druhów,
między innymi Prezesa ZOP ZOSP RP Pana
Andrzeja Piaskowskiego, skarbnik Pana
Krzysztofa Marciniaka, Komendanta Miej-
skiego Państwowej Straży Pożarnej w Koni-
nie brygadiera Pana Janusza Dębowskiego.
Zaszczytem dla mnie było wręczanie nagród
z ramienia gminy Sompolno.

Andrzej Prętnicki

23 marca w Sompolnie odbyły się eliminacje powia-
towe do 42 Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej.

KONCERT CHARYTATYWNY DLA ADRIANNY,
FILIPA I MICHAŁA

W części artystycznej zostały zaprezento-
wane talenty muzyczne oraz taneczne
uczniów i absolwentów szkoły. Podczas kon-
certu gościnnie wystąpili: Zespół Folklory-
styczny Dębowiacy, zespół „Na luzie'' z
MGOK w Sompolnie, zespół „Mednes” oraz
grupy taneczne pod opieką Pani Michaliny
Trawińskiej. W międzyczasie fani sportu
mogli wylicytować piłkę z klubu Lech Poz-
nań z autografami drużyny oraz szalik od
Kolskich Fanatyków, natomiast fani motory-
zacji - voucher na przejażdżkę BMW oraz
kubki z nadrukiem logo klubu BMW Som-
polno. Licytowano również: fotel bujany,
bony na masaż relaksacyjny, bony upomin-
kowe: manicure, pedicure, mezoterapię,
strzyżenie, zestawy kosmetyczne „Orif-
lame”, sesję zdjęciową, tort, bukiety kwia-
tów, Wielką Encyklopedię Jana Pawła II
43.tomy, vouchery upominkowe do restaura-
cji: Old Garden w Sycewie, Hotel „Pałacyk”
w Koninie, „Apis'' w Kole. W czasie kon-
certu można było zakupić pizzę, hot-dogi,
popcorn, zapiekanki, a także coś słodkiego,
czyli smakowite ciasta oraz napoje. Atrak-
cjami dla najmłodszych były: pobyt w „Krai-
nie baśni” , malowanie twarzy oraz

wyczekiwany przez wszystkich profesjo-
nalny pokaz baniek przeprowadzony przez
AKCJĘ – ANIMACJĘ. Ponadto zorganizo-
wano loterię fantową, w której główną na-
grodą był rower.
Organizatorzy dziękują wszystkim uczestni-
kom koncertu, sponsorom i ofiarodawcom za
okazaną pomoc. Pamiętajmy, iż:,, Każdy gest
nawet najdrobniejszy zmienia  świat...czyjś
świat''.

W sobotnie popołudnie, 30 marca w Zespole Szkolno -
Przedszkolnym w Mąkolnie został zorganizowany kon-
cert charytatywny dla Adrianny, Filipa i Michała. 

100-LECIE URODZIN MIESZKANKI GMINY SOM-
POLNO

Obecnie mieszka w miejscowości Stefanowo
gm. Sompolno. Jubilatka wychowała syna i
dwie córki. Doczekała się 10 wnuków, 21
prawnuków oraz 13 praprawnuków. Z okazji
tak wspaniałego jubileuszu dostojnej Jubi-
latce w liście gratulacyjnym życzenia
dobrego zdrowia, pomyślności i pogody
ducha oraz optymizmu na dalsze szczęśliwe
lata złożył Prezes Rady Ministrów Pan Ma-
teusz Morawiecki. Pani Melanii życzenia
urodzinowe złożyli również przedstawiciele
KRUS w Kole. Z okazji wspaniałego Jubi-

leuszu 100 lat życia, w imieniu własnym
oraz całej społeczności. Gminy Sompolno
serdeczne gratulacje oraz wyrazy najwyż-
szego szacunku złożyli Jubilatce Burmistrz
Miasta Sompolno Pan Roman Bednarek i
Kierownik USC w Sompolnie Pani Danuta
Kołacka, wręczając bukiet kwiatów oraz
kosz słodyczy z życzeniami.
Wszyscy zgromadzeni goście na pięknej ro-
dzinnej uroczystości wznieśli toast 200 lat
życia dla Pani Melanii.

