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SOMPOLEŃSKIE ŚWIĘTO SADÓW

W tym roku, 4 września, po raz pierwszy w Gminie Sompolno obchodzono tak długo wyczekiwane i niezwykle
ważne dla naszego regionu wydarzenie, którym była impreza pod nazwą „Sompoleńskie Święto Sadów”.

TRZY NARODOWOŚCI ZNAKIEM
TRZECH KULTUR
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Część trzecia - Polacy.
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12 września odbyły się
w Sompolnie uroczystości związane z odsłonięciem tablicy
upamiętniającej Bitwę
pod Sompolnem z 1939
roku.

ORANŻADA-SŁODKIE SMAKI PRL-U
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Gry miejskie z powodzeniem promują miasta, ważne wydarzenia czy
postacie, zapewniając przy tym porządną porcję zabawy
jej uczestnikom.

RAJD ROWEROWY BEZ UZALEŻNIEŃ

W sobotę, 3 września, już po raz XXIV odbył się Rajd Rowerowy Bez Uzależnień, organizowany przez Burmistrza
Miasta Sompolno Romana Bednarka oraz GKPiRPA
str. 6
w Sompolnie.

DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE

21 sierpnia w Sompolnie odbyły się dożynki gminno-parafialne. Uroczystości, jak co roku, rozpoczęły się mszą
świętą, dziękczynną w kościele parafialnym
str. 6
p.w. Św. Marii Magdaleny w Sompolnie.
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WYWIAD MIESIĄCA

WYWIAD Z PANIĄ DANUTĄ KOŁAKOWSKĄ, PRZEWODNICZĄCĄ KGW SYCEWO

Pierwsze koła gospodyń wiejskich powstawały na terenach Polski w II połowie XIX
wieku. Mieszkanki Sycewa założyły Koło
Gospodyń Wiejskich w 1959 roku jako odpowiednik powstałego pięć lat wcześniej
Kółka Rolniczego. W tamtym czasie KGW
liczyło 80 członkiń. W 1960 r. przy wydatnej
współpracy pań z KGW Sycewo powstało
przedszkole, a rok później założono 4-klasową szkołę, która funkcjonowała do końca
roku szkolnego 1972/1973. Od kilkudziesięciu lat przyczyniają się do integracji lokalnego środowiska. O aktualną działalność koła
zapytałem Panią Danutę Kołakowską, przewodniczącą koła.
Bartosz Śliwicki: KGW Sycewo osiągnęło
ostatnio znaczący sukces, mianowicie 12
sierpnia w Poznaniu zdobyły Panie pierwszą nagrodę w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo–Smaki Regionów” w
kategorii nalewki. Impreza odbywała się
pod patronatem Marszałka Województwa
Wielkopolskiego i Polskiej Izby Produktu
Regionalnego i Lokalnego. Jaka nalewka
zwyciężyła?
Danuta Kołakowska: Wystawiłyśmy do
konkursu trzy nalewki: z gruszki, z jagód leśnych oraz śliwowicę. Jury oceniało kolor,
smak, estetykę podania oraz naturalność produktów. Wygrała nalewka z gruszki przygotowana przez Panią Dorotę Grudzińską.

Jakie inne sukcesy ma na koncie KGW Sycewo?
Nie sposób wymienić wszystkich sukcesów.
Najwięcej osiągnięć miałyśmy w dziedzinach
kulinarnych na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Uczestniczyłyśmy także w konkursie na najpiękniejsze rękodzieło i
wygrałyśmy ten konkurs na Dniach Wikliny
w Wierzbinku.
Czym zajmuje się koło? Jakie działania
podejmuje?
Organizujemy imprezy Dzień Matki, Dzień
Kobiet, Ostatki, a także grillowanie czy inne
imprezy integracyjne. Uczestniczymy w
wielu imprezach, festynach na terenie naszej
gminy, a także powiatu konińskiego. Brałyśmy także udział w różnych kursach gotowania, szycia, rękodzieła. Pleciemy wieńce
dożynkowe, które zdobywają uznanie w
Gminie Sompolno i poza gminą. Co roku, 15
sierpnia, na Matkę Boską Zielną niesiemy do
kościoła w Mąkolnie wieniec dożynkowy,
pieczemy chleb, którym później częstujemy
parafian. We wrześniu wybieramy się na VI
Ogólnopolski Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich w Licheniu. Również na tym zjeździe
wygrywałyśmy przed laty konkurs. Przygotowałyśmy wtedy pierogi i zajęłyśmy pierwsze miejsce.
Skąd biorą Panie przepisy na te potrawy?
Są to przepisy ze starych zeszytów po bab-

Rozmowa z Karolem Malinowskim, sołtysem Janowic z gminy Sompolno,
zdobywcą III miejsca w
Plebiscycie na Najpopularniejszego Sołtysa Regionu
Konińskiego

Rozmowa z Romanem Bednarkiem, Burmistrzem
Miasta Sompolna

SOŁTYS-NASZ SKARB

Czy udział w plebiscycie był emocjonujący?
Czas głosowania był bardzo emocjonujący.
Wraz z grupą wsparcia obieraliśmy różne
techniki głosowania. Gromadziliśmy się i
głosowaliśmy razem, a nieraz każdy osobno.
Trudno było uzyskać kilka procent więcej,
gdyż konkurencja była bardzo silna.
Można było odnieść wrażenie, że został
Pan najhojniej obdarowanym sołtysem.
Tak, oprócz nagrody dla całego sołectwa,
otrzymałem puchar od Pana Janusza Stankiewicza, Przewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego, a także samochód firmy KIA na
weekend z pełnym bakiem.
Radość z miejsca na podium chyba tym
większa, że sołectwo Janowice było najmniejsze, spośród których wystartowali
sołtysi w tym plebiscycie.
Tak, sołectwo Janowice w gminie Sompolno
liczy zaledwie 24 mieszkańców. Jednak czułem się reprezentantem całej gminy Sompolno.
A czym musi się charakteryzować dobry
sołtys?
Dobry sołtys powinien słuchać mieszkańców.
Nie powinien przejmować się też niektórymi
przykrościami. Nie powinien kierować się
dobrem własnym, ale dobrem ogółu.
A co dobrego udało się wykonać w Pana
sołectwie?
Myślę, że na pewno poprawa jakości dróg.
Budowa dróg, utwardzanie dróg kruszywem,
rozwój oświetlenia. Naszym wielkim osiągnięciem jest budowa altany grillowej wraz z
sołectwem Kolonia Lipiny.
str. 2

