
DOŻYNKI GMINNE I PARAFIALNE
2 września odbyły się Dożynki Gminne i Parafialne. W
tym roku gospodarzem dożynek był Lubstów.

E-USŁUGI W PRZEDSIĘBIORSTWIE
USŁUG KOMUNALNYCH 
W SOMPOLNIE 

KOLEKCJONER ZEGARÓW
Pan Włodzimierz Drzewiecki od najmłodszych lat
interesował się mechanizmami zegarowymi.

PRZEBUDOWA PLACU WOLNOŚCI
Rozpoczęły się prace, które polegać będą m.in. na wymi-
anie starej, zniszczonej nawierzchni asfaltowej oraz wyko-
naniu z kostki brukowej miejsc parkingowych.
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Poznaniu na Stadionie Olimpii odbyły się Mistrzo-
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Głównym organizatorem
Wielkopolskiego Pikniku Sołtysów
jest Gmina Sompolno,
współorganizatorami są
Wydawnictwo Przegląd Koniński
oraz Wielkopolskie Stowarzysze-
nie Sołtysów. Patronat honorowy
nad imprezą objął Marszałek Wo-
jewództwa Wielkopolskiego Pan
Marek Woźniak. str. 2

W poniedziałek, 3 września, odbyła się uroczystość otwarcia 
i poświęcenia nowego budynku dydaktycznego - Przedszkola Pub-
licznego w Mąkolnie - który wchodzi w skład Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Mąkolnie. 
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XXIII WIELKOPOLSKI PIKNIK SOŁTYSÓW I DNI SOMPOLNA ZA NAMI!!!

Pogoda dopisała, była wymarzona na dwu-
dniową zabawę i świętowanie. Jak co roku,
na piknik licznie przybyli mieszkańcy gminy
Sompolno oraz goście. Tradycyjnie było
wiele atrakcji dla dorosłych i dzieci min.: we-
sołe miasteczko, liczne i kolorowe stoiska z
zabawkami, balonami, gastronomia, czy róż-
norodne animacje dla dzieci. Można było za-
sięgnąć porady u przedstawicieli instytucji
wspierających rolnictwo i rolników. Podczas
pikniku swoje stosiska z rękodziełem miał
Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych
w Sompolnie oraz Pani Alina Rosiak, można
było również podziwiać ręcznie malowane
obrazy na płótnie. W tym roku Piknik rozpo-
czął się od prezentacji 4 finalistów konkursu
na NAJPOPULARNIEJSZEGO SOŁTYSA
REGIONU KONIŃSKIEGO. Następnie z
udziałem sołtysów zostały przeprowadzone
konkurencje. O godzinie 17.00 oficjalnego,
uroczystego rozpoczęcia Pikniku dokonali:
Pan Roman Bednarek – Burmistrz Miasta
Sompolno, Pan Stanisław Piguła Dyrektor
Generalny Wydawnictwa Przegląd Koniński,
Pan Ireneusz Niewiarowski Prezes Krajo-
wego Stowarzyszenia Sołtysów oraz Pan
Maciej Sytek – Członek Zarządu Wojewódz-

twa Wielkopolskiego. Występy na scenie za-
inaugurował koncert Julii Jaroszewskiej,
następnie zaprezentowała się Sompoleńska
Orkiestra Dęta wykonując swoje najlepsze
utwory. Orkiestrze towarzyszyły Mażoretki
prezentując choreograficzny układ taneczno
– marszowy do muzyki orkiestry. Znakomity
występ Sompoleńskiej Orkiestry Dętej i Ma-
żoretek został nagrodzony brawami i uzna-
niem wśród licznie zgromadzonej
publiczność. Kolejnym punktem Pikniku
Sołtysów było rozstrzygnięcie konkursu na
najpopularniejszego Sołtysa. Najpopularniej-
szym sołtysem regionu konińskiego wyłonio-
nym w Plebiscycie „Przeglądu Konińskiego”
został Jerzy Kowalski z sołectwa Czartowo
w gminie Skulsk. Tuż za nim uplasował się
Andrzej Zając z sołectwa Stare Miasto. Trze-
cie miejsce zajęła Małgorzata Muszyńska –
sołectwo Lisice (gmina Dąbie), natomiast
czwarte – Jacek Kujawa sołtys Woli Koszuc-
kiej w gminie Lądek. Po rozstrzygnięciu kon-
kursu na scenie zaprezentowała się gwiazda
wieczoru – Sheyla Bonnick Sound of

BONEY M oraz odbył się pokaz sztucznych
ogni. Do godziny 2.00 trwała dyskoteka z DJ
CARRYM + Before FAT BEAT. Dni 
Sompolna rozpoczęły się od Parady Koni w
ramach VIII Święta Dyszla w niedzielę o
godz. 12:15. Zaprzęgi pokonały trasę wyzna-
czoną ulicami: 11 Listopada, Kaliska oraz
Plac Wolności. Paradzie towarzyszył koncert
zespołu „Lucky Band” z M-GOK Sompolno.
Od godziny 13 widownia podziwiała konkurs
,,Zręczności Powożenia”. Przy dopingu pub-
liczności, czujne oko sędziego pana Janusza
Skórkowskiego z Gniezna wyłoniło zwycięz-
ców. Konie pojedyncze duże 1miejceAugu-
styniak Czesław. 2 miejsce - Sawikowski
Zdzisław. 3- Kozajda Ryszard. Duże pary 
1- Rafał Paszyński.2-Piotr Ratajczyk.3-
Urycki Lesław. Małe pary-Marcin Wieczorek
z luzakiem Kingą Wieczorek. 2-Gorzelań-
czyk Łukasz.3-Stanisław Wieczorek.Wy-
stępy zespołów artystycznych rozpoczęły
grupy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
z Sompolna. Na scenie zaprezentował się
Lucky Band, Dębowiacy, Grupa Rey oraz ze-
społy taneczne: Mix, Gumisie i Takt. Następ-
nie wystąpił zespół MIG, który zaśpiewał
swoje największe przeboje, następnie na sce-

nie pojawił się Czadoman. Animacje dla
dzieci „Muzyczna podróż” uzupełniły nie-
dzielne popołudnie i umiliły oczekiwanie na
gwiazdę wieczoru, którą był zespół ENEJ.
Zespół zaprezentował swoje największe
przeboje. Po koncercie można było sobie zro-
bić zdjęcia z członkami zespołu, otrzymać
autograf oraz kupić płytę zespołu.
Wielkie podziękowania dla sponsorów, któ-
rymi byli: Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Wielkopolskiego w Poznaniu, Producent
opakowań ABC-PAK Sp. z o.o. Sp.k., Bank
Spółdzielczy w Wierzbinku, INTERMEBLE
Sp. z o.o. sp.k., Polkomtel Sp. z o.o. Plus,
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z
o.o. w Sompolnie, Toyota Kamiński , Woda
Licheńska, Zakład Usługowo – Handlowy
NAFTOHURT Sp. z o. o. Jerzy Sasiński.
Dziękujemy również za pomoc i obecność:
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa Biuro Powiatowe w Koninie, Odział
Doradztwa Rolniczego oraz Kopalni Soli
Kłodawa.
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Z ŻYCIA GMINY

Głównym organizatorem Wielkopolskiego Pikniku Sołtysów jest Gmina Sompolno, współorganizatorami są
Wydawnictwo Przegląd Koniński oraz Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów. Patronat honorowy nad imprezą
objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak.
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Z ŻYCIA GMINY
NOWĄ TRASĄ W RADOWIE

Organizatorzy służącemu poprawieniu kon-
dycji przedsięwzięciu, Burmistrz Miasta
Sompolno Roman Bednarek oraz sołtys Ko-
lonii Lipiny Anna Bollin zapewnili atrakcję.
Zaraz po pokonaniu wędrówki ciasto, napoje,
owoce były do dyspozycji wszystkich. Do
ćwiczeń umysłowych służył test wiedzy
ogólnej. W tym zadaniu górą były panie!

Największą wiedzą wykazała się Aneta, po-
konując Karolinę i panią Jadwigę. Prze-
piękna pogoda, cykliczność marszów
spowodowała dobrą około 70 osobową frek-
wencję.  

Uczestnik i komentator marszu 
Andrzej Prętnicki

Nową trasą po raz piąty uczestnicy marszu 
,,Po zdrowie“ pokonali w niedzielę 16 września dystans
około 5 kilometrów. 

NOWY SAMOCHÓD DLA STRAŻAKÓW Z
MĄKOLNA

Koszt całkowity pojazdu wyniósł 120 000,00
złotych. Cała kwota została pokryta z bu-
dżetu gminy Sompolno. Wprowadzenie tego
samochodu do podziału pozwoli na skutecz-
niejsze prowadzenie działań w trudnym tere-

nie, a posiadane wyposażenie da możliwość
realizowania działań ratowniczo-gaśniczych
przez ochotników strażaków z Mąkolna.
Źródło: www.sompolno24.pl

W Ochotniczej Straży Pożarnej w Mąkolnie pojawił się
długo oczekiwany przez strażaków nowy samochód ra-
towniczo-gaśniczy z napędem 4x4 marki Renault Midli-
ner M210 GBA 3/16

RUSZYŁY PRACE ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ ULICY PLAC WOLNOŚCI W SOMPOLNIE

Całkowita wartość robót wynosi 659 999,99 zł. Termin wykonania – 17 października 2018r. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania do UMWW w Poznaniu jako część większego
projektu rewitalizacyjnego. 

Rozpoczęły się prace związane z przebudową ulicy Plac Wolności w Sompolnie, które polegać będą m.in. na
wymianie starej, zniszczonej nawierzchni asfaltowej oraz wykonaniu z kostki brukowej miejsc parkingowych
wokół rynku.