Pani Melania Jadwiga Gostyńska z domu Nawrot,
urodziła się dnia 12 kwietnia 1919 roku w
miejscowości Łagiewniki

GRAJĄC, TAŃCZĄC POMAGALIŚMY MARICE!

Większa radość jest w dawaniu aniżeli w od-
bieraniu- tą zasadę potwierdziło wielu ludzi
wielkiego serca! Obecna podczas akcji Ma-
rika, która około pół roku temu doznała
udaru oraz Jej Rodzice wyrazili wdzięczność,
przekazując dla wszystkich uczestników
akcji podziękowania. Już od rana za sprawą,
dzielnych młodych organizatorów: radnej
Rady Miejskiej w Sompolnie Pani Michaliny
Trawińskiej oraz Prezesa GKS Sompolno
Pana Przemysława Jankowskiego cieszy-
liśmy się siatkówką. Turniej dostarczył wiele
emocji, świetnie zagrały dziewczyny z Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych z Som-
polna! Po zaciętej walce zdobyły trzecie
miejsce, drugim cieszył się team RGS -
Oldboj Sompolno, najlepszą w tym dniu oka-

zała się grupa siatkarek i siatkarzy z Osiedla
Kleczew -Gratulujemy. Nie mniej emocji do-
starczył przeprowadzony przez Szymona
Stankiewicza na orliku turniej piłkarski. Na-
śladowcy Lewandowskiego i Piątka w sobotę
do południa zakończyli rywalizację w nastę-
pującej kolejności: I miejsce-Kujawy, II Sao
Boys Sompolno, III Warta Kramsk. Dzięki
uprzejmości Dyrekcji Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 1 duża sala również połu-
dniu tętniła życiem. Artystyczne występy
podziwiali Mieszkańcy i Goście Naszego
Miasta. Duży ruch odnotowała także zaopat-
rzona w napoje i ciasto kawiarenka. Ży-
czymy powrotu do zdrowia Marice. Niech
będzie Jej dane cieszyć się pełnią życia.

Andrzej Prętnicki

W Sompolnie 23 marca grając w siatkówkę, w piłkę
nożną, tańcząc, uczestnicząc w różnego rodzaju ele-
mentach akcji pomagaliśmy Marice. 
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CHODŹ SIĘ PRZYTUL...

Hmm, pewnie tak, ale czy nie jest miło spę-
dzić czas w dobrym towarzystwie lub odpo-
wiednią książką z możliwością
przyjacielskiego uścisku? Filię Biblioteczną
oraz Przedszkole w Lubstowie łączy szcze-
gólna więź. Dlatego też, w tym szczególnym
dla nas dniu, nie mogło zabraknąć „przytula-
sków” bibliotekarki z dziećmi oraz kadrą.
Bibliotekarz to osoba posiadająca niezwykłe
umiejętności teoretyczne i praktyczne, po-

trzebne do wykonywania czynności biblio-
tecznych, przede wszystkim odkrywania
pasji czytelników, doradzania bajecznych
książek dla dzieci, polecania lektur z dresz-
czykiem i odpowiadania na ulubione przez
bibliotekarzy pytanie “Czy macie tę książkę
z czerwoną okładką?”. Bibliotekarz  z uśmie-
chem zawsze pomoże, wysłucha czy też od-
powiednio doradzi. 

1 marca przypada Międzynarodowy Dzień Przytulania
Bibliotekarza, czy jesteście zdziwieni? 

,,JAK POWSTAJE KSIĄŻKA?”