Jak Pan, z perspektywy Burmistrza, postrzega rolę sołtysa?
Ja zawsze uważałem, że sołtys jest to najważniejsza osoba w sołectwie. Informuje mieszkańców wsi o wszystkich dobrych i złych
wiadomościach związanych z funkcjonowaniem samorządu. Moim zdaniem sołtys najlepiej przekazuje to, co najbardziej boli dane
sołectwa. Sołtysi cieszą się ogromnym zaufaniem społecznym. Sołtysi z naszej gminy są
upoważnieni do pobierania podatku, opłaty
za śmieci, mając w ten sposób częsty kontakt
z mieszkańcami. Wiele działań, które odbywają się w naszej gminie, są to inicjatywy
sołtysów. I zawsze cieszy mnie to, że sołtysi
są obecni na obradach sesji Rady Miejskiej
w Sompolnie.
A jak Pan ocenia tegoroczny, XXI Wielkopolski Piknik Sołtysów?
W ocenie tej imprezy nie będę obiektywny,
bo jestem organizatorem głównym. Ale obserwując wszystkie pikniki, uważam, że ten
był znów rekordowy pod względem ilości
uczestników. Piknik zmienia się, w mojej
ocenie staje się coraz bardziej atrakcyjny pod
względem wystawców. Dążymy do tego, by
pierwszy dzień pikniku był ściśle związany z
rolnictwem. Niedziela jest dniem dla miasta.
Prezentujemy w tym dniu cały dorobek Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sompolnie. Znaczącym punktem był także występ
orkiestry dętej z Varde Garden z Danii, która
uświetniła niedzielne wydarzenie. Jesteśmy
wdzięczni tej orkiestrze, że zechcieli do nas
przyjechać i dziękuję wszystkim, którzy
przyczynili się do ich przyjazdu.
A co należałoby usprawnić, poprawić w
organizacji imprezy?
Zawsze można coś poprawić. W tym roku nie
przewidzieliśmy tak dużej liczby uczestników, z tego powodu były zbyt długie kolejki

ciach, po mamach.
Ile gospodyń należy do Koła?
Obecnie koło liczy 15 członkiń. Przeważają
jednak panie w starszym wieku.
Od ilu lat działa Koło?
Koło zostało założone w 1959 roku przez
Irenę Musiał, działa więc już 57 lat.
A ile lat jest Pani przewodniczącą Koła?
Przewodniczącą jestem 24 lata. Okrągła rocznica będzie w marcu 2017 roku, wtedy minie

25 lat piastowania tej funkcji.
To czego można życzyć Kołu Gospodyń?
Myślę, że na pewno sukcesów w różnych
konkursach. A także tego, byśmy dalej to
koło jakoś prowadziły i reprezentowały naszą
gminę. Ważne jest także, by znalazły się kontynuatorki tego dzieła.
Rozmawiał Bartosz Śliwicki, Ale!Radio

w punktach gastronomicznych. Za to, oczywiście, przepraszam, ale pewne rzeczy
trudno przewidzieć. Ale cieszy mnie to, że
Piknik Sołtysów rozwija się, a chcemy ten
progres utrzymać.
Zatem nie pozostaje nam nic, jak tylko
czekać na XXII Wielkopolski Piknik Sołtysów.
Tak, już dziś, proszę Państwa, mogę zaprosić
na XXII Wielkopolski Piknik Sołtysów, który
odbędzie się w pierwszy weekend sierpnia
2017 roku.

z tego powodu, że na wsi zamieszkuje więcej
osób niż w miastach i ten napływ ludności do
wsi wzrasta. W związku z tym tę przestrzeń
trzeba będzie zagospodarowywać i powodować, żeby jakość życia na wsi podnosiła się.

Rozmowa z Ireneuszem
Niewiarowskim, prezesem
Krajowego Stowarzyszenia
Sołtysów

Jak istotna jest dziś funkcja sołtysa?
Rola sołtysa dziś jest istotna tak samo jak
była 10, 50 i 100 lat temu. Oczywiście ta
funkcja trochę się zmienia, bo rzeczywistość
wokół nas się zmienia, ale sołtys nadal pozostaje liderem wiejskim, który organizuje
wieś, przewodzi zebraniom wiejskim, uczestniczy w sesjach rad gmin czy miasta i jest
tym łącznikiem między gminą a wsią. Badania wykazały, że jest najbardziej rozpoznawalną osobą na wsi, 99% wiedziało, kto jest
sołtysem w jego wiosce. To tez obrazuje jak
ważna jest jego rola.
Jak ważny jest Wielkopolski Piknik Sołtysów?
Ogromnie ważny jest Wielkopolski Piknik
Sołtysów, pokazujemy w ten sposób dobre
przykłady, promujemy najlepszych sołtysów.
Promujemy także samą instytucję sołtysa,
przedstawiamy ją także tym, którzy pochodzą
z większych miast i nie spotykają się na co
dzień z funkcją sołtysa. Pokazujemy, że taka
instytucja funkcjonuje w Polsce, ona jest
przecież unikalna na tle Europy, podobnie jak
zebranie wiejskie i sołectwo. Ale to jest nasz
skarb i powinniśmy go chronić, szczególnie

Rozmowa z Panem Piotrem
Domagalskim, sołtysem
Adamowa z gminy Kleczew - zwycięzcą Plebiscytu na
Najpopularniejszego Sołtysa Regionu Konińskiego

Jakie cechy musi mieć dobry sołtys?
Dobry sołtys musi być blisko ludzi, musi rozumieć mieszkańców, rozumieć ich problemy. Jeśli będzie myślał tylko o sobie, to
dobrym sołtysem nigdy nie będzie. Każdy,
kto przychodzi do sołtysa z jakimś problemem, jakąś prośbą, sugestią, powinien zostać
wysłuchany. Oczywiście, sołtys musi to przeanalizować i wyciągnąć odpowiednie wnioski.
Jak wyglądał przebieg głosowania? Jaka
była recepta, by zatriumfować w tym Plebiscycie?
Gdy zaczął się drugi etap głosowania, powołał się, bez mojej wiedzy, sztab wyborczy.
Mieszkańcy wykonali ulotki. Można powiedzieć, że sztab stawał na głowie, poruszył
całą gminę.
Jest radość ze zwycięstwa?
Radość jest przeogromna. Jesteśmy sołectwem dość małym, bo mamy 118 mieszkańców, więc tym bardziej się cieszymy.
Przyjechała ze mną duża grupa mieszkańców
i dziękuję im za to, że wierzyli, iż mam
szansę wygrać ten plebiscyt.
Rozmawiał Bartosz Śliwicki, Ale!Radio
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Z ŻYCIA GMINY

XXI WIELKOPOLSKI PIKNIK SOŁTYSÓW

6 sierpnia odbył się XXI Wielkopolski Piknik Sołtysów. Niezmiennie od początku głównym jego organizatorem jest
Gmina Sompolno, którą wspomaga Wydawnictwo Przegląd Koniński oraz Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów.
Jak zawsze przybyło mnóstwo mieszkańców
Gminy Sompolno, ale również wielu gości z
odległych i sąsiednich gmin. Pogoda dopisała. Tradycyjnie gastronomie kusiły pysznymi przekąskami, a wesołe miasteczko
zapraszało do zabawy. Impreza rozpoczęła
się prezentacją 5-ciu finalistów konkursu na
Najpopularniejszego Sołtysa Regionu Konińskiego. Wśród nich znalazł się reprezentujący
Gminę Sompolno Pan Karol Malinowski z
sołectwa Janowice. Laureatem tegorocznego
konkursu został Pan Piotr Domagalski z sołectwa Adamowo reprezentujący Gminę Kle-

natomiast V miejsce Pan Marian Górczewski
z sołectwa Dębno Królewskie, gmina Babiak.
W bieżącym roku rywalizacja była zacięta
ponieważ zwycięzca poza nagrodą indywidualną otrzymał również od sponsora-firmy
EKO INVEST Pana Artura Smelczyńskiegoplac zabaw dla swojego sołectwa. Ponadto
przedstawiciel Gminy Sompolno Pan Karol
Malinowski otrzymał nagrodę od jednego ze
sponsorów–samochód z pełnym bakiem na
weekend, a także puchar od Przewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego Pana Janusza Stankiewicza. Oficjalnego uroczystego

czew. II miejsce zajął Pan Wojciech
Wojciechowski z sołectwa Żdżary, gmina
Stare Miasto, III miejsce reprezentant Gminy
Sompolno Pan Karol Malinowski z sołectwa
Janowice, IV miejsce Pani Monika Kowalczewska z sołectwa Bożatki, gmina Rzgów