I N F O R M A C J A
W czerwcu bieżącego roku Burmistrz Miasta
Sompolno ogłosił na terenie gminy Som-
polno klęskę żywiołową spowodowaną dłu-
gotrwającą suszą. W związku z czym rolnicy
do dnia 10 lipca mogli składać wnioski o
oszacowanie strat spowodowanych klęską
suszy. Zgodnie z danymi zawartymi w Sys-
temie Monitoringu Suszy Rolniczej w Puła-
wach, szacowaniu podlegały zboża jare i
ozime, rośliny strączkowe, krzewy owocowe
i warzywa gruntowe, a w późniejszym okre-

sie rzepak. Przyjęto 418 wniosków suszo-
wych.
W miesiącu sierpniu rolnicy mogli składać
wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawar-
tego w cenie oleju napędowego wykorzysty-
wanego do produkcji rolnej - złożono 445
wniosków. Nie uległa zmianie ilość litrów
oleju napędowego przypadających na 1 ha
użytków rolnych (86 litrów) również stawka
dopłaty do 1 litra oleju napędowego pozos-
tała na tym samym poziomie i wynosi 1 zł.
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Z ŻYCIA GMINY

Pani Janina Bednarska została laureatką 18. Ogólnopol-
skiego Przeglądu Artystycznego Ruch Seniorów ARS
2018. Konkurs odbywał się w dniach 22-26 sierpnia 2018
we Włocławku.
Organizatorem konkursu byli: Pracownia In-
tegracji Międzypokoleniowej Kujawsko-Po-
morskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy,
Urząd Miasta Włocławek, Centrum Kultury
Browar „B” we Włocławku oraz Stowarzy-
szenie „MANKO”.  Spotkanie miało charak-
ter międzypokoleniowy, wystąpiły zespoły,
grupy i duety składające się z samych senio-

rów lub podmioty „mieszane” działające ar-
tystycznie w różnych środowiskach.
Wykonawcy z całej Polski rywalizowali w 6
przestrzeniach twórczych: folklor, taniec,
muzyka, teatr, fotografia i literatura. Jury
Przeglądu oceniało pracę Uczestników i
przyznało nagrody oraz wyróżnienia, w tym
Grand Prix im. Tytusa Frelichowskiego, by-
łego Kierownika Działu Artystycznego Wo-
jewódzkiego Domu Kultury (obecnie
KPCK), inicjatora Ruchu Senioralnego w
Województwie Kujawsko-Pomorskim i
pierwszego organizatora „ARSu”. Od 22 do
24 sierpnia odbyły się przesłuchania ponad
100 Laureatów edycji wojewódzkich z całej
Polski. 25 sierpnia przez cały dzień w Cen-
trum Kultury Browar „B”  działał pierwszy
w Polsce „Latający Uniwersytet Każdego
Wieku”. W trakcie wydarzenia Uczestnicy
Przeglądu mogli skorzystać z stoisk promo-
cyjnych, otwartych wykładów, bezpłatnych
badań i porad. 26 sierpnia odbył się koncert
galowy oraz rozdanie nagród. Nagrody finan-
sowe ufundował Minister Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego oraz Miasto
Włocławek.  Pani Janina Bednarska zajęła II
miejsce! Serdecznie gratulujemy!

NAGRODA DLA PANI JANINY BEDNARSKIEJ

W poniedziałek, 3 września, odbyła się uroczystość otwarcia i poświęcenia nowego budynku dydaktycznego - Przed-
szkola Publicznego w Mąkolnie - który wchodzi w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mąkolnie. 

Ceremonii otwarcia przedszkola towarzy-
szyło symboliczne przecięcie wstęgi w bar-
wach narodowych. Oficjalnego otwarcia
dokonał Burmistrz Miasta Sompolno Roman
Bednarek oraz dyrektor placówki Adelina
Nowak. W otwarciu przedszkola brali udział
m.in. ks. Dariusz Lewandowski - proboszcz
parafii w Mąkolnie, Przewodniczący Rady
Powiatu Konińskiego Pan Janusz Stankie-
wicz, Radni Rady Miejskiej w Sompolnie, z-
ca dyrektora Kuratorium w Koninie
Agnieszka Mirecka- Katulska, Przewodni-
cząca Związku Nauczycielstwa Polskiego w
Sompolnie Pani Małgorzata Wojtczak, wyko-
nawcy prac remontowych, dyrektorzy szkół
oraz mieszkańcy. Burmistrz Miasta Som-
polno Roman Bednarek przedstawił cała his-
torię budowy i remontu budynku. W obiekcie
znajdują się sale dla każdej z grup wieko-
wych 3,4 i 5-latków. Po oficjalnym otwarciu

wszyscy zaproszeni goście wraz z rodzicami
i dziećmi obejrzeli nową placówkę oświa-
tową. Całkowity koszt inwestycji to 1 205
130,34 zł, kwota dofinansowania – ponad
730 tyś. zł. Projekt „Przebudowa, adaptacja i
wyposażenie budynku komunalnego w Mą-
kolnie na cele przedszkolno-edukacyjne”
został zrealizowany ze środków EFRR w ra-
mach poddziałania 9.3.1. Zadanie obejmo-
wało przebudowę i adaptację zabytkowego
dworku na potrzeby przedszkola wiejskiego
Jest to projekt komplementarny z projektem
realizowanym ze środków EFS w ramach
Poddziałania 8.1.1 WRPO 2014-2020 pn.
„Edukacja przedszkolna dla maluchów w
Mąkolnie na terenie gminy Sompolno”. Pro-
jekt ren przewidziany jest dla dzieci 3 i 4 let-
nich. Projekt obejmuje m.in. prowadzenie
zajęć zakup sprzętów, wyposażenia, pomocy
dydaktycznych i zabawek dla dzieci.

UROCZYSTE OTWARCIE PRZEDSZKOLA W MĄKOLNIE

W sobotę, 8  września, odbył się  „Rajd Rowerowy Bez
Uzależnień”, organizowany przez Gminną Komisję Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Sompolnie przy współudziale Burmistrza Miasta Som-
polno Romana Bednarka. 
Na trasę ok 30 kilometrowego rajdu wyru-
szyło ponad 200 miłośników dwóch kółek.
Każdy uczestnik przed trasą został wyposa-
żony w dzwonki do swojego wehikułu, ba-
lony koloru białego i czerwonego. Znaczna
grupa osób, zgodnie z sugestią organizato-
rów ubrana była w barwy narodowe, bądź
miała akcenty patriotyczne. Trasa tegorocz-
nego rajdu przebiegała przez miejscowości:
Belny- Kolonia Wierzbie-Mąkolno-Sied-
liska-Radowo-Biele-Sompolno. Po przeje-
chaniu ponad połowy trasy zaplanowano
zasłużoną przerwę w Radowie. W czasie od-
poczynku można było zjeść pożywną gro-
chówkę, napić się wody i nabrać sił na dalszą
część rajdu. W trakcie odpoczynku wśród
wszystkich uczestników rajdu wylosowano

nagrodę – rower - ufundowany  przez Bur-
mistrza Miasta Sompolno.  Szczęście
uśmiechnęło się do  Pana Łukasza Kałuż-
nego z Kolonii Wierzbie.  W trakcie trwania
rajdu z inicjatywy Miejsko Gminnej Biblio-
teki Publicznej w ramach akcji „Narodowe
Czytanie” zostały  odczytane fragmenty
„Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. Trasę
rajdu zabezpieczali druhowie OSP Racięcice
i  OSP Mostki oraz Policjanci z  Komisariatu
w Sompolnie i Wydziału Ruchu Drogowego
w Koninie. Konferansjerem rajdu był Pan
Andrzej Prętnicki. Wszystkim osobom zaan-
gażowany w organizacje rajdu serdecznie
dziękujemy za pomoc.

Andrzej Prętnicki

RAJD ROWEROWY BEZ UZALEŻNIEŃ
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Z ŻYCIA GMINY

Dzięki oprogramowaniu GEOSECMA in-
wentaryzacja może być przeprowadzana bar-
dziej szczegółowo z uwzględnieniem m.in.
takich informacji, jak: ilość zasuw, długości
i średnice rur, parametry poszczególnych ele-
mentów sieci, m.in. rodzaj wodomierza, daty
montażu, terminy ostatnich przeglądów i
wiele innych danych. Brak dokładnej infor-
macji o umiejscowieniu poszczególnych ele-
mentów infrastruktury wydłuża czas
związany z wydawaniem warunków tech-
nicznych, projektowaniem i wykonywaniem
przyłączy oraz usuwaniem skutków awarii.
Obecnie na ukończeniu jest proces przeno-
szenia danych do systemu. Chodzi o ele-
menty pochodzące ze starych arkuszy, co do
których mamy wiedzę, że są zlokalizowane
prawidłowo. Etap ten zrealizowany jest w
90%. Jednocześnie wykonujemy dokumen-
tację zdjęciową głównych obiektów i ele-
mentów infrastruktury. Pozwoli to na szybsze
uzupełnienie wszystkich punktów o opisy, co
nastąpi w drugim etapie wdrożenia.  Dotych-
czas udało nam sie zintegrować część sys-
temu GIS z posiadanym zintegrowanym
systemem informatycznym (ERP) i syste-
mem billingowym. Pozwoliło to m.in. na pre-
cyzyjne umiejscowienie odbiorców na mapie
z przyporządkowaniem adresowym i wpro-
wadzenie zdalnego odczytu wodomierzy
przy wykorzystaniu rozwiązań GSM. W dal-

szym procesie integracji system GIS pozwoli
również na prezentację i wizualizację pracy
innych obiektów: przepompowni ścieków,
stacji uzdatniania wody, czy oczyszczalni
ścieków ( obecnie praca tych obiektów jest
monitorowana i wizualizowana za pomocą
sygnału GPRS poprzez łącze internetowe,
jednak usługi te nie są jeszcze dostępne z po-
zycji mapy cyfrowej, będącej w posiadaniu
Przedsiębiorstwa). W planach jest także
stworzenie modelu hydraulicznego sieci,
który pozwoli na bardziej racjonalne zarzą-
dzanie infrastrukturą wod-kan w zakresie re-
gulacji przepływów i ciśnień, doboru średnic
rurociągów, zbiorników retencyjnych, pracy
pomp, czy wykrywania awarii. Model po-
zwoli również na symulację pracy sieci w
przypadku budowy nowych przyłączy lub
występowania awarii. Dodatkowo system zo-
stanie połączony z elektronicznym biurem
obsługi klienta (e-BOK), co pozwoli m.in. na
wysyłanie korespondencji seryjnej do osób z
danego obszaru geograficznego. Takie roz-
wiązanie umożliwi szybki kontakt z miesz-
kańcami w przypadku wystąpienia awarii lub
zaplanowanych remontów. Obecnie Przed-
siębiorstwo posiada 3 stanowiska kompute-
rowe z zainstalowanym systemem GIS
(GEOSECMA Wod-Kan). Zakupiono urzą-
dzenia mobilne, które umożliwiają zdalną in-
wentaryzację sieci i bieżące wprowadzanie