Maluchy poznały takie pojęcia jak: autor,
ilustrator, składacz, wydawca, redakcja, dru-
karz, księgarz i bibliotekarz. Wspomniano
również o zasadach korzystania ze zbiorów
bibliotecznych, a także, o tym, na czym po-
lega praca bibliotekarza oraz jaką moc i ra-
dość daje nam czytanie książek. W ramach
pozyskanej wiedzy, dzieci samodzielnie wy-
konały swoją pierwszą okładkę, należy za-

znaczyć, że owa twórczość sprawiła ogrom
zadowolonych twarzy i pozwoliła na ukaza-
nie zdolności naszych pociech. Z całą pew-
nością, po takich zajęciach  dzieci wiedzą,
jaką drogę pokonuje książeczka, aby trafić
do naszych rąk. Pamiętajmy, że dzięki pro-
stym zasadą, które mają wpływ na rozwój
naszych dzieci, zachęcamy je do nauki i wy-
rabiamy w nich dobre nawyki.

Niby prosta zasada, choć nie każdy ją zna…pod takim ha-
słem upłynęły zajęcia, w których uczestniczyły dzieci
wraz z wychowawcą Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Mąkolnie. 

DRZWI OTWARTE W PWSZ

Pan dr Artur Rewekant zapoznał uczniów z
bogatą ofertą szkoły wyższej. Wszyscy mieli
okazję poczuć się jak studenci: dietetyki,
kosmetologii, wychowania fizycznego, pie-
lęgniarstwa i fizjoterapii. Bogata oferta edu-
kacyjna zaciekawiła uczniów i pozwoliła
poznać arkana wyżej wymienionych kierun-
ków. Pani dr Orina Surma zaprezentowała

wykład na temat „Korzyści i zagrożenia wy-
nikające z picia kawy”. W spotkaniu uczest-
niczyli również nauczyciele realizujący
innowację „Zdrowa przyszłość”- Pani Anna
Bekalarz, Pani Małgorzata Starosta, Pani Ka-
tarzyna Zielke oraz Pani Dyrektor Aneta Bu-
dziach. 

Katarzyna Zielke

W dniu 13 marca klasy VIIa, VIIb i VIIIb z Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego Nr 2 w Lubstowie brały udział
w „Drzwiach Otwartych” organizowanych przez Wydział
Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia - PWSZ w Koninie. 

„ŻONKIL NADZIEI”

Wolontariusze w dniu 24 marca ubrani byli
w żółte kamizelki z logo hospicjum i rozda-
wali kwiaty żonkili. Można ich było spotkać
przy Kościołach w Lubstowie, Lubstówku i
Racięcicach. Kwiaty żonkili na całym świe-
cie są symbolem walki z chorobą nowotwo-
rową. Głównym celem, który przyświecał
wydarzeniu było: pozyskanie pieniędzy oraz
propagowanie wśród miejscowej ludności

idei hospicjum. Uzbierane pieniądze w kwo-
cie 2649.54 zł. zostały w całości przekazane
na Hospicjum im. św. Jana Pawła II w Koni-
nie.
Wszystkim osobom, które okazały swoje
serce i przyczyniły się do sukcesu ,,żonkilo-
wej” akcji w imieniu pacjentów, pracowni-
ków i wolontariuszy dziękujemy. 

To już kolejny rok kiedy w akcję ,,Żonkil Nadziei” włączył
się Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 w Lubstowie. 
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BAL KARNAWAŁOWY W PRZEDSZKOLU W SOM-
POLNIE
Karnawał, zapusty – okres zimowych balów, maskarad,
pochodów i zabaw. Rozpoczyna się najczęściej w dniu
Trzech Króli, a kończy we wtorek przed Środą Popiel-
cową, która oznacza początek wielkiego postu i ocze-
kiwania na Wielkanoc.