rozpoczęcia Pikniku dokonali: Pani Anita
Kędziora z-ca dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich występująca
w
imieniu
Marszałka
Województwa Wielkopolskiego Pana Marka
Woźniaka, Pan Roman Bednarek - Burmistrz
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Miasta Sompolno, Pan Stanisław Piguła Dyrektor Generalny Wydawnictwa Przegląd
Koniński oraz Pan Ireneusz Niewiarowski
Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.
Występy na scenie zainaugurowała Sompoleńska Orkiestra Dęta prezentując swoje
umiejętności. Ich występ uświetniły mażoretki prezentując choreograficzny układ taneczno–marszowy do muzyki orkiestry.
Przez godzinę ze sceny biesiadę z uczestnikami imprezy prowadziła Kapela „Z kopyta”,
a po nich energiczne tancerki zaprezentowały
rewię tańców brazylijskich. Publiczność do
wspólnej zabawy porwał występ CLEO z zespołem. Koncert bardzo podobał się publiczności, która śpiewała razem z wykonawcami.
Był to wstęp do kolejnego koncertu tego wieczoru, w którym Zespół MASTERS zaprezentował swoje utwory nurtu disco polo. Po
koncercie uczestnicy pikniku mogli podziwiać pokaz pirotechniczny, po którym wzięli
udział w zabawie tanecznej z zespołem VIZART. Kolejnego dnia, 7 sierpnia, odbyła się
impreza - Dni Sompolna, która rozpoczęła
się tradycyjnie paradą bryczek ulicami miasta
w związku z obchodem „VI Święta Dyszla”,
którego organizatorami byli Burmistrz
Miasta Sompolno oraz Wielkopolski Związek Hodowców Koni w Koninie. Publiczność
mogła podziwiać piękne, zadbane konie oraz
zręczność zawodników podczas zawodów w
powożeniu bryczką. Ich uczestników oraz
laureatów Burmistrz Miasta Sompolno, odznaczył statuetkami oraz pucharami, a konie
udekorował flo. Niespodzianką dla uczestników był występ młodzieżowej orkiestry dętej
Varde Garden z Danii, którzy przyjechali do
Gminy Sompolno na zaproszenie Burmist-

rza. Podczas uroczystości na scenie w pokazach tanecznych zaprezentowały się dzieci,
podopieczni Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury w Sompolnie oraz miejscowe zespoły TIK BAND, SESSION, grupa b2 -4ac
oraz RYBAFITY. Specjalnie dla najmłodszych poza sceną odbył się także program
zabaw „Cyrkowe show”. Uczestników do zabawy porwał występ wokalisty MARIO BISCHIN, który był wstępem do kolejnej
atrakcji wieczoru, tj. koncertu BEDNARKA.
Fani i tym razem nie zawiedli bawiąc się i
śpiewając razem z zespołem. Dzień zakończył się imponującym pokazem „LASER
SHOW” oraz dyskoteką, która trwała do późnych godzin nocnych. To kosztowne i pracochłonne przedsięwzięcie udało się dzięki
współpracy wielu osób, a także hojności
sponsorów wśród których byli: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Sompolnie,
INTERMEBLE
Sompolinek,
producent opakowań ABC Pak Sompolno,
firma NAFTOHURT Jerzy Sasiński, eTornister Mobile Box S.A. Poznań działający w
imieniu PLUS, firma AQUAKON z siedzibą
w Policach, Bank Spółdzielczy w Wierzbinku, Skansen Bicz, firma AXAN Sp. z o.o.
z Grzegorzewa, Pan Wojciech Bekier, PHU
Ryszard Nowicki Salon samochodowy
Konin, ANDRE ABRASIVE ARTICLES Sp.
z o.o. spółka komandytowa z Koła, KOLBET
Sp. z o.o. Police Średnie. W imieniu organizatorów wszystkim serdecznie dziękujemy,
każda nawet najmniejsza forma wsparcia jest
bardzo cenna i przyczynia się do pełnej realizacji zakładanego scenariusza. Poprzez ten
gest staliście się Państwo współtwórcami
tego zaszczytnego przedsięwzięcia.
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ORANŻADA-SŁODKIE SMAKI PRL-U

Z ŻYCIA GMINY

Gry miejskie z powodzeniem promują miasta, ważne wydarzenia czy postacie, zapewniając przy tym porządną
porcję zabawy jej uczestnikom.
Gmina Sompolno zorganizowała drugą edycję sompoleńskiej gry miejskiej. W zabawie
wzięło udział ok.70 uczestników podzielonych na zespoły. Na starcie pojawiły się takie
drużyny jak: Nauczyciele z Sompolna, Strażacy, Nauczyciele z Mąkolna, Urzędnicy,
M-GOK w Sompolnie, Licealiści, Gimnazjaliści, Reprezentanci Szkoły Podstawowej w
Ośnie Górnym oraz drużyna składająca się z
mieszkańców Sompolna. Tym razem przenieśliśmy się w czasy PRL-u. Kilkudziesięciu
śmiałków postanowiło zderzyć się z rzeczywistością Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.
Jak im poszło? Ich zadaniem było znaleźć
rozmieszczone w całym mieście punkty i wykonać różnorakie zadania. Można było
sprawdzić zarówno swój intelekt, jak i sprawność fizyczną. Zabawa rozpoczęła się na
„ORLIK-u” w Sompolnie, gdzie stoczono
wojnę o przedmioty w grze kółko i krzyżyk.
Reszta zadań, które czekały na uczestników
na trasie to: skakanie przez skakankę w 6
osób, mielenie pomidorów przy pomocy

PRL-owskiej maszynki czy też wypicie własnoręcznie zmielonej i zaparzonej przez siebie
kawy, bieganie przez całe miasto z przedmiotami mniej lub bardziej potrzebnymi, czy stanie w kolejce do sklepu. Nie zabrakło
również łapówek i intryg. Karton z kisielem,
który skrywał w sobie tajemnicze przedmioty
zmuszał uczestników do pobudzenia wyobraźni i delikatnego ubrudzenia się. Zupa

mleczna za czasów PRL-u była rarytasem,
natomiast dla uczestników przyszykowano
do wypicia jeden litr mleka. Nie zbrakło
także wesołych telegramów i układania puzzli z bajkami z tamtych lat. Wędrujący po
mieście uczestnicy nie tylko przykuwali
uwagę ale także angażowali do działania nie
jednego mieszkańca. Każde zadanie było
ocenianie, a wszystkie zespoły otrzymały

„zaświadczenie” o ukończeniu gry. Rozlosowano także nagrody dla wszystkich uczestników. Były to m.in.: wejściówki na basen,
bilety do kina, zaproszenia na kolację, vouchery na naukę jazdy konnej czy nurkowania.
Nagrody zostały ufundowane przez: Restaurację Old Garden-Sycewo 17, Kompleks Termalno-Basenowy Uniejów, Gospodarstwo
Agroturystyczne „Osada Babia Góra"-Lubiny 20, Koniński Dom Kultury Hotel Atut
w Licheniu Starym, Pływalnia miejska w
Kole, Pracownia reklamy Grakom-Konin,
Gminna
Spółdzielnia
„Samopomoc
Chłopska" w Wierzbinku, zastępca Burmistrza Miasta Sompolno Joanna Raźniewska,
Burmistrz Miasta Sompolno Roman Bednarek, Maria Wolska-Tulisz. Na wszystkich
uczestników czekał posiłek z tamtych latokraszone dziady z kapustą, a do picia maślanka i kefir. Nie mogło również zabraknąć
pysznej oranżady w szklanych butelkach. Do
zobaczenia podczas trzeciej edycji gry.