informacji o awariach i remontach przez
ekipy pracujące w terenie. Wykorzystanie
tabletów umożliwia dołączanie do opisów
dokumentacji zdjęciowej. Naszym celem
długofalowym jest pełne wykorzystanie
możliwości jakie daje nam rozwiązanie
GEOSECMA Wod-Kan. W przyszłości
chcielibyśmy, aby był to centralny system do
zarządzania naszym przedsiębiorstwem w
zakresie takich działań jak określanie priory-
tetów inwestycyjnych, obsługa bieżących
rozrachunków z klientami czy zdalny odczyt
wodomierzy. Dopełnieniem wprowadzenia
systemu GIS jest wdrożenie systemu zdal-
nego monitorowania sieci wodociągowej na
terenie gminy Sompolno opartego na bezpo-
średniej, zcentralizowanej komunikacji po-
między wyposażonymi w komunikatory
wodomierzami, a aplikacją do zdalnej rejest-
racji i analizy danych. Zadaniem systemu jest
stałe i bieżące pozyskiwanie danych o odczy-
tach za pośrednictwem sieci GSM od odbior-
ców umiejscowionych na końcówkach sieci
dystrybucyjnej. System ma zagwarantować
przedstawianie w prostej, przejrzystej gra-
ficznej oraz tabelarycznej formie otrzymy-
wane na bieżąco dane. Ponadto aplikacja ta
ma zapewnić prowadzenie zdalnego procesu
monitorowania i zarządzania przepływem
wody oraz analizowanie pełnych danych ge-
nerowanych przez infrastrukturę wodocią-

gową. Wdrożony system monitorowania zu-
życia wody w sieci zapewnia redukcję nad-
użyć i nieprawidłowości powstałych podczas
dystrybucji, których weryfikacja i wyznacze-
nie jest niemożliwie przy wykorzystaniu do-
tychczasowych form nadzoru. System
umożliwia wykrycie awarii podczas nieobec-
ności odbiorcy w domu, ułatwia proces roz-
patrywania reklamacji, upraszcza metodę
odczytu wodomierzy i daje możliwość wy-
stawiania faktur na życzenie klienta. Przed-
siębiorstwo jest również operatorem w
zakresie odbierania i zagospodarowania od-
padów. Jesteśmy przekonani, że system GIS
w przyszłości będzie mógł być wykorzysty-
wany do tego rodzaju działalności, tym bar-
dziej, że obecnie w Przedsiębiorstwie dane
związane ze zbiórką odpadów również są
prowadzone w formie elektronicznej, a pra-
cownicy obsługi śmieciarek wprowadzają
dane do systemu zbierania odpadów SANI-
POR za pomocą urządzeń mobilnych. 
Reasumując chcielibyśmy ażeby wdrażane
przez nas rozwiązania organizacyjne przy-
czyniły się do sprawniejszej i bardziej przy-
jaznej obsługi mieszkańców gminy
Sompolno.
Prezes zarządu - Janusz Stankiewicz

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W SOMPOLNIE WDRAŻA SYSTEM INFORMACJI
PRZESTRZENNEJ TZW. GIS I ZDALNY ODCZYT WODOMIERZY
Z uwagi na potrzebę ciągłego podnoszenia jakości usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
Przedsiębiorstwo zdecydowało się na instalację rozwiązania opartego o system informacji przestrzennej (GIS),
który usprawnia proces inwentaryzacji i paszportyzacji sieci.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom
mieszkańców gminy Sompolno Przedsiębior-
stwo wdrożyło nowoczesne systemy zarzą-
dzania, mające na celu usprawnienie i
ułatwienie obsługi mieszkańców gminy.
Wprowadzenie nowości technologicznych do
codziennej pracy ciągle podnosi jakość
świadczonych usług, doskonali organizację i
metody pracy. Efektywność tych działań bę-
dzie tym większa, im większe będzie zainte-
resowanie korzystania z tych narzędzi przez
mieszkańców gminy Sompolno, którzy są
jednocześnie odbiorcami usług świadczo-
nych przez Przedsiębiorstwo. W ostatnim
czasie zostało uruchomione elektroniczne
biuro obsługi klienta (e-BOK), które umoż-
liwia naszym klientom dostęp do swojego
konta rozrachunkowego poprzez możliwość
przeglądu otrzymanych faktur, dokonanych
płatności oraz umożliwia podawanie odczy-
tów wodomierzowych drogą mailową przez
24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu,
bez konieczności kontaktu telefonicznego w
godzinach pracy Spółki. Korzystanie z usług
e-BOK jest nieodpłatne. Przedsiębiorstwo
stosuje techniczne i organizacyjne środki za-
pewniające zabezpieczenie danych przed nie-
uprawnionym dostępem. E-BOK
obsługiwany jest za pomocą przeglądarek in-
ternetowych i wyświetla się dobrze zarówno
na dużych ekranach, jak i na smartfonach czy
tabletach. Użytkownikiem systemu e-BOK
może zostać każdy mieszkaniec, który po-
siada aktualną Umowę na dostarczanie wody
i odprowadzanie ścieków lub istnieje w bazie

klienta z tytułu świadczenia innych usług.
Użytkownik ma prawo w każdej chwili zre-
zygnować z korzystania z usługi e-BOK po-
przez złożenie dyspozycji odwołania w
formie pisemnej na adres korespondencyjny
Spółki lub w formie elektronicznej. Użyt-
kownik e-BOK może przeglądać swoje dane
kontaktowe, przeglądać wystawione faktury,
dokonane wpłaty oraz stan salda na koncie
rozrachunkowym, sprawdzić historię odczy-
tów układów pomiarowych, oraz otrzymy-
wać wiadomości wysyłane przez
Przedsiębiorstwo. Ważnym elementem e-
usług oferowanych przez PUK jest wysta-
wianie faktur w formie elektronicznej
(E-faktury). Wprowadzenie tej usługi
wpływa na ochronę środowiska (oszczędność
papieru i ochrona lasów) i ograniczenie biu-
rokracji. E-faktury to wygodna forma dla
mieszkańców i Przedsiębiorstwa (Przedsię-
biorstwo nie ponosi kosztów związanych z
zakupem papieru, eksploatacją drukarek, z
zakupem usług pocztowych, kopert, znacz-
ków itp. a odbiorca nie musi kontrolować
przydomowych skrzynek pocztowych lub
przyjmować inkasenta lub listonosza w
mieszkaniu). Kolejną nowością w zakresie
obsługi klienta jest wprowadzenie systemu
powiadamiania mieszkańców (odbiorców
usług) za pomocą wiadomości tekstowych
tzw. sms-ów. W ten sposób informujemy o
przerwach w dostawach wody, awariach i
planowanych pracach konserwacyjnych na
sieci. Tą samą metodą możemy również in-
formować o wystawieniu faktury lub o ewen-

tualnych zaległościach w opłatach. Usługa
jest dostępna nieodpłatnie po dobrowolnym
wskazaniu numeru telefonu. Zachęcamy Pań-
stwa do korzystania z nowoczesnych rozwią-
zań oferowanych przez PUK Sp. z o.o. w
Sompolnie. 
Prezes zarządu - Janusz Stankiewicz

E-USŁUGI W PRZEDSIĘBIORSTWIE USŁUG KOMUNALNYCH W SOMPOLNIE 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Sompolnie jest jednoosobową Spółką Gminy Sompolno
świadczącą usługi z zakresu uzdatniania i rozprowadzania wody, odbierania i oczyszczania ścieków, odbierania i
transportu odpadów z posesji zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Sompolno oraz szerokiego wach-
larza innych usług komunalnych. 
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KOLEKCJONER ZEGARÓW

Wyjątkowo piękną pasję rozpoczął od dzie-
ciństwa. Urodził się w roku 1944, pochodzi
z pobliskiego Morzyczyna w gminie Wierz-
binek. “Pamiętam, kiedy miałem kilkanaście
lat, dostałem od dziadka stary, zniszczony ze-
garek. Było w nim wiele braków, uparłem się,
aby go naprawić i uruchomić, udało się!”-
wspomina Pan Włodzimierz. Po zakończeniu
edukacji podstawowej pan Włodzimierz wy-
jechał do szkoły górniczej do Rudy Śląskiej.
Po zajęciach obowiązkowych szkoła organi-
zowała koła zainteresowań, początkowo
uczęszczał do fotograficznego, jednak oka-
zało się, że to nie dla niego. Natomiast
szybko odnalazł się w kole mechaniki precy-
zyjnej. Pod okiem dobrego fachowca zdoby-
wał wiedzę mechanizmów zegarowych. Po
ukończeniu szkoły pasjonat urządzeń odli-
czających czas wrócił w rodzinne strony.
Przyszła pora na założenie rodziny. Serce za
sprawą Pani Bożeny przyprowadziło pana
Włodzimierza do Sompolna. Pomimo pracy
w KWB Konin, obowiązków rodzinnych pan
Włodzimierz, każdą wolną chwilę poświęcał
zbieraniu i renowacji starych zegarów. Naj-
starszy ma przeszło 200 lat, sam mechanizm
pochodzi z Francji. Obecnie w pokoju pań-
stwa Drzewieckich czas odmierzają 63 ze-
gary! Małe muzeum. Są duże stojące, wiele
jest wiszących na ścianie, oko przyciągają
stojące na meblach, wśród nich zegary o na-
zwie „kwadransówki”. Dlatego kwadran-
sówki, gdyż, co piętnaście minut wybijają

dźwięki! Sprawne, nakręcone zegary powo-
dują, że ciszy w ich królestwie nie ma. Ko-
lekcjoner urządzeń, które mają zastosowanie
na całym świecie prócz wielu napraw, skon-
struował wyjątkowy zegar! Wszystko w nim
jest odwrotnie, wskazówka odmierzająca
czas porusza się do tyłu. Cyfry na tarczy też
wyrysowane inaczej. “Żal tylko, że życia nie
da się cofnąć, odejmując kilka lat” - żartu-
jemy! Żona, Pani Bożena Drzewiecka, cho-
ciaż miłośniczka kwiatów, doskonale
pamięta, które zegary otrzymali w prezencie,
które zostały przestawione w magicznym po-
koju. Pasja zbierania starych zegarów jest
kontynuowana, cieszy się z tego faktu Pan
Drzewiecki, syn Adam ma już kilka, zięć Ja-
nusz duży zegar wiózł przez pół Polski, żeby
umieścić go w swoim pokoju, naprawą, póki,
co zajmuję się sam, dodaje miłośnik starych
zegarów. Nowoczesne elektroniczne czaso-
mierze według Pana Drzewieckiego to nie to
samo, nie mają duszy, nie nakręca się ich raz
na dobę. Pan Włodzimierz, pomimo że jest
coraz trudniej pozyskać tradycyjne zegary,
nie rezygnuje, chce swoją kolekcję powięk-
szać. W przytulnym warsztacie nadal przy-
wraca życie zapomnianym, porzuconym
egzemplarzom. Ludzie z pasją żyją dłużej, są
bogatsi o pozytywne emocje. Życzę, aby jak
najdłużej Pan Włodzimierz wraz z młod-
szymi kontynuatorami zegarowej pasji wzbo-
gacali kolekcję ponadczasowego wynalazku.