„DLACZEGO NASZE KOŚCI SĄ TWARDE” 
PROJEKT W Kl. 1C W SOMPOLNO

Misją Uniwersytetu Dzieci jest rozwijanie
potencjału twórczego i intelektualnego
dzieci, aby korzystając w pełni ze swoich ta-
lentów, wiedzy i możliwości, rozumiały ota-
czający je świat i potrafiły w nim działać, a
także żeby rozbudzały swoją pasję do wiedzy
i nauki. Realizacje projekt „Dlaczego nasze
kości są twarde?” zaczęliśmy od projekcji
mini wykładu, w którym Pani Karolina Bia-
łobrzewska wprowadziła nas w temat. Po fil-
mie rozmawialiśmy, zadawaliśmy pytania,
na które szukaliśmy odpowiedzi z różnych

źródeł informacji, a także wykonaliśmy
szkielet z patyczków higienicznych, oraz pla-
kat „Co robić, aby mieć twarde kości?”. Po
zrealizowanym projekcje potrafimy odpo-
wiedzieć na następujące pytania: Ile kości ma
ludzki szkielet? Czy szkielet dziecka ma tyle
samo kości, co szkielet dorosłego człowieka?
Ile waży szkielet człowieka? Co chronią
kości? Jakie funkcje pełnią kości? Dlaczego
nasze kości są twarde? Jak możemy dbać o
kości?

Fundacja Uniwersytet Dzieci jest organizacją, która up-
owszechnia nowoczesne metody nauczania, w
szczególności metodę badawczą zwaną Metodą Pytań i
Doświadczeń. 

MĄKOLNO KUŹNIĄ TALENTÓW
W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Mąkolnie miało
miejsce niezwykłe wydarzenie. 
Samorząd uczniowski zorganizował szkolne
show pt. „ MAM TALENT”, w trakcie któ-
rego dzieci i młodzież miały możliwość za-
prezentowania swoich umiejętności. Była to
świetna okazja dla młodych ludzi, aby otwo-
rzyli się, pokonali swoje słabości i pokazali
innym to, w czym rzeczywiście są. W trakcie
konkursu uczestnicy śpiewali, tańczyli, ryso-

wali, grali na instrumentach. Dzięki wspar-
ciu Rady Rodziców uczestnicy konkursu
otrzymali pamiątkowe długopisy z napisem:
MAM TALENT. Najważniejsze, że każdy z
tych młodych artystów czuje się zwycięzcą,
a szkoła jest dla nich miejscem odkrywania,
rozwijania i prezentowania swoich talentów,
zainteresowań i pasji .
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WŁOCHY, SERBIA, TURCJA, MĄKOLNO – WIELKI FINAŁ PROJEKTU ETWINNING

Uczniowie klas VI i VII, którzy przez ostat-
nie sześć miesięcy współpracowali z
uczniami szkół z Włoch, Turcji i Serbii, przy-
gotowali galerię portretów i życiorysy sław-

nych kobiet pochodzących z Polski, Turcji i
Włoch, prezentacje Power Point, krótkie
formy filmowe oraz fotografie stylizowane
na zdjęcia z epoki. Podczas krótkiej konfe-

rencji uczestnicy projektu przedstawili swo-
ich kolegów i koleżanki z innych krajów oraz
zaprezentowali swoje osiągnięcia społeczno-
ści  szkolnej. Projekt i współpraca międzyna-

rodowa odbywała się w języku angielskim.
Uczniowie wykazali się ogromną kreatywno-
ścią i zaangażowaniem.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYS-
TEGO W SZKOLE W SOMPOLNIE  
21 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Z tej okazji w kla-
sie II b odbył się Konkurs Recytatorski pt. „Wierszyki ćwiczące języki”. Celem konkursu
było budzenie zainteresowań literackich oraz propagowanie poprawnej wymowy. Ucznio-
wie zaprezentowali wierszyki przepełnione trudnymi słowami. Za włożoną pracę wszyscy
uczestnicy otrzymali  słodki upominek, a laureaci dyplomy i nagrody.

12 marca w Szkole Podstawowej im. Pierwszej Kadrowej w Mąkolnie  odbył się finał międzynarodowego projektu
„Female Historical Figures” w ramach współpracy europejskich społeczności szkolnych eTwinning. 