SOMPOLEŃSKIE ŚWIĘTO SADÓW

W tym roku, 4 września, po raz pierwszy w Gminie Sompolno obchodzono tak długo wyczekiwane i niezwykle ważne
dla naszego regionu wydarzenie, którym była impreza pod nazwą „Sompoleńskie Święto Sadów”.

Oprócz prezentacji, degustacji i sprzedaży
produktów, imprezę wzbogaciły wydarzenia
towarzyszące–szkolenia z zakresu ochrony
roślin przed szkodnikami. Można było również skorzystać z przejażdżki bryczkami i
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konno. Występy artystów z M-GOK w Sompolnie: Sompoleńskiej Orkiestry Dętej z mażoretkami, solistów, grup tanecznych, Tik
Bandu oraz grupy Session uświetniły całą
imprezę. W supporcie wystąpiła grupa
„Czwarty poziom”, a naszych milusińskich
zabawiały Domisie. Wieczorną atrakcją był
koncert zespołu PAPA D.W trakcje Święta
odbyły się również dwa konkursy na „Najsmaczniejszą Potrawę”, gdzie motywem
przewodnim były owoce z naszych sadów
oraz na „Najładniejsze Stoisko”. Do konkursu przystąpiły Koła Gospodyń Wiejskich:
Marcjanki, Mąkolno, Sycewo oraz Sołectwo
Sompolinek i Stowarzyszenie Kobiet Inicjatyw Wiejskich z Mąkolna. Przygotowane,
smaczne potrawy z owoców mogli spróbować wszyscy przybyli na imprezę. W konkursie kulinarnym I miejsce zajęło Sołectwo
Sompolinek za kaczkę nadziewaną jabłkami,
II miejsce Koło Gospodyń z Sycewa za schab
pieczony w jabłkach, III miejsce Stowarzyszenie Kobiet z Mąkolna za ciastka francuskie. Najładniejsze stoiska wykonały KGW
Marcjanki, KGW Mąkolno i Stowarzyszenie
Kobiet z Mąkolna. Pozostałe uczestniczki

otrzymały wyróżnienia. Nagrody w konkursie, w formie pieniężnej zostały ufundowane
przez Starostwo Powiatu Konińskiego.
„Sompoleńskie Święto Sadów” to szansa
promocji zarówno dla małych, średnich jak i
dużych producentów owoców, którzy dzięki
tej imprezie nawiązali wzajemne kontakty
oraz promowali swoje produkty, integrując
się wśród społeczności lokalnej i w całym
powiecie konińskim. To duże przedsięwzięcie dla Gminy, która podczas obchodów
Święta Sadów zapewniła uczestnikom dobrą
zabawę, jako podziękowanie za wieloletnie
starania o najobfitsze zbiory. Szczególne podziękowania dla sponsorów imprezy, którymi
byli: Gospodarstwo Sadownicze Agnieszka,
Hubert Michalscy z Mostek, Apple Farm Sp.
z o.o. z siedzibą w Gdyni, oddział w Mostkach, Wielkopolska Grupa Producentów
Owoców FRUCTIS Sp. z o. o. Gospodarstwo
Ogrodnicze Witold Michalski z Sycewa,

Ogrodnictwo Drzewa i Krzewy Ozdobne
Anna i Leszek Gulczyńscy z Lubstowa,
Grupa Producentów Owoców ROYAL, Starostwo Powiatowe w Koninie, Związek Wędkarski nr 8 w Sompolnie.
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ODSŁONIĘCIE TABLICY

Z ŻYCIA GMINY

12 września, w gorący dzień, odbyły się w Sompolnie uroczystości związane z odsłonięciem tablicy upamiętniającej Bitwę pod Sompolnem z 1939 roku.
Honorowym gościem obchodów był Generał Jan Podhorski, uczestnik w/w bitwy.
Pan General pomimo sędziwego wieku, ma
doskonałą pamięć i jest w świetnej kondycji.
Uroczystości rozpoczęły się spotkaniem z
młodzieżą w ZSP im. Henryka Sienkiewicza
w Sompolnie. W spotkaniu uczestniczyła
młodzież licealna, oraz uczniowie gimnazjów. Nad całością czuwała nauczycielka historii Pani Ewa Malec. Ciąg dalszy
uroczystości rozpoczął się mszą świętą w kościele parafialnym w Sompolnie. Po mszy
św. wszystkie zgromadzone osoby przemaszerowały pod Ratusz Miejski. Przy tablicy
została wystawiona warta honorowa, został
przeprowadzony apel pamięci i wykonana
salwa honorowa przez żołnierzy z 33. Bazy
Lotnictwa Transportowego w Powidzu. Uro-

czystego odsłonięcia tablicy dokonał Generał
Brygady Jan Podhorski oraz Burmistrz
Miasta Sompolno Roman Bednarek. W imieniu mieszkańców Sompolna, kwiaty pod tablicą złożył Przewodniczący Samorządu
Mieszkańców Pan Łukasz Jankowski.
Kwiaty złożył również przedstawiciel 33.
BLTr pułkownik Marcin Balcerzak. Uroczystość uświetniły występy przygotowane przez
M-GOK w Sompolnie. W uroczystości udział
wzięła 33. Baza Lotnictwa Transportowego
w Powidzu, Sompoleńska Orkiestra Dęta z
mażoretkami, młodzież z klas mundurowych
z ZSP im. H. Sienkiewicza w Sompolnie,
szkolna grupa rekonstrukcji historycznych
działająca przy II L.O. im. K.K. Baczyń-

skiego w Koninie, poczty sztandarowe szkół
z Sompolna oraz poczet sztandarowy Związków Kombatantów Osób Represjonowanych
i Byłych Więźniów Politycznych w Sompolnie. Wśród zaproszonych gości byli m.in. samorządowcy, Radni Rady Miejskiej w
Sompolnie, Radni Rady Powiatu Konińskiego, dyrektorzy jednostek samorządowych. Kolejnym i już ostatnim etapem
uroczystości, była prezentacja w M-GBP w
Sompolnie wystawy poświęconej Generałowi Janowi Podhorskiemu oraz publikacja
wydrukowana przez Gminę Sompolno, której
autorami są Państwo Agata i Krzysztof Żabierek. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom i mieszkańcom