Andrzej Prętnicki

Pan Włodzimierz Drzewiecki od najmłodszych lat
interesował się mechanizmami zegarowymi. 

NARODOWE CZYTANIE 2018

Do akcji przyłączyli się: Burmistrz Miasta
Sompolno Roman Bednarek, przedstawiciele
Urzędu Miejskiego, kierownicy jednostek or-
ganizacyjnych Gminy Sompolno oraz ksiądz
prefekt parafii w Sompolnie. To już siódma
edycja akcji Narodowego Czytania pod pat-
ronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Pol-
skiej. Rok 2018, w którym obchodzimy 100.
rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodle-
głości to czas szczególny dlatego, też lektura
wybrana na tegoroczną edycję Narodowego
Czytania jest bardzo charakterystyczna.
„Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, które
jest obrazem tamtych lat oczekiwania na nie-

podległą Ojczyznę, lat nadziei ,entuzjazmu
rodaków ale też pierwszych rozczarowań,
rozstrzygających zwycięstw, ale też brze-
miennych w skutkach błędów i zaniechań.
Lektura przypomina o stale aktualnej potrze-
bie budowania zasad opartych na sprawied-
liwości, równości i solidarności. Dziękujemy
wszystkim uczestnikom oraz gościom za
przybycie, poświęcony czas i zaangażowanie
w tak ważnym wydarzeniu, które zachęca do
kontaktu z literaturą piękną oraz ukazuje bo-
gactwo polskiego dorobku literackiego.

11 września w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w
Sompolnie, przeczytano fragmenty „Przedwiośnia” Ste-
fana Żeromskiego. 

WAKACJE FILIA LUBSTÓW

Dzieci w wykonanie w/w „dzieła” włożyły
mnóstwo pracy, uruchomiły  swoją wyobraź-
nię oraz wykazały się talentem plastycznym.
Bezcenny był widok ich roześmianych buzi
przy tworzeniu tego osobliwego „mieszka-
nia”. Z całą pewnością można stwierdzić, że
lalki w tym domku będą radosne i szczę-
śliwe. Ponadto dzieci z Przedszkola w Lubs-
towie wzięły udział w spotkaniu
wakacyjnym- plenerowym dając ponieś się
fantazji…Śnieg w sierpniu na plaży- niemoż-
liwe? Przedszkolak ma tak potężną wyobraź-
nię, że potrafi przenieść się w sierpniu nad

morze i budować śnieżne zamki-a jeśli robi
to razem ze swoją ulubioną bohaterką bajek,
świnką Peppą–to już czysta przyjemność. 22
sierpnia, na polance nieopodal budynku
przedszkola w Lubstowie, odbyło się waka-
cyjne spotkanie z książką. Dzięki „kilku tri-
kom” wszystkim udało się przenieść nad
morze. Natomiast wysłuchanie bajki z za-
mkniętymi oczami- dopełniło dzieła i uczest-
nicy zajęć poczuli przyjemny zimowy chłód.
To pozytywne orzeźwienie sprawiło, że
dzieci z chęcią sięgały po coraz to nowe ksią-
żeczki.

Dzieci uczestniczące w letnich zajęciach organi-
zowanych przez Filię Biblioteczną w Lubstowie,
zbudowały piękny pałac. Wprawdzie głównym budul-
cem był kolorowy papier, mieszkańcami natomiast lalki
to i tak prezentował się okazale.
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W bieżącym roku Miejsko–Gminna Biblioteka Publiczna w Sompolnie, zorganizowała zajęcia dla dzieci w wakacyjne
wtorki oraz piątki. W spotkaniach popularyzujących czytelnictwo uczestniczyły również dzieci z Przedszkola
Miejskiego ,,Zielony Zakątek” w Sompolnie.
W trakcie zajęć maluchy poznały pracę bib-
liotekarza, słuchały klasycznych jak i nowych
bajek, wierszy oraz opowiadań do których
tworzyły piękne ilustracje. Dzieci miały rów-
nież możliwość przedstawienia własnej inter-
pretacji ,,Czerwonego Kapturka” oraz
,,Kopciuszka” z udziałem pacynek – sztuka
wystawiona przez dzieci była świetną zabawą
i ogromną dawką śmiechu. Ciekawą formą
kreującą dziecięcą fantazję okazało się two-
rzenie pocztówki z wykorzystaniem figur
geometrycznych oraz ciekawostek usłysza-
nych w trakcie zajęć. Dodatkową atrakcją,
którą zaoferowały panie z biblioteki, było po-
dziwianie wystawy fotograficznej pt. ”Nasze
Miasto”, na których to fotografiach najmłodsi
mieszkańcy mogli zobaczyć jak Sompolno
prezentowało się wiele lat temu. Wszystkie
dzieci na zakończenie wakacyjnych spotkań
zgodnie stwierdziły, że uwielbiają odwiedzać
sompoleńską bibliotekę,

WAKACJE W BIBLIOTECE

WYSTAWA – „NASZE MIASTO”

Wystawa miała za zadanie przybliżyć Som-
polno, które z upływem lat pięknie się zmie-
niało. Dzięki starym fotografiom czytelnicy
oraz goście zwiedzający obiekt zabytkowego
wnętrza biblioteki mogli cofnąć się w czasie
i powspominać tak zwane stare dzieje, np. jak
to było, gdy Sompolno miało kolej wąskoto-
rową czy dawne kino? Pracownicy biblioteki

cieszą się, że choć na chwilę udało się zatrzy-
mać czas i dzięki uzyskanym informacjom od
zwiedzających placówka biblioteki wzboga-
ciła się o nową wiedzę i kroniki dotyczące
Sompolna.

Jak to było …,,Nasze miasto” okiem obiektywu.
Wystawę fotograficzną można było zobaczyć 
w Miejsko –Gminnej Bibliotece Publicznej w okresie
wakacyjnym. Cieszyła się ona ogromnym zaintere-
sowaniem. 

NAJLEPSZY CZYTELNIK ROKU 2017/2018 

W tegorocznym konkursie udział wzięły
283 osoby, korzystające z imponującego
księgozbioru oferowanego dla dzieci i mło-
dzieży. Duże zainteresowanie książką, chęć
rywalizacji i uśmiech dzieci jest ogromną
motywacją dla każdego bibliotekarza.
Wszystkim uczestnikom konkursu gratulu-
jemy i zachęcamy do dalszej rywalizacji w
kolejnym roku szkolnym. Najlepsi czytel-
nicy MGBP: Piotr Dolatowski, Amelia Ma-
linowska, Wojciech Marciniak i Adrianna
Kukulska.

Miejsko–Gminna Biblioteka Publiczna w Sompolnie
dba o to, by docenić najmłodszych czytelników,
zachęcić oraz rozbudzić ich pasję i miłość do książki,
dlatego też, jak co roku, został zorganizowany
konkurs na ,,Najlepszego czytelnika roku szkolnego
2017/2018 ”, którego rozstrzygnięcie odbyło się 
w czerwcu. 



Drodzy mieszkańcy,
Mijają 4 lata naszej wspólnej pracy nad polepszeniem jakości życia w naszej gminie. Był to okres wytężonej
pracy nas wszystkich. Szczególnie pragnę podziękować wszystkim mieszkańcom za wasze zrozumienie i chęć
współpracy.

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018
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Za wszelkie podpowiedzi i sugestie, za ogromną ilość spot-
kań i rozmów. 4 lata temu obejmując funkcję burmistrza
byłem dobrze przygotowany do jej pełnienia  poprzez 16 lat
sprawowania funkcji radnego. To doświadczenie pomogło mi
podejmować dobre decyzje i przewidywać zagrożenia.
Wspólnie z grupą radnych zaplanowaliśmy wiele inwestycji,
które poprawiły jakość życia mieszkańców. Znacząco popra-
wiliśmy bezpieczeństwo publiczne, poprzez szkolenia dru-
hów strażaków oraz przemyślane i perspektywistyczne
zakupy sprzętu dla jednostek OSP. Również wysoko podnie-

śliśmy poziom dbałości o szeroko pojętą kulturę fizyczną i
sport. Dbaliśmy o zaplecza sportowe naszych klubów o mu-
rawy boisk a przede wszystkim o finanse na zajęcia sportowe
dla różnych grup wiekowych. Dużym sukcesem jest również
zorganizowanie zajęć po raz pierwszy specjalnie dla kobiet.
Jestem dumny również z poziomy nauczania naszych dzieci
i młodzieży. Przez te 4 lat znacząco podnieśliśmy jakość nau-
czania w naszych szkołach. Doposażyliśmy nasze jednostki
w najnowocześniejszy sprzęt audio-video oraz jako pierwsi
w powiecie system wpomagający nauczanie w postaci table-

tów i bezpośredniego dostępu do internetu. 
Szanowni państwo, w dzisiejszym wydaniu przedstawimy
szczegółowo wykaz inwestycji. Chciałbym również gorąco
podziękować za te 4 lata współpracy. Pragnę powiedzieć, że
te 4 lata były dla mnie niezwykłe. Spełniłem swoje obietnice
sprzed 4 lat. Bardzo dużo się też od Państwa nauczyłem.
Dziękuję więc za wszystko. Mam nadzieję, że Państwo do-
cenicie to co Was zrobiliśmy. 