NATALIA I KAMIL MISTRZAMI POWIATU
Wspaniała passa mąkoleńskich warcabistów trwa.
Natalia Mroczkowska i Kamil Kocański
uczniowie Szkoły Podstawowej w Mąkolnie
zajęli I miejsca i zdobyli złote medale na Mist-
rzostwach Powiatu Konińskiego w Warcabach
Klasycznych, które odbyły się w Ślesinie.
Kamil w okresie przygotowawczym wygrał 8
turniejów z rzędu i obok Natalii był murowa-
nym faworytem do złota. Bardzo dobrze spisał
się także Mikołaj Chudziak, który zajmując
trzecie miejsce zdobył brązowy medal. Marika
Lamprycht najmłodsza uczennica z Mąkolna
zajęła 8 miejsce. Gratulujemy wszystkim war-
cabistom bardzo dobrego występu, a Natalii,
Kamilowi i Mikołajowi dobrego startu w za-
wodach wojewódzkich, które odbędą się w
Wolsztynie.

ZŁOTA AMELIA W WIELKOPOLSKIEJ LIDZE

W Puszczykowie odbył się ostatni turniej
tej ligi oraz dokonano podsumowania cało-
rocznych zmagań, rozdano medale, statu-
etki i nagrody. Jedyną przedstawicielką
Gminy Sompolno była Amelia Zielińska
zawodniczka UKS Płomyk Mąkolno, która
wygrała wszystkie 5
turniejów w lidze:
Ostrów Wielkopolski,
Kamionki, Klesz-
czewo, Przeźmierowo,
Puszczykowo. W kate-
gorii dziewcząt do lat
9 w lidze wystarto-
wało 18 najlepszych
zawodniczek z wielko-
polski reprezentują-
cych 8 klubów. Amelia
wygrywając 5 turnie-
jów udowodniła, że
ciężka i systematyczna
praca może zaowoco-
wać wspaniałym suk-
cesem i być może jest

kluczem do kariery dobrego sportowca.
Udział w tych turniejach był możliwy
dzięki wsparciu Gminy Sompolno. Rozpo-
częcie nowego sezony Wielkopolskiej Ligi
Młodych Talentów już w maju a pierwszy
turniej odbędzie się w Kępnie.

Wielkopolska Liga Młodych Talentów w Badmintonie
2018/2019 zakończona. 
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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 10 maja 2019 roku. 
Każda osoba może oddać tylko jeden kupon konkursowy.
Wylosowany laureat otrzyma nagrodę rzeczową.

www.sadysompolna.pl

KRZYŻÓWKA

1. W Wielką Sobotę rano idziemy z nią do kościoła.
2. Inaczej lany poniedziałek.
3. Wielkanocny, zazwyczaj jest zrobiony z lukru.
4. Zawołanie ku czci Boga.
5. Msza odprawiana rano we Wielkanoc.
6. Wielkanocne ciasto. 
7. Zdobione jajka.
8. Trwa 40 dni i poprzedza Święta Wielkanocne.
9. Zielona roślina do jedzenia lub dekoracja. 

Laureatką lutowego
konkursu „Gazety

Sompoleńskiej”, została
Pani Jadwiga Stasiak.

Konkurs polegał na
rozwiązaniu krzyżówki
powiązanej ze świętem
Dnia Kobiet. Burmistrz
Miasta Sompolno, Pan

Roman Bednarek
pogratulował wygranej i

wręczył nagrodę oraz
torbę upominkową.

Zwyciężczyni jeszcze
raz gratulujemy.  

PSIAKI DO ADOPCJI
CZIKO ma około 6 lat. Jest niezwykle mądry i zrówno-
ważony. Ładnie chodzi na smyczy. Jest łagodny i przyja-
cielski zarówno do ludzi jak i innych psów.

W sprawach adopcji
prosimy kontaktować się z

Panią Dorotą pod nr tel.
573 418 925

FIGO jest psiakiem średniego wzrostu, o pięknej jasnej
sierści. Lubi zabawę z człowiekiem. Nie wdaje się w
konflikty z czworonożnymi kumplami. Bardzo dobrze
porusza się na smyczy i lubi odkrywać nowe tereny. 
Figo jest wysterylizowany, odrobaczony i zaszcze-
piony.