Osadnictwo na terenie Sompolna sięga
okresu paleolitu, samo miasto należy do najstarszych osad regionu Wielkopolski
Wschodniej oraz Kujaw. Pierwsza wzmianka
o mieście pochodzi z roku 1242. Sompolno
(Semolbo) należało wtedy do Kasztelani Lądeckiej. W latach 1332 i 1343 stanowiło
ważny punkt obrony przed Krzyżakami. 13
grudnia 1477 roku arcybiskup gnieźnieński i
prymas Królestwa Polskiego-Jakub z Sienna
wchodząc w posiadanie trzech wiosek o nazwach: Szampolno, Sampolno, Sąmpolinek
założył miasto o nazwie Dembno (Dębno).
Nazwa pochodzi od herbu rodowego arcybiskupa gnieźnieńskiego. Formy organizacyjnoprawne, czyli lokacja miasta powstałego na
prawie niemieckim została zapisana w Skierniewicach. Dokument ustanawia prawa i inne
jakiekolwiek powszechne zwyczaje (niektóre
z nich warto przypomnieć): mieszkańcy
miasta na 10 lat zostali zwolnieni od płacenia
jakichkolwiek podatków, w wyniku częstych
pożarów wolniznę przedłużono. Miastem zarządzał Wójt, Burmistrz oraz Rada Miejska.
W jego centrum postanowiono wznieść ratusz. Ustanowiono dla miasta trzy jarmarkirocznie, natomiast w każdą sobotę zezwolono
handlować na targu. Pierwszym wójtem został Mikołaj Grzegorzewski. Z tytułu swego
urzędu otrzymał: około 73ha ziemi, jedną
trzecią opłat sądowych, jedną szóstą opłat ze
sklepów, połowę dochodów z łaźni miejskiej
oraz możliwość korzystania z drzewa z pobliskiego lasu i połowu ryb z Jeziora Sompolińskiego. Nazwa Dębno nie przetrwała
długo. W roku 1526 kolejny właściciel
miasta arcybiskup, prymas Polski i kanclerz
wielki koronny-Jan Łaski wydzierżawiając je
podkomorzemu włocławskiemu Bartłomiejowi Lubstowskiemu powrócił do dawnej
nazwy Sąmpolno. O rozwoju miasta decydował handel oraz organizacje cechowe. Pracowało w nim 21 rzemieślników oraz 11
właścicieli ziemskich. Przywilej organizacji
jarmarków powiększono do sześciu rocznie.
Targi dalej odbywały się we wszystkie soboty. Kupiectwo najbardziej rozwijało się z
miastem Toruniem. Dzieje parafii rzymskokatolickiej powstałej na przełomie XIII i XIV
wieku są ściśle związane z narodowością
oraz kulturą polską. W 1608 roku miasteczko
arcybiskupie Sompolno przynależne do
,,Diecezji Gnieźnieńskiej” miało kościół parafialny pod wezwaniem Świętej Marii Magdaleny. Drewniana, konsekrowana świątynia
położona była poza miastem we wsi o tej
samej nazwie Sompolno. Kościół drewniany,

w formie krzyża w samym mieście Sompolno, wzniesiony został około roku 1630.
Natomiast kościółek drewniany pod wezwaniem Świętego Hieronima powstał w 1732
roku. Mocne dębowe i modrzewiowe bale
były trwałymi elementami tej sakralnej budowy. W okresie niewoli narodowej po roku
1793 Sompolno znalazło się w zaborze pruskim. Utworzenie Księstwa Warszawskiego
w roku 1807 spowodowało, że parafia Sompolno znalazła się w jego granicach, w roku
1815 weszła w skład Królestwa Polskiego.
Wydarzeniem w dziejach miasta oraz parafii
był udział Jej mieszkańców w Powstaniu
Styczniowym. W Sompolnie w czasie powstania funkcjonował szpital. Misją niesienia
pomocy rannym kierował miejscowy lekarzMaciej Gluziński. W czasie walk w bliższej i
dalszej okolicy Sompolna poległo około 180
powstańców. Na cmentarzu miejscowym pochowano sześciu. W roku 1867 za czynny
udział w powstaniu, decyzją władz carskich
Sompolno zostało pozbawione praw miejskich. Pomimo utraty tego przywileju, osada
wciąż się rozwijała. Budynek kościoła wybudowanego w stylu neogotyckim z roku 1847
po dwudziestu latach użytkowania ulepszono. Grube na jeden metr mury zostały na
zewnątrz otynkowane. Dach został pokryty
dachówką, a wieża blachą żelazną. Ważną
rolę w zakresie kultury Sompolna niosły
szkoły oraz stowarzyszenia. W roku 1860 zakupiono dom przy ulicy Warszawskiej z przeznaczeniem na szkołę, początkowo była to
szkoła jednoklasowa; natomiast od roku
1920- pełna, siedmioklasowa. Wcześniej, bo
w roku 1915 z inicjatywy Koła Polskiej Macierzy Szkolnej i ks. Gustawa Łaskiego stworzono czteroklasową, realną szkołę
koedukacyjną. Umieszczono ją w budynku
rodziny Państwa Sarnocińskich, przy ulicy
Poznańskiej (dzisiaj 11 Listopada) w pobliżu
mostu-na rzece ,,Ubiedze”. Organizacją,
która odegrała i odgrywa ważną rolę w dziejach miasta była i jest Straż Pożarna. Uroczysta inauguracja działania jednostki
wówczas ,,Straży Ogniowej” miała miejsce
26 września 1900 roku. Inicjatorem jej powołania był ks. Antoni Bludziński, natomiast
pierwszym naczelnikiem został Bronisław
Longa. Bezpieczeństwo mieszkańców narażonych na żywioły poprawiło się w sposób
znaczący. Przez okres I Wojny Światowej
trwającej od 28 lipca 1914 do 11 listopada
1918 roku, Sompolno należało do Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego i liczyło wtedy 3465 mieszkańców. W tym 1832

Polaków, 1144 Żydów oraz 482 Niemców. W
1916 roku Sompoleńska Straż Ogniowa została boleśnie doświadczona. Zamordowany
przez Niemców został naczelnik straży Ryszard Wajner. Z końcem I Wojny Światowej
straż liczyła 35 członków. Jej majątek był
dość znaczny. Organizacja posiadała między
innymi salę teatralną mogącą gościć trzysta
osób. Istotnym wydarzeniem dla miasta była
budowa sieci kolei wąskotorowych. Dla Niemców głównym celem budowy rozpoczętej
w 1914 roku było zaopatrywanie (szczególnie w żywność) wojsk działających na frontach I Wojny Światowej. Paradoksalnie,
miasto zyskało na wiele lat ważny czynnik
rozwoju. Powstał dworzec oraz połączenia z
Dąbiem, Włocławkiem, Nieszawą, Koninem,
Kołem… W roku 1919 Związek Kolejarzy
uruchomił dla sompoleńskiej społeczności
bibliotekę. Oklaskiwano też zespół muzyczny ,,Jazz Band Sompolno”. W latach
trzydziestych XX wieku popularyzacją kultury zajmowało się także Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej i Męskiej. W
okresie międzywojennym prężnie działały
drużyny harcerskie noszące imiona Tadeusza
Rejtana oraz Jana Kilińskiego.
Przeciętnego mieszkańca Sompolna, jak
wielu ludzi innych miejscowości wolnej Polski, dotykała jednak bieda. Bezrobocie, zróżnicowanie społeczne, słabe plony dla
utrzymującej się z rolnictwa grupy 63%
mieszkańców powodowało trudne warunki
egzystencjalne. Niekiedy, zapłatą za całodniową pracę na roli, był koszyk gruszek. Z
chwilą wybuchu II Wojny Światowej przemianowane przez Niemców Sompolno na
Deutscheneck poniosło wiele strat. Za
zbrojną obronę miasta Niemcy rozebrali
wieżę ratuszową. Polacy kierowani byli do
najcięższych prac. Agresja Związku Radzieckiego na Polskę z dnia 17 września 1939 roku
pogorszyła sytuację. W roku 1941 budynek
kościoła parafialnego okupant zamienił w
śpichlerz zbożowy. W wyniku represji wojennych w różnych jej miejscach poniosła
śmierć duża liczba mieszkańców Sompolna.12 stycznia 1944 roku w więzieniu w
Dreźnie, za Ojczyznę zginął mieszkaniec
Sompolna, urodzony w Racięcicach- Kazimierz Fejcho. W dniu swojej śmierci wysłał
do najbliższych wzruszający list: ,,Żegnam
Was wszystkich najdrożsi i polecam swoją
duszę waszym modlitwom. Spowiedź Świętą
i Komunię Świętą przyjąłem, chcę umrzeć z
modlitwą na ustach za Was i za siebie”. Wyzwolenie Sompolna, które nastąpiło 20 stycz-
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Sompolna za wzięcie udziału w uroczystościach.
nia 1945 roku nie przyniosło upragnionej
wolności. Nasz wojskowy sprzymierzeniec
Armia Czerwona zachowywał się jak kolejny
okupant. Także wiele krwi bratobójczej przelano w Sompolnie i okolicach. Pomimo zaistniałej sytuacji politycznej życie miasta i Jej
mieszkańców trwało w Polskości. Za sprawą
proboszcza ks. Lamberta Ślisińskiego uruchomiono szkoły: Samorządowe Gimnazjum
Koedukacyjne, którego pierwszym dyrektorem był Józef Łukasik, Szkołę Podstawową.
W latach powojennych rozwijała się kultura
założono Bibliotekę Publiczną, Świetlicę
Środowiskową, później Miejsko Gminny
Ośrodek Kultury... Szczególnym wydarzeniem dla Sompolna było przywrócenie praw
miejskich. 1 stycznia 1973 roku po długich
staraniach władz lokalnych Sompolno zaliczone zostało w poczet miast polskich. Dla
wielu mieszkańców smutnym wydarzeniem
było zakończenie działalności kolei wąskotorowej, ostatnie regularne pociągi odjechały
na początku XXI wieku. 8 listopada 2009
roku dzięki staraniom Ks. proboszcza Wojciecha Krzywańskiego oraz parafian w odrestaurowanej zabytkowej części kościoła pod
wezwaniem Świętej Marii Magdaleny odprawiono uroczystą liturgię. 10 czerwca 2010
roku za kadencji Burmistrza Miasta Sompolno Tadeusza Słodkiewicza odbudowano
wieżę ratuszową. Od roku, 1990 wybrani w
wolnych wyborach III Rzeczypospolitej
Urząd Burmistrza w Sompolnie sprawowali:
Pan Stanisław Dunaj, Pan Andrzej Kossowski, Pan Tadeusz Słodkiewicz, Pan Roman
Bednarek. Sompolno w dniu 09-08-2016
roku liczyło 3616 mieszkańców, wszyscy
mają obywatelstwo Polskie. Przez wiele lat
w Sompolnie używano gwary. Zanikające
słowa są elementem dziedzictwa kulturowego, warto je ocalić od zapomnienia:
Latoś-tego roku; Galancie-dużo, sporo; Idzim
durch- idziemy długą, daleką drogą; Wyciółuderzył kogoś; Pomyj statki-pozmywaj naczynia; Obój trzewiki-załóż buty; Rychło
wczas-za późno, bardzo późno;
Andrzej Prętnicki