Burmistrz Miasta Sompolno
Roman Bednarek

ROZWÓJ I INTEGRACJA GMINY SOMPOLNO
Szanowni Państwo w latach 2015-2018 zrealizowano wiele
zadań inwestycyjnych. Poniżej przedstawiam wykaz najważ-
niejszych: 
- obniżenie ceny biletów miesięcznych dla młodzieży – ok
80 zł taniej/miesiąc; 
- tańsze bilety dla wszystkich mieszkańców w wybranych
kursach promocyjnych;
- utworzenie Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych –
obecnie ok 25 pensjonariuszy;

foto: Otwarcie Domu Dziennego Pobytu

- utworzenie Sompoleńskiej Spółdzielni Socjalnej „Nasza
Przyszłość” – obecnie 14 etatów;
- utworzenie Funduszu Sołeckiego;
- zakup 4 kontenerów mieszkalnych;
- finansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla kobiet –
pierwszy raz w gminie;
- montaż lamp oświetleniowych;

foto: Nowe lampy przy ul. Piotrkowskiej

- budowa asfaltowych dróg gminnych - Biele, Janowice, Mar-
cjanki, Kolonia Racięcice, Ośno Górne;
- pomoc finansowa w remontach i budowie dróg powiato-
wych; 

foto: Remont drogi w Sycewie

- utworzenie marki gminy: Sady Sompolna;

- zakup 3 samochodów pożarniczych dla OSP oraz zakup 2
łodzi ratowniczych dla OSP;

foto: Nowy samochód OSP Mąkolno

foto: Nowy samochód i łodź motorowa OSP Sompolno

- budowa 8 placów zabaw dla dzieci (Lubstówek, Ostrówek,
Nowa Wieś, Przystronie, Sycewo, Mąkolno, Sompolno x2)
w tym gruntowna modernizacja jednego z nich;
- kompleksowa renowacja płyty boiska sportowego w Mą-
kolnie;
- montaż 2 instalacji samoczynnego systemu podlewania
boisk w Mąkolnie i Mostkach;
- likwidacja starej oczyszczalni ścieków i budowa 2 odcin-
ków kanalizacji ( ok.5 km) – Sycewo, Sompolinek; 

foto: Plac zabaw w Stefanowie

foto: Plac zabaw w Sompolnie, przy ul. 11 Listopada

- budowa 3 chat grillowych – Lubstów, Radowo, Lubstówek;

foto: Chata grillowa w Lubstowie

- budowa plaży z pomostem pływającym – Lubstów;

foto: Plaża w Lubstowie
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- remonty strażnic OSP: Racięcice, Sompolno, Mąkolno;

foto: Remont straznicy OSP Sompolno

- dofinansowanie remontu zabytków – ok.730 tys.;
- budowa 2 odcinków ścieżek rowerowych – ponad 2 km;

foto: Ścieżka rowerowa pomiedzy ul. Ogrodową a 11 Listopada

- remont zabytkowego dworku i utworzenie nowego przed-
szkola w Mąkolnie;

foto: Otwarcie Przedszkola w Mąkolnie

foto: Przedszkole w Mąkolnie

- budowa nowego boiska w Lubstowie;
- montaż atestowanych bramek na boisku w Lubstówku i
Nowej Wsi;
- termomodernizacja budynku szkoły w Ośnie Górnym i wy-
miana kostki brukowej wokół szkoły; 
- doposażenie domów ludowych w sprzęt kuchenny i audio-
video;
- wymiana lamp na stylowe i ledowe na 2 ulicach: Piotr-
kowska i 11 listopada w Sompolnie;
- rozpoczęcie napraw nawierzchni na Placu Wolności w Som-
polnie;
- zakup działek i budowa nowego parku w Sompolnie.

Oprócz zadań inwestycyjnych w Gminie Sompolno wyda-
rzyło się wiele interesujących i innowacyjnych przedsięwzięć
prospołecznych, w których mogli brać udział wszyscy miesz-
kańcy Gminy Sompolno. W październiku 2015 r. zorganizo-
wano pierwszą akcję honorowego krwiodawstwa. 
5 października br. akcja ta została zorganizowana już po raz
dziesiąty, do tej pory udało się zebrać ponad 250 litrów krwi. 

foto: Akcja krwiodawstwa w Sompolnie

W 2016 r. zorganizowano pierwszą grę miejską, w której
udział brali przedstawiciele różnych instytucji, uczniowie
wraz z nauczycielami i dyrekcją szkół, a także mieszkańcy
gminy. Trzeba było wykazać się znajomością historii Som-
polna. Koncepcja gry tak się spodobała, że odbyły się kolejne
edycje. 

foto: Uczestnicy Gry Miejskiej

Następną alternatywą na spędzanie wspólnego czasu przez
rodziny były organizowane dni gier planszowych, a zimą
gminnych zabaw zimowych. Na rozpoczęcie wakacji w 2016
roku zostało zorganizowane kino samochodowe, które do-
czekało się kolejnych edycji. Ostatnia z edycji kina miała
charakter plenerowy i odbyła się w nowo powstałym parku
przy ul. 11 listopada. Mieszkańcy mogli oglądać filmy w oto-
czeniu przyrody na krzesłach lub kocach, a frekwencja liczyła
ponad 400 osób. W czerwcu br został również zorganizowany
po raz pierwszy w w/w parku dzień mamy i taty na sportowo,
było kolorowo i wesoło. Dla całych rodzin zostały przygoto-
wane konkurencje sportowe oraz zabawy z animatorem. 

foto: Dzień Mamy i Taty w parku w Sompolnie

W trakcie trwania obecnej kadencji postanowiono również
utworzyć markę „Sady Sompolna” promującą lokalnych sa-
downików i szkółkarzy. W ślad za utworzeniem marki zor-
ganizowano imprezę „Świeto Sadów”, ostatnia jej edycja
odbyła się 23 września br. Gwiazdą wieczoru był zespół Ak-
cent. W trakcie trwania imprezy rozstrzygnięto konkurs na
„Zwierzaka z ogrodu” oraz na „ Najlepsze ciasto z owocami”. 

foto: Świeto Sadów

Nową tradycją, która już na stałe wpisała się w kalendarz im-
prez gminnych, są kiermasze bożonarodzeniowe oraz wiel-
kanocne, podczas których prezentują się rękodzielnicy z
terenu gminy Sompolno. Kiermasze cieszą się ogromnym za-
interesowaniem wśród odwiedzających je osób. 

foto: Kiermasz Wielkanocny

Dużym wyzwaniem zarówno organizacyjnym jak i logistycz-
nym była organizacja 21.05.2017 r. – imprezy pod nazwą
Runmagedoon. Był to rodzaj treningu sprawnościowego,
który odbywał się w ekstremalnych warunkach. Impreza zos-
tała zorganizowana w Lubstowie na terenach pokopalnia-
nych. Gminie udało się przyciągnąć rzeszę uczestników oraz
kibiców z całego powiatu konińskiego. Dzięki organizacji
imprezy była możliwość pokazania w jaki sposób mogą zos-
tać wykorzystane tereny pokopalniane. 

foto: Morderczy trening Runmageddon w Lubstowie

Z inicjatywy Burmistrza Miasta Sompolno postanowiono
przywrócić organizację Gminnego Dnia Edukacji Narodowej
– święto to jest co roku obchodzone w innej placówce oświa-
towej. Postanowiono również organizować Dzień Sołtysa,
aby podziękować wszystkim osobą sprawującym tę funkcję
za ich codzienną pracę. Rozpoczęto również organizowanie
Gminnego Dnia Strażaka, w trakcie tej uroczystości wręczane
są dla druhów odznaczenia i puchary. Otrzymują je druhowie,
którzy wyróżniają się odwagą, wytrwałą pracą i zaangażo-
waniem w pełnienie swoich obowiązków. Na przestrzeni
ostatnich lat organizowano również wiele imprez promują-
cych zdrowy tryb życia, odbywały się turnieje piłki nożnej,
piłki siatkowej, marsze z kijkami. Znacząco poszerzono
liczbę i rodzaj organizowanych zajęć sortowych przez
Gminne Kluby Sportowe. Uruchomiono zajęcia sportowe de-
dykowane kobietom. Wartym podkreślenia faktem jest to, że
większość z organizowanych imprez odbywa się w bez
udziału z środków gminnych. Wielkie podziękowania należą
się sponsorom oraz wszystkim osobom zaangażowanym i po-
święcającym swój czas bezinteresownie w przygotowanie i
organizację imprez, które integrują mieszkańców Gminy
Sompolno.
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DOŻYNKI GMINNE I PARAFIALNE

Zarówno Lubstów jak i wszystkie miejsco-
wości w parafii Lubstów były odświętnie
udekorowane. Mieszkańcy wykazali się dużą
kreatywnością i pomysłowością oraz poczu-
ciem humoru tworząc dekoracje dożynkowe.
Uroczystość rozpoczęła msza święta dzięk-
czynna za plony oraz w intencji rolników,
którą celebrował ksiądz Krzysztof Kacała,
proboszcz parafii p.w. Św. Jadwigi w Lubs-
towie. Po nabożeństwie wierni oraz rolnicy
przemaszerowali w kolorowym korowodzie
na boisko sportowe w Lubstowie. Tam na
specjalnie przygotowanej scenie odbyła się
część oficjalna. Uroczystość rozpoczęła się
od wykonania przez Sompoleńską Orkiestrę
Dętą Hymnu Państwowego, a następnie
Hymnu Dożynkowego. Przy akompaniamen-
cie zespołu folklorystycznego „Dębowiacy”
Starostowie tegorocznych dożynek: Kata-
rzyna Gruszczyńska oraz Marcin Nadolski w
pięknym staropolskim obrzędzie przekazali
na ręce gospodarza chleb upieczony z mąki
z tegorocznych zbiorów. „Obiecuję, że będę
dzielił go mądrze i sprawiedliwie, tak aby nie
zabrakło go na żadnym stole”– powiedział
Burmistrz Sompolna Roman Bednarek, a 
następnie, aby tradycji stało się zadość, po-

częstował nim zgromadzonych gości. Za trud
rolnikom podziękował w imieniu własnym
oraz starosty Stanisława Bielika także Janusz
Stankiewicz, przewodniczący Rady Powiatu
Konińskiego. Święto plonów uatrakcyjniły
występy artystyczne zespołów: „Góralska
Hora” oraz „Smólniki”, a przybyli na boisko
sportowe mogli skosztować swojskich i pysz-
nych potraw przygotowanych przez nieza-
wodne gospodynie. Tak jak co roku ogromne
wrażenie robiły wieńce wykonane przez
przedstawicieli sołectw. Uwite z kłosów
zbóż, kwiatów, owoców dostojnie symboli-
zowały plony zebrane w trudzie rolniczej
pracy. W konkursie na najpiękniejszy wie-
niec pierwsze miejsce zajęła praca wykonana
przez mieszkańców sołectwa Biele, drugie
miejsce zajęło sołectwo Marcjanki, a trzecie
miejsce sołectwo Sompolinek. Wszystkie
zgłoszone do konkursu wieńce otrzymały pa-
miątkowe dyplomy i wyróżnienia. Uroczys-
tości uświetniła obecność pocztów
sztandarowych, Sompoleńskiej Orkiestry
Dętej wraz z Mażoretkami, Zespół Dębo-
wiacy działający przy M-GOK w Sompolnie,
KGW oraz przedstawiciele poszczególnych
sołectw. 