W artykule wykorzystano informacje zawarte
w następujących publikacjach: ,,Monografia
Sompolna” Antoni Gajda, ,,Parafia Św.
Marii Magdaleny w Sompolnie na tle historycznym” praca zbiorowa pod redakcją Ks.
Wojciecha Krzywańskiego i Ks. Kazimierza
Rulki, ,,Dzieje Sompolna” Piotr Gołdyn.
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RAJD ROWEROWY BEZ UZALEŻNIEŃ

W sobotę, 3 września, już po raz XXIV odbył się Rajd Rowerowy Bez Uzależnień, organizowany przez Burmistrza
Miasta Sompolno Romana Bednarka oraz Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Sompolnie.
Pogoda w sobotnie popołudnie, była idealna
do aktywnego spędzenia czasu. Promienie
słońca i towarzyszące temu ciepło, zmobilizowało uczestników i przy Urzędzie Miejskim w Sompolnie, na stracie stawiło się
liczne grono mieszkańców naszej gminy.
Tym razem na trasie ponad 20 kilometrowego rajdu wystartowało około 190 miłośników dwóch kółek. Trasa tegorocznego rajdu
przebiegała przez miejscowości: Sompolno,
Dziadoch, Zakrzewek, Ruszkówek, Ruszkowo, Morzyczyn, Wilcza Kłoda, Nykiel,
Rybno, Dziadoch, powracając do siedziby
Urzędu. Po dość wyczerpującej przejażdżce,
wszystkich zaproszono na małą przerwę,
podczas, której można było zjeść przepyszną,

regenerującą siły grochówkę, podawaną w
Domu Ludowym w Wilczej Kłodzie.
Jak co roku, bardzo pomocni okazali się druhowie OSP. W tym roku rajd zabezpieczały
jednostki z OSP Sompolno i OSP Racięcice.
Nie zabrakło także funkcjonariuszy policji,
którzy skutecznie zabezpieczali kolumnę rowerową podczas rajdu. Na zakończenie rozlosowano nagrodę ufundowaną przez
Burmistrza Miasta Sompolno. Główną nagrodą był błękitny rower. Szczególne podziękowania dla Samorządowców z Wierzbinka
za udostępnienie Domu Ludowego w Wilczej Kłodzie i tym samym za integrację z
Gminą Sompolno.

DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE

21 sierpnia w Sompolnie odbyły się dożynki gminno-parafialne. Uroczystości, jak co roku, rozpoczęły się mszą
świętą, dziękczynną w kościele parafialnym p.w. Św. Marii Magdaleny w Sompolnie. Korowód dożynkowy ruszył
spod kościoła, a trasa wiodła ulicą 11 Listopada na plac dożynkowy.

Malowniczy pochód otwierały poczty sztandarowe, grupy wieńcowe oraz przedstawiciele
sołectw,
ukazując
dorobek
tegorocznych zbiorów w postaci bochnów
chleba, płodów ziemi i miodu. Wszyscy
zgromadzeni mogli podziwiać zespoły artystyczne ubrane w narodowe i regionalne
stroje z różnych regionów Polski. Pochód
maszerował przy dźwiękach granych przez
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Sompoleńską Orkiestrę Dętą. Część oficjalną
dożynek rozpoczęto hymnem państwowym i
pięknym polonezem wykonanym przez zespół Tańca Ludowego Kościelec. W wykonaniu tego zespołu mogliśmy obejrzeć również
obrzęd dożynkowy. Warstwą muzyczną całość połączył zespół folklorystyczny „Dębowiacy”.
Starostowie
dożynek
Pani
Bogusława Wojtysiak-Sztuba i Pan Marcin

Piguła przekazali chleb na ręce gospodarza
miasta – Burmistrza Romana Bednarka, z
prośbą by dzielił go sprawiedliwie. Połamanym chlebem dzielili się wszyscy zgromadzeni. Gorące brawa towarzyszyły występom
Ukraińskiego Teatru Tańca „Kwieciste
Gwiazdy”. Ich kunszt taneczny budził podziw i uznanie wśród publiczności. Rozstrzygnięto konkurs na „Najpiękniejszy
wieniec dożynkowy”. Komisja uznała, że na
miano najpiękniejszych zasługują wieńce
wykonane przez sołectwa Sompolinek, Sycewo i Marcjanki. Mąkolno, Ośno Górne i
Stefanowo otrzymały wyróżnienia. Bogato
przygotowane stoiska przez Koła Gospodyń
Wiejskich z Marcjanek, Mąkolna, Sycewa i
Olszewa oraz pszczelarzy z Sompolna cieszyły się dużym zainteresowaniem. Zwolennicy „swojskiego jadła” zajadali się żurkiem
kujawskim, grilowaną kaszanką z kapustą,
ziemniakami z gzikiem, chlebem ze smalcem, różnego rodzaju ciastkami i owocami.
Można było degustować wino i miód. Uroczystość zakończyła zabawa taneczna z zespołem „Forum” i tym samym coroczne
spotkanie z tradycją dobiegło końca. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie

serdecznie dziękuje wszystkim sponsorom i
ofiarodawcom za wsparcie i życzliwość.
Dziękujemy Kołom Gospodyń Wiejskich z
Marcjanek, Mąkolna, Sycewa i Olszewa za
przygotowanie potraw regionalnych, Pani
Urszuli Dubielak z firmy „Dubimex” z Gostynina, Wiesławowi Galembie Kierownikowi „Galw-Mięs” z Osieka Małego, Janowi
Staszakowi właścicielowi Piekarni z Sompolna, Halinie i Stanisławowi Milżyńskim
właścicielom Marketu „Rembrandt”, Piotrowi Arturowi Gray - Prezesowi VIN–KON
S.A. w Koninie, Dariuszowi Racinowskiemu
z Olszewa, Krzysztofowi Pszczolińskiemu z
Zofii, Mirosławowi Szabelskiemu z Zakrzewka, Małgorzacie i Marianowi Bierutom
z Bronisławy, Teresie i Witoldowi Michalskim z Sycewa, Halinie i Zbigniewowi Piskorskim z Bieli, Andrzejowi Michalskiemu
z Mąkolna, Związkowi Pszczelarzy w Sompolnie. Dziękujemy sołectwom z Mąkolna,
Sycewa, Marcjanek, Sompolinka, Ośna Górnego za wykonanie pięknych wieńców dożynkowych.
Dziękujemy
wszystkim
sołectwom, które uczestniczyły w dożynkach
z darami chleba, owoców i warzyw.
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WYRÓŻNIENIE DLA MICHAŁA

KULTURA I ROZRYWKA

Zespół Session z M-GOK w Sompolnie wziął udział w II
Powiatowym Przeglądzie Muzycznych Zespołów Młodzieżowych „MŁYN”, który odbył się w niedzielę, 28 sierpnia
w Domu Kultury „Koźlak”.

W przeglądzie uczestniczyło 7 amatorskich zespołów i solistów z terenu powiatu poznańskiego, wykonujących muzykę rock, blues, punk-rock, hip-hop itp. Jak podkreślali jurorzy
tegoroczny poziom był wysoki i wyrównany. Na scenie pojawili się artyści reprezentujący
różne gatunki muzyczne, cięższe i lżejsze. Michał Adamczyk z M-GOK w Sompolnie grający
na gitarze elektrycznej otrzymał w tym konkursie wyróżnienie dla najlepszego gitarzysty.
Serdecznie gratulujemy.

NAGRODY W KONKURSIE
„NATURALNIE-RODZINA”

Pracownia plastyczna M-GOK w Sompolnie wzięła
udział w konkursie plastycznym pt. „Naturalnie-Rodzina”. Konkurs został zorganizowany przez KoLiber dla
Życia w Warszawie.
Natasza Ficner w tym konkursie otrzymała I
nagrodę w kategorii wiekowej 8-12 lat, natomiast
Zuzanna
Skalska
otrzymała
wyróżnienie w kategorii wiekowej 13-16 lat.
Dziewczęta zostały zaproszone na galę
finałową konkursu, podczas której zostały im
wręczone dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Po zakończeniu części oficjalnej odbył się
wernisaż nagrodzonych prac konkursowych.
Autorzy najlepszych prac zostali zaproszeni
na warsztaty plastyczne połączone ze spacerem po centrum Warszawy. Przewodnikiem
po mieście była Pani Anna Mieczyńska,
wicedyrektor Domu Kultury Śródmieście,
która wprowadziła wszystkich w świat historii oraz legend warszawskich. Zajęcia plastyczne poprowadziła architekt Natalia
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KONIEC WAKACJI W MGBP W SOMPOLNIE

Minął czas wakacji, dni wielu wrażeń i wypoczynku.
Przed biblioteką kolejny rok szkolny i nowe wyzwania.
Czasem łatwiejsze, czasem całkiem trudne. W zmaganiach edukacyjnych wszystkim chętnym uczniom
MGBP w Sompolnie chętnie pomoże.
Wszystkim
czytelnikom
życzymy
wspaniałych czytelniczych poszukiwań i odkrywania piękna świata nie tylko na kartach
książek, a przede wszystkim w codziennych
przygodach. 6 października zapraszamy na
spotkanie z pisarzem Marcinem Pałaszem;13
października na spotkanie autorskie z Ireną
Pilarowską-Łącka-autorką dla dzieci.
Listopad będzie poetycki: spotkanie z poetkami Panią Danutą Olczak i Panią Renatą
Grześkowiak. Przypominamy, że wzorem lat
ubiegłych w nowym roku szkolnym, czytelnicy będą ubiegać się o tytuł ,,Najlepszego
czytelnika
roku
2016/2017”.
Od
października ruszają: zajęcia czytelniczoedukacyjne dla dzieci; ,,Godziny dla
Rodziny” spotkania najmłodszych–rodzic z
dzieckiem; poranki biblioteczne dla przedszkolaków; wystawy, prelekcje, spotkania.
Kolejną atrakcją będą ,,Zabawy z książką”.

Kucharska. Każdy mógł stworzyć swoją
wymarzoną eko-torbę, oraz za pomocą
pasteli przenieść barwne opowieści przewodnika na papier. Gratulujemy laureatom i
życzymy sukcesów w kolejnych konkursach
plastycznych!

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w
Sompolnie bierze udział w projekcie „Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej”, prowadzonym przez Ośrodek Karta. Na stronie
Biblioteki Cyfrowej Ośrodka Karta, znajdują
się także fotografie z zasobu M-GBP w
Sompolnie.
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w
Sompolnie zgłosiła się do drugiej rundy tego
projektu i została zakwalifikowana do jego
realizacji jako pierwsza w powiecie konińskim. W ramach projektu założone zostało
Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej w
Sompolnie–zbieramy, archiwizujemy, digitalizujemy i upowszechniamy źródła historii
i tradycji gminy Sompolno. Nośnikami tej
historii są liczne dokumenty osobiste, lokalne zdjęcia, korespondencja wojenna, fotografie i inne pamiątki tworzące historię
gminy Sompolno. Do chwili obecnej opublikowano już 1200 fotografii i dokumentów,
praca ta ciągle jest kontynuowana, a drugie
tyle czeka za opublikowaniem. Dzięki
dobrej woli ofiarodawców, którzy chętnie
dzielą się swoimi prywatnymi pamiątkami,
mieszkańcy naszej ,,małej ojczyzny”, a
zwłaszcza Ci najmłodsi mają możliwość
poznania historii rodzinnych miejscowości,
przekonania się naocznie jak rozwijała się
infrastruktura, budownictwo, jakie ważne
wydarzenia odbywały się w poszczególnych
miejscowościach. W Archiwum znajdują się
przede wszystkim wspomnienia i kolekcje
osobiste. Najwięcej jest fotografii portretowych oraz okolicznościowych: śluby, wesela, pierwsze komunie. Na niektórych

To oferta edukacyjna przeznaczona dla
uczniów klas podstawowych I-III, którzy są
ciekawi świata i pragną poszerzyć swą
wiedzę i umiejętności poprzez różne formy
pracy z tekstem. Młodzież piszącą wiersze
zapraszamy do zapisywania się do
Młodzieżowego Klubu Poetyckiego. Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Zapisy pod numerem tel. 63-2714230.