FESTYN NA ZAKOŃCZENIE LATA
W sobotę, 18 sierpnia w Stefanowie odbył się festyn z okazji zakończenia lata. Obfitował on w wiele atrakcji. Or-
ganizatorami wakacyjnego spotkania byli: sołtys sołectwa Stefanowo Wioletta Gorzelińska, Burmistrz Miasta
Sompolno Roman Bednarek oraz Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie. Zapewnili oni wykonawców sce-
nicznych, oprawę akustyczną, zawody zręcznościowe oraz poczęstunek. Nie zabrakło też malowania twarzy, za-
mków dmuchanych, trampolin i dobrego humoru.

W części artystycznej zespół „Wiecznie Młodzi”
z Domu Dziennego Pobytu Senior Plus w Som-
polnie, za wykonanie znanych utworów takich
jak: ,,Kwiatek czerwony” czy ,,Płynie Wisła”,
otrzymała dużą porcję braw. Mażoretki z M-GOK
w Sompolnie, za swoje układy taneczne, nagro-
dzone zostały głośnymi owacjami. Całą imprezę
poprowadził, jak zawsze niezawodny, Andrzej
Prętnicki. Bawił zebranych dowcipem i piosen-
kami. Druhowie z OSP Racięcice, Lubstów i
Sompolno raczyli publiczność rywalizacją w
przeróżnych konkurencjach, ponadto OSP Som-
polno zademonstrowało pokaz udzielania pierw-
szej pomocy. Entuzjaści motocykli z Sompolna,
skupieni w grupie ENDURO SAO, zaprezento-
wali ciekawe maszyny, zachęcając do jazdy z wy-
obraźnią. Dosłowna gorączka sobotniej nocy
sprawiła, że plenerowy relaks trwał do późnych
godzin wieczornych.

2 września odbyły się Dożynki Gminne i Parafialne. 
W tym roku gospodarzem dożynek był Lubstów. 
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40 – LECIE „KWIACIAREK”

Do odpowiedniego repertuaru przygotowy-
wane są 3 rodzaje strojów. „Kwiaciarki” wy-
stępowały i zdobywały nagrody i
wyróżnienia na licznych przeglądach i kon-

kursach. Puchary i statuetki oraz dyplomy
znajdują się w M-GOK. Zespół prezentował
się na spotkaniach z folklorem w Słupcy,
spotkaniach z Folklorem Kujaw i Ziemi Do-

brzyńskiej w Ciechocinku, Pieśni kujawskich
w Inowrocławiu i Szreniawie. Piosenki po-
pularne i biesiadne w opracowaniu 2-głoso-
wym prezentowane były w Trzemesznie

(Puchar Burmistrza), Pile oraz na Wojewódz-
kim Przeglądzie Spotkań Artystycznych Se-
niorskich w Bydgoszczy. W Ogólnopolskim
Konkursie Śpiewaczym Klubów Seniora w
Jarocinie, Festiwalu Piosenki Biesiadnej w
Karmińcu, IV biesiadzie „Choć jestem Se-
niorem to żyje z humorem”, V Krajowym
Festiwalu Seniorów „Śpiewaj razem z nami
(wyróżnienie – Krzykosy), Międzypowiato-
wych Artystycznych Spotkaniach Seniorów
we Władysławowie (nagrody Jesiennego Li-
ścia). „Kwiaciarki” występowały na licznych
piknikach i imprezach na terenie gminy i po-
wiatu. Corocznie udział biorą w śpiewaniu
kolęd i Orkiestrze Świątecznej Pomocy. 40 –
lecie działalności to niestety też naturalne
odejście od nas niektórych Pań, jak ostatnio
Janina Trawińska. Zespół jednak dalej działa
i zaprasza do współpracy Panie i Panów uta-
lentowanych wokalnie. Próby i jednocześnie
spotkania towarzyskie odbywają się w
czwartki o godzinie 17:00 w M-GOK w
Sompolnie. Zapewniamy miłą atmosferę,
dobrą zabawę, liczne wyjazdy i poznawanie
innych ludzi. Instruktorem zespołu od wielu
lat jest Pan Eugeniusz Gawroński.

Trudno w to uwierzyć, ale mija już 40 lat od powstania zespołu „Kwiaciarki”. Śpiewające Panie działają przy
Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Sompolnie i tutaj rozwijają swoje umiejętności. W repertuarze mają utwory

BIELE I WIERZBIE POŻEGNAŁY LATO

Integracja społeczna poprzez takie spotkania
zwiększyła się od bieżącej kadencji samo-
rządu! Frekwencja na jednym i drugim spot-
kaniu była dobra. Wielu uczestników
festynów znalazło coś dla siebie oraz najbliż-
szych. Dzieci tradycyjnie czerpały radość z
zabawy na gratisowych zjeżdżalniach, prze-

kąskach z cukrowej waty, przejażdżkach po-
wozem konnym oraz licznych konkursach.
Czystą przyjemnością dla mnie było komen-
towanie letnich spotkań.

Andrzej Prętnicki

Wzorem wielu sołectw w gminie Sompolno - Biele 8, a Wierzbie 9 września pożegnały lato.

PIKNIK W LUBSTOWIE
Jak co roku Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie wraz z pomocą sołectwa Lubstów przeprowadził letni
festyn! 15 lipca wakacyjną scenę uświetnili zasłużony dla ziemi konińskiej zespół Kwiaciarki, a Pani Janina Bed-
narska cieszyła widzów dowcipnymi monologami. 

Muzyką rozrywkową uraczył wszys-
tkich Lucky Band! Oczywiście nie
zabrakło muzyki Disko polo w wyko-
naniu grup: ,,Maniu i Albi” oraz
Erdol! Konkursy z wiedzy ogólnej
oraz z dobrej pamięci przeprowadził
konferansjer spotkania Andrzej
Prętnicki. Podczas imprezy można
było spróbować smacznych
słodkości, a także specjałów z grilla.
W tym dniu nie zawiodła pogoda, a
dobre humory towarzyszyły wszys-
tkim uczestnikom.
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PLASTYCZNY SUKCES W JAPONII

Bogactwo form, różnorodność technik, eks-
presja, kreatywność, pomysłowość oraz in-
wencja twórcza zastosowane w pracach
spowodowały, że wybór tych naj… był bar-
dzo trudny. Jury przez kilka dni debatowało
nad ostateczną decyzją, które prace nagro-
dzić. Wizja lasu Marty Minichowskiej
urzekła oceniających tak bardzo, że była nie-
mal bezkonkurencyjna i zajęła II miejsce.

Marta uczęszcza na zajęcia do pracowni Pla-
stycznej Teresy Olczak w M-GOK w Som-
polnie. Obraz Marty znalazł się na
przygotowanej przez organizatorów kon-
kursu wystawie. Należy także nadmienić, że
Patronat Honorowy nad konkursem objęły
Lasy Państwowe. Gratulujemy naszej lau-
reatce i jej opiekunce niemałego sukcesu.

Nagrodę na tym Konkursie zdobyła Natasza
Ficner. Na konkurs wpłynęło 13 853 prac z
całego świata. W nadesłanym liście gratula-
cyjnym czytamy: ”Pragniemy pogratulować
nie tylko laureatom, ale wszystkim którzy
wzięli udział w naszej twórczej zabawie i ze-
chcieli podzielić się z nami swoją autorską
wizją otaczającego świata. Dzięki tym pra-
com, my dorośli, uczymy się świata na nowo,
wzruszamy się i przypominamy sobie o tym,
co naprawdę ważne. Dyplom uznania za za-

angażowanie i aktywne wsparcie, za inspira-
cję, wiedzę i doświadczenie w procesie przy-
gotowań podopiecznych do 48
Międzynarodowego Konkursu Plastycznego
otrzymała pani Teresa Olczak. „Tylko nie-
szablonowe podejście i ciekawość potencjału
twórczego młodych artystów, mogło zaowo-
cować tak kreatywnymi mądrymi pracami!
Dziękujemy!- czytamy w liście uznania.

II NAGRODA DLA MARTY

WYSTAWA WYCHOWANKI M-GOK
21 lipca, w sali ratuszowej M-GOK w Sompolnie, odbył się wernisaż malarstwa, rysunku i grafiki Natalii Starczak,
która w świadomości wielu z nas ciągle funkcjonuje jako Natalka Szcześniak. Na wernisaż przybyli goście 
zainteresowani sztuką. 
Wystawa ta jest retrospekcją dotychcza-
sowych poszukiwań twórczych naszej
młodej artystki. Poszukiwania te przecho-
dzą od obrazowania wynikającego z ob-
serwacji natury do przekazywania emocji.
Natalka mając 8 lat pojawiła się w pra-
cowni plastycznej naszego ośrodka i za-
gościła tu na długie lata. Z pasją rozwijała
swoje zdolności plastyczne. Pracowita,
pilna, ambitna, wielokrotnie sięgała po
najwyższe laury na znaczących konkur-
sach i przeglądach. Następnym etapem jej
twórczego dojrzewania było liceum pla-
styczne w Bydgoszczy, gdzie otrzymy-
wała również bardzo wysokie noty, a
uwieńczeniem tego okresu była ocena ce-
lująca z dyplomu praktycznego i aneksu.
W 2010 roku była stypendystką Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W tej
chwili jest już absolwentką Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie na wydziale
wzornictwa i studentką architektury
wnętrz na ASP w Warszawie. Jesteśmy
bardzo dumni, że mamy takich utalento-
wanych wychowanków i możemy poka-
zywać i chwalić się ich dokonaniami.

Już po raz piąty odbył się Ogólnopolski Konkurs Pla-
styczny „Kocham Las”, którego tematem przewodnim
był las. Najśmielsze oczekiwania przeszła ilość nade-
słanych prac. W konkursie wzięło udział ponad 135 pla-
cówek z całej Polski, a na konkurs wpłynęło 315 prac.

Mamy przyjemność poinformować, że Miejsko- Gminny
Ośrodek Kultury znalazł się na liście laureatów 48-ej
edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego, or-
ganizowanego przez Japońską firmę Pentel we współ-
pracy z Biiku Bunka Kyokai- Fundacją na Rzecz
Rozwoju Edukacji Artystycznej, wydawnictwem The
Yomiuri Shimbun, Japońską Federacją Artystycznego
Desingu, Ministrem Spraw Zagranicznych Japonii oraz
Ministrem Kultury, Edukacji, Sportu, Nauki i Technolo-
gii. 
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INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO

Następnie uczniowie wraz z opiekunami,
nauczycielami udali się do szkoły, gdzie 
o godzinie 9.00 rozpoczął się apel. Na inau-
guracji nowego roku szkolnego 2018/2019
oprócz uczniów, nauczycieli, dyrekcji szkoły
obecni byli również rodzice oraz zaproszeni
goście. Uroczystość rozpoczęła Patrycja Ka-
liszak uczennica klasy VIIb. Po komendzie
"Baczność" został wprowadzony sztandar
szkoły. Następnie zgromadzeni odśpiewali
hymn państwowy. Później głos zabrała Dy-
rektor Zespołu – Pani Aneta Budziach, która
powitała wszystkich serdecznie. Szczególne
słowa zostały skierowane do dzieci klas naj-

młodszych. Pani Dyrektor poinformowała
wszystkich uczniów o zasadach bezpieczeń-
stwa obowiązujących w szkole. Życzyła
wielu sukcesów oraz satysfakcji ze zdoby-
wania nowej wiedzy i umiejętności, radości,
nauczycielom satysfakcji z pracy, a rodzicom
zadowolenia z dzieci. Następnie Pani Dyrek-
tor przekazała zgromadzonym informację o
miejscu spotkania poszczególnych klas z wy-
chowawcami. Rozpoczynamy kolejny rok
zmagań w zdobywaniu wiedzy. Jest to też
czas kolejnych doświadczeń, umożliwiający
pogłębianie zainteresowań i odkrywanie no-
wych pasji.

3 września uczniowie Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w
Lubstowie rozpoczęli kolejny rok szkolny. Spotkanie ze
szkołą poprzedziła o godzinie 8.00 uroczysta Msza
Święta w Kościele Parafialnym. 

HORTIKULOTERAPIA KWITNIE W OREW W MARIANOWIE

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
i wpisuje się w tematykę wcześniejszych
działań realizowanych w latach 2015-2017 
z tego samego programu. Patronem wspiera-
jącym realizację jest Fundacja na Rzecz Roz-
woju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie”. Celem
projektu jest poszerzenie obszaru do prowa-
dzenia hortikuloterapii na terenie Ośrodka
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowaw-
czego w Marianowie. Hortikuloterapia to
metoda, która zarówno poprzez czynne an-

gażowanie się w aktywności związane 
z ogrodem, jak i bierny w nich udział - prze-
bywanie wśród dobrodziejstw natury -
wpływa na polepszenie samopoczucia czło-
wieka, szczególnie osób starszych, chorych
czy niepełnosprawnych. Projekt „Twórcza
natura” przygotowany przez grupę Marianki
zakłada odnowienie ogrodu warzywno-kwia-
towego, założenie miniplantacji truskawek,
wykonanie rabaty z różnorodną roślinnością:
trawy, zimotrwale rośliny z różnokoloro-
wymi liśćmi oraz rośliny wabiące motyle i

ważki. Do wspólnej pracy zostali zaproszeni
uczniowie z zaprzyjaźnionych Szkół Podsta-
wowych z Mąkolna i Zakrzewka oraz uczest-
nicy Warsztatów Terapii Zajęciowej 
z Ignacewa i Środowiskowego Domu Samo-
pomocy w Koninie. Swoją pomoc zaofero-
wali także rodzice wychowanków i

pracownicy OREW oraz okoliczni miesz-
kańcy. Zaplanowane zostały też warsztaty ce-
ramiczne dla wychowanków i ich rodziców.
Podsumowanie projektu odbędzie się pod-
czas corocznego Święta Pieczonego Jabłka,
na które już teraz serdecznie zapraszamy
mieszkańców gminy Sompolno.

Z ogromną radością i satysfakcją grupa nieformalna Marianki w składzie: Olga Wojciechowska, Justyna Adam-
czyk, Iwona Strużyńska informuje o realizacji projektu „Twórcza natura” w Konkursie Mikrodotacji Wielkopolska
Wiara 2018. 

Z DUMĄ I RADOŚCIĄ WITAMY NOWY ROK SZKOLNY 
W poniedziałek, 3 września, już po raz szósty w OREW w Marianowie radośnie i gwarnie przywitaliśmy nowy rok
szkolny. Wszyscy wkraczamy z optymizmem w edukacyjno-wychowawczą podróż, która będzie z pewnością pełna
wyzwań, przygód oraz realizacji zaplanowanych działań z naszymi wychowankami. 

Dyrektor Urszula Łącka powitała
dziewiętnaścioro wychowanków, którzy
przybyli na uroczystość otwarcia roku szkol-
nego wraz z rodzinami, sześcioro z nich
rozpoczyna w Marianowie swoją
edukacyjną przygodę po raz pierwszy.
Czwórka dzieci to przedszkolaki, które będą
także realizować zajęcia wczesnego wspo-
magania rozwoju. O edukacyjno-
wychowawcze potrzeby wychowanków dba
bardzo dobrze przygotowana kadra OREW:
nauczyc ie l e -o l igo f renopedagodzy,
specjaliści – pedagog, psycholog, neurolo-
gopeda, fizjoterapeuta oraz pielęgniarka i
pomoce. Dziękujemy wychowankom i ich
rodzicom za wybór naszego ośrodka i zau-
fanie, którym nas obdarzyli. Z dumą infor-
mujemy, że już wczesną jesienią otworzymy
teren rekreacyjno-zabawowy, na którym
znajdą się huśtawki, piaskownica, zestaw

sportowo-sprawnościowy oraz urządzenia
siłowni zewnętrznej. Ta inwestycja zostanie
zrealizowana dzięki pozyskanym środkom z
Funduszu Sołectwa Marianowo, Koncertów
Charytatywnych organizowanych przez
społeczność szkolną Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Mąkolnie oraz akcji
charytatywnej TVP Reklama Dzieciom.
Cała społeczność ośrodka z ciekawością
oczekuje na nowy plac.
Dzięki Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci i
Młodzieży „Otwarcie”, która realizuje pro-
jekt „Mogę więcej edycja VI” ze środków
PFRON będących w dyspozycji Samorządu
Województwa Wielkopolskiego w partnerst-
wie m. in. z Gminą Sompolno dla naszych
wychowanków odbywają się koncerty relak-
sacyjne oraz zajęcia z alpakoterapii i do-
goterapii.
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DOBRZE SIĘ DZIEJE W OŚNIE GÓRNYM

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu rodzi-
ców (którzy, pracowali przy układaniu
kostki), Rady Sołeckiej z Ośna oraz Rady
Sołectwa Belny ta inwestycja mogła być
zrealizowana. Dyrekcja, nauczyciele i
uczniowie Szkoły Podstawowej w Ośnie

Górnym serdecznie dziękują wszystkim za-
angażowanym w prace remontowe za
ogromne poświęcenie, fachową poradę oraz
trud włożony w wykonanie nowej na-
wierzchni na boisku. 

Po zeszłorocznym remoncie szkoły, wymianie okien i
termoizolacji budynku oraz ułożeniu kostki brukowej
przed szkołą nadszedł czas na remont nawierzchni na
boisku.
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PRZEGLĄD SPORTOWY
BARTOSZ LAMPRYCHT WICEMISTRZEM WO-
JEWÓDZTWA

Celem rajdu była popularyzacja turystyki
pieszej i kolarskiej, współzawodnictwo rek-
reacyjno – sportowe powiatów województwa
wielkopolskiego oraz  uroczyste powitanie
wakacji. W tegorocznym rajdzie wzięło
udział 17 uczniów ze Szkoły Podstawowej 
w Mąkolnie. Uczniowie podzieleni zostali na
trzy grupy i rywalizowali w 7 konkurencjach
wiedzowych i sportowych. Dzięki swojej po-
stawie i determinacji mąkoleńskie zespoły
zajęły pierwsze miejsce w klasyfikacji po-

wiatów. Szkołę reprezentowali: Wiktoria Ja-
skólska, Wiktoria Muszyńska, Marlena Za-
jączkowska, Patrycja Malesza, Maciej Gajda,
Jakub Kowalski, Joachim Jaskólski, Filip
Czarkowski, Damian Żywanowski, Mateusz
Sasiński, Eryk Trębacki, Jakub Filipek, Na-
talia Stasiak, Michalina Charuba, Sandra
Adamczyk, Mateusz Lasota, Filip Nowak.
Opiekunami grup z Mąkolna byli Pani Jo-
lanta Okupna i Pan Tomasz Zieliński.

BOSZKOWO ZDOBYTE PRZEZ UCZNIÓW Z
MĄKOLNA
Wspaniale spisali się uczniowie Szkoły Podstawowej w
Mąkolnie w XX Rajdzie Rowerowo-Pieszym "Witamy
Wakacje" Boszkowo 2018. Ponad 200 turystów uczest-
niczyło w całodniowej rywalizacji reprezentując 16 ze-
społów z 7 powiatów województwa wielkopolskiego.

PUCHAR DELTA CUP ROZSTRZYGNIĘTY

30 sierpnia, w Sompolnie w kategorii otwar-
tej zasłużenie zwyciężyła ,,konińska para”
Justyna Frasz Ignaczak z Julitą Nadlewską,
drugie miejsce na podium wywalczyły pierw-
szy raz grające w Sompolnie panie Natalia
Jakubowska i Okupniarek Małgorzata, trze-
cie lokatę w atrakcyjnych zawodach zajęły
,,Sompolnianki” Justyna Janke i Angelika
Czarkowska. W kategorii Szkół Podstawo-
wych i Gimnazjum w czwartkowe popołud-
nie najlepsze okazały się Roksana Cichocka
oraz Weronika Sobocińska! Tuż za nimi na

drugim miejscu siatkarską rywalizację za-
kończyły Wiktoria Muszyńska i Olga
Ozdowy, z trzeciego miejsca zadowolenia nie
kryły Milena Adamczyk i Magdalena Chudy-
kowska. Czwarte miejsce nagrodzone pucha-
rem zajęły Oliwia Andrzejewska, Dagmara
Uniejewska. Siatkówka plażowa w Sompol-
nie rozkwita, a za sprawą trzeciego boiska, o
które najbardziej zabiegał trener i nauczyciel
W-F Maciej Daszkiewicz można, o wiele
więcej się nią rozkoszować.

Andrzej Prętnicki

W turnieju wystartowało 39 zawodników. Je-
dyną przedstawicielką naszej gminy oraz
UKS Płomyk Mąkolno była Amelia Zieliń-
ska, która w kategorii do lat 9 zajęła pierwsze
miejsce oraz zdobyła złoty medal i cenne na-
grody. W klasyfikacji generalnej po dwóch
turniejach w wielkopolskiej lidze Amelia zaj-
muje pierwsze miejsce. Następny turniej od-
będzie się w październiku w Przeźmierowie
koło Poznania. Życzymy Amelii samych
pierwszych miejsc i zdobywania cennego
badmintonowego doświadczenia

AMELIA ZE ZŁOTYM MEDALEM
W Kleszczewie koło Poznania w ramach Wielkopolskiej
Ligii Młodych Talentów odbył się drugi Turniej Badmin-
tona Dziewcząt i Chłopców w kategoriach do 9 lat i do
11 lat.

Czwarta edycja rozgrywek o Puchar Dyrektora Cen-
trum Szkolenia Służb Ochrony ,,Delta” w piłce siatko-
wej plażowej zgromadziła 14 par żeńskich! 

Rewelacyjnie spisał się uczeń Szkoły Podsta-
wowej w Mąkolnie Bartosz Lamprycht, który
na dystansie 300 metrów zdobył srebrny
medal z wynikiem 38.15 s. Wicemistrzostwo
województwa to kolejny wspaniały, sukces
Bartosza. Tym bardziej, że na starcie stanęło
aż 21 zawodników z całej Wielkopolski. Bar-
tosz przygotowuje się do startów w central-
nym makroregionie oraz w Wielkopolskiej
Lidze Lekkoatletycznej. Życzymy udanych
startów, worka medali oraz połamania kol-
ców w następnych biegach.

W Poznaniu na Stadionie Olimpii odbyły się Mistrzostwa
Województwa Wielkopolskiego Młodzika w Lekkiej At-
letyce.

Zwycięscy zgromadzili 84 punkty przegry-
wając w dwudziestu meczach tylko jednego
seta! Drugie miejsce w opisywanych roz-
grywkach zajęli siatkarze z Konina Remi-
giusz Ignaczak i Damian Cebulski. Honor
siatkarzy z Sompolna, uratowała zdobywając
trzecie miejsce, waleczna, grająca w każdym
turnieju para Kamil Wasielewski, Bartosz
Kołakowski. W sumie rozegrano 60 meczy.
W letniej męskiej rywalizacji startowało 10
par! Poziom siatkarski był naprawdę wysoki!
Wielu zawodników podkreśliło, że w Som-
polnie czują się dobrze i chętnie będą uczest-
niczyć w widowiskowej dyscyplinie, jaką
jest siatkówka plażowa. Wszystkim dziękuję
bardzo za wszelką okazaną pomoc organiza-
cyjną, zawodnikom życzę podwyższania
swoich umiejętności oraz czerpania radości
z gry.

Andrzej Prętnicki

WYGRALI WSZYSTKIE TURNIEJE
Wszystkie cztery turnieje z cyklu ,,Grand Prix Som-
polno 2018” padły łupem pary kujawskiej Hubert Woź-
niaka i Mateusz Mielcarka.SPORTOWE MĄKOLNO

Mistrzostwa Miasta Słupcy w Badmintonie Mistrzostwa Miasta Słupcy w Badmintonie

Finał Wojewódzki w Biegach Przełajowych w Solcu
Wielkopolskim

Ogólnopolski Turniej Badmintona Dzieci i Młodzieży w
Uniejowie



PSIAKI DO ADOPCJI
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BAJKA - jest słodką,
młodą i spokojną
sunią. Zgadza się z ko-
leżankami i kolegami
w kojcu oraz na wy-
biegu bez znaczenia ja-
kiego są rozmiaru . Nie
wiemy jak reaguje na
kotki i małe dzieci, ale
nie wykazuje żadnej
agresji nawet wobec
psiaków.
Bardzo dużo przeszła
przez człowieka, ale
umie cieszyć się każdą
chwilą spędzoną z
Nami. Jest zdrowa,
wysterylizowana, od-
robaczona i zaszcze-
piona.

Kon tak t  w  sp raw ie
adopc j i  :  Pau l i na
t e l .  7 25  596  776

Warunk i em  adopc j i
j e s t  podp i san i e

umowy  adopcy jne j

AZOR - ma 8 lat, jest dosyć
sporej wielkości i jest piękny, a
jego sierść jest błyszcząca i
miła w dotyku . Ten oto osobnik
jak można zauważyć lubi
dobrze zjeść.  Bardzo dobrze
porusza się na smyczy lubi być
głaskany.Na wybiegu nie lubi
być sam, potrafi biegać i bawić
się z innymi pieskami. Jest od-
robaczony, zaszczepiony i wy-
sterylizowany

FREDKA - Sunia
ma około 2,5 roku.
Nie przepada za
suchą karmą, ale
uwielbia smako-
łyki. Umie chodzić
na smyczy i potrafi
dziękować za po-
święcony czas. Jest
wysterylizowana,
odrobaczona i za-
szczepiona. 

PUSIA - Nasza sunia ma około
5 lat. Wyróżnia ją stoicki spo-
kój i opanowanie. Jej sierść jest
miękka w dotyku i błyszcząca,
wzrostem nie sięga do kolanka.
Bardzo dobrze porusza się na
smyczy, lubi być głaskana po
chwili odwraca się na plecki i
czeka na więcej ! Dobrze doga-
duje się z czworonożnymi
przyjaciółmi. Jest wysterylizo-
wana odrobaczona i zaszcze-
piona. 
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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 9 listopada 2018 roku. 
Każda osoba może oddać tylko jeden kupon konkursowy.
Wylosowany laureat otrzyma nagrodę rzeczową.

www.sadysompolna.pl

KRZYŻÓWKA

Jesienią zbierane w lesie.
2. Czerwone korale wiszące na drzewie.
3. Miesiąc zaczynający kalendarzową jesień.
4. Grzyb rudy …..
5. Ptak, który odlatuje na jesień.
6. Chroni przed deszczem.
7. Czerwienią się w sadzie.
8. Pospolity grzyb jadalny.
9. Obuwie na mokre dni.
10. Z nich dzieci robią różne postacie.
11. Owoce dębu.
12. Jesienią kolorowe na drzewie.

Konkurs „Gazety
Sompoleńskiej”

Mieszkanka Kolonii Lipiny
Pani Karolina Trojanowska
została laureatką lipcowego

konkursu „Gazety Sompoleń-
skiej”. Konkurs polegał na roz-
wiązaniu krzyżówki związanej
z tematem wakacji. Burmistrz

Miasta Sompolno Roman
Bednarek, gratulując wygra-
nej, wręczył nagrodę. Zwy-

ciężczyni jeszcze raz
gratulujemy. 

ZŁOTE GODY I DIAMENTOWE GODY
W dniu 20 września w  Lokalu u Michała  odbyła się  doniosła uroczystość odznaczenia medalami „Za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie” 12 par, które zawarły związek małżeński 50 lat temu. 
Wspaniały Jubileusz Złotych
Godów obchodzili Dostojni
Jubilaci: Jan i Alina Lulko z
Paprocina, Włodzimierz i
Bożena Drzewieccy z Som-
polna, Zdzisław i Marianna
Grabowscy z Lubstówka,
Zenon i Bronisława Za-
wadzcy z Koszar, Jerzy i
Maria Podlasińscy z Som-
polna, Zbigniew i Wanda
Gacowie z Sompolna, Stani-
sław i Aniela Nawroccy z
Sompolna, Tadeusz i Irena
Bartczakowie z Sompolna,
Walenty i Anna Fordon z
Sompolna, Kazimierz i Cze-
sława Januszewscy z Som-
polna, Kazimierz i Bogumiła
Kwiatkowscy z Ośna Dol-
nego. Aktu dekoracji meda-
lami nadanymi przez
Prezydenta RP Andrzeja

Dudę, dokonał Burmistrz
Miasta Sompolno Pan
Roman Bednarek. Jubilaci
otrzymali od Burmistrza
Miasta oraz Kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego w
Sompolnie, bukiety kwiatów
i listy gratulacyjne. Szcze-
gólnymi gośćmi  jubileuszo-
wej uroczystości byli
Państwo Tadeusz i Zofia
Marciniakowie oraz Pań-
stwo Tadeusz i Marianna
Kacprzakowie, którzy me-
dale  otrzymali 10 lat temu,
a obecnie obchodzili jubile-
usz 60-lecia pożycia małżeń-
skiego - Diamentowe Gody.
Wszystkim Jubilatom ży-
czymy kolejnych lat spędzo-
nych w szczęściu, zdrowiu,
wzajemnej miłości i posza-
nowaniu.

Z ŻYCIA GMINY