widać różne formy spędzania wolnego
czasu, codzienną pracę mieszkańców miasteczek czy wsi, życie artystyczno-kulturalne,
lokalnych twórców. Duża część to zdjęcia i
widokówki, przedstawiające zabytki miejskiej architektury czy wiejskie pejzaże. Na
niektórych uwidocznione zostały wydarzenia–te o charakterze lokalnym, jak uroczystości kościelne, odsłonięcie pomnika,
odzyskanie praw miejskich, czy wycieczki
krajoznawcze, ale też te o znaczeniu ogólnopolskim, jak obchody 1 Maja. Wśród nich są
archiwalia datowane już od drugiej połowy
XIX wieku, aż do końca ubiegłego stulecia.
Fotografie są prezentowane w kolekcjach tematycznych. Informacje o zdjęciach są opracowywane zgodnie z międzynarodowym
standardem IPTC. Każde z nich zawiera:
datę, miejsce wykonania, opis, autora, właściciela i słowa kluczowe opisujące zdjęcie.
Serwis pozwala na zawansowane wyszukiwanie fotografii poprzez wpisanie słowa w
polu wyszukiwarki. Dzięki temu możemy
znaleźć osoby, miejsca czy konkretnego wydarzenia. Serwis posiada rozbudowaną i nowoczesną nawigację. Wielkim ułatwieniem
jest także linia czasu, poprzez którą można
wyszukiwać zdjęcia z określonego przedziału czasu i konkretnego roku. Każde zdjęcie jest opatrzone unikalną sygnaturą.
Pozwala to na kontakt z instytucjami posiadającymi prawa autorskie. Szanowni Państwo, jeżeli chcecie ocalić od zapomnienia i
podzielić się posiadanymi pamiątkami rodzinnymi, spopularyzować mniej znane
fragmenty historii regionalnej, lokalne wydarzenia, ludzi, miejsca, materiały źródłowe
z dawnych lat: okresu przedwojennego, wojennego czy to lat PRL–zapraszamy do
MGBP w Sompolnie! Przynieście swoje
stare zdjęcie, dokumenty, pamiątki dotyczące rodziny oraz naszej ,,małej ojczyzny”udostępnijcie do zeskanowania. Dzięki nim
możemy pokazać historię regionu oczami
osób go zamieszkujących, nie poprzez naukowe publikacje. Za wszystkie otrzymane
materiały źródłowe serdecznie dziękujemy.
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Z SOMPOLNA DO KRAKOWA NA SPOTKANIE
Z FRANCISZKIEM

Wizyta papieża Franciszka w naszej Ojczyźnie i Światowe Dni
Młodzieży w Krakowie były wielkim wydarzeniem w najnowszych
dziejach naszego kraju. Przepełnione mądrością słowa papieża,
miliony młodych ludzi z całego świata, którzy przyjechali do Polski,
ich wielki entuzjazm wypływający z katolickiej wiary, otwartość
Polaków na pielgrzymów ze wszystkich kontynentów, to wszystko
cieszyło nas przez ostatnie dni lipca.
Również grupa młodzieży z gminy Sompolno wyjechała do Krakowa na spotkanie z
Ojcem Świętym Franciszkiem. Pięćdziesięcioosobowa grupa młodzieży z dekanatu
sompoleńskiego wraz z kapłanami ks. Arturem Machałą i ks. Sławomirem Polaszkiem
do podkrakowskich Brzegów, na Campus
Misericordie, wyruszyła bladym świtem w
sobotę. W tym dniu wzięli udział w modlitewnym czuwaniu z papieżem, wysłuchali
świadectw młodych ludzi, którzy po różnych młodym ludziom wiele wskazówek, jak piękżyciowych doświadczeniach odnaleźli wiarę nie i mądrze przejść przez swoje życie, zosw Jezusa Chrystusa. Na koniec dnia przewi- tawiając po sobie ślad, wszystko to czyniąc
dziany był koncert „Wierzę w Boże Miłosier- w łączności z Bogiem. Wszyscy z Krakowa
dzie”, na którym wystąpili najwięksi twórcy wracali w znakomitych nastrojach, pełni zamuzyki religijnej z całego świata. Radosnego pału, by swoimi młodymi i gorliwymi sernastroju nie było końca. Do długich godzin cami budować lepszy świat, do czego
nocnych trwało świętowanie na całym cam- zachęcał papież Franciszek. Światowe Dni
pusie. Przechadzając się po uliczkach można Młodzieży nie skończyły się wraz odjazdem
było zobaczyć narodowe tańce, usłyszeć papieża i powrotem do domów. One dopiero
śpiewy w wielu językach, a także włączyć się się zaczynają, gdyż teraz zaczniemy wypełw piękne świętowanie z braćmi i siostrami w niać naukę Ojca Świętego i głosić ją w swowierze z całego świata. W niedzielę o godzi- ich środowiskach–zapewniała młodzież.
nie 10.00 rozpoczęła się uroczysta Msza Następne Światowe Dni Młodzieży odbędą
Święta Posłania na zakończenie Światowych się w 2019 roku w Panamie.
Dni Młodzieży. Następca św. Piotra w homiBartosz Śliwicki
lii znów w bardzo trafny sposób przekazał

ZE SZKOLNEJ ŁAWKI

ZAJĘCIA ADAPTACYJNE Z UDZIAŁEM PSA
TERAPEUTYCZNEGO KOKO

We wrześniu ruszyły cykliczne zajęcia adaptacyjne dla
najmłodszych przedszkolaków z udziałem psa terapeutycznego o
imieniu Koko.
Zajęcia prowadzone są przez psychologa szkolnego Panią Paulinę Łyk-Budną. Celem spotkań
jest umożliwienie szybszej adaptacji w przedszkolu, oswojenie z nowym miejscem, nawiązanie
relacji rówieśniczych, a także zapoznanie z zasadami bezpiecznego kontaktu z psem. W trakcie
spotkania wprowadzono również elementy bajkoterapii poprzez wspólne czytanie książeczki „Mruczuś idzie do przedszkola".

AKCJA „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM"

W Szkole Podstawowej w Mąkolnie, 8 września,
rozpoczęła się akcja „Cała Polska czyta dzieciom". Głównym celem akcji jest rozwijanie u
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dzieci pasji czytania i zainteresowania literaturą.
W akcji uczestniczyli uczniowie z kl. 0–III, ich rodzice i zaproszeni goście ze środowiska lokalnego.
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ZE SZKOLNEJ ŁAWKI

1 WRZEŚNIA ZABRZMIAŁ PIERWSZY DZWONEK
W czwartek, 1 września, w Szkole Podstawowej w
Ośnie Górnym odbyła się inauguracja roku szkolnego
2016/2017. O godzinie 9.30 zebrali się uczniowie klas I–
VI oraz przedszkolaki.

Najmłodsi przybyli do szkoły w towarzystwie rodziców. Dyrektor Pan Zbigniew
Słodkiewicz powitał wszystkich uczniów po
wakacyjnej przerwie, a szczególnie serdecznie tych, którzy po raz pierwszy przekroczyli
progi szkoły. W swoim przemówieniu przy-

pomniał również o przypadającej w tym roku
77. rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Na koniec życzył wszystkim uczniom sukcesów w nauce, wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów oraz satysfakcji z
osiąganych wyników.

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

1 września uczniowie Zespołu Szkolno–Przedszkolnego
Nr 2 w Lubstowie rozpoczęli kolejny rok szkolny.
Spotkanie ze szkołą poprzedziła o godzinie 8.00
uroczysta Msza Święta w Kościele w Lubstowie.
Następnie uczniowie, nauczyciele, rodzice i
dziadkowie zebrali się na sali gimnastycznej,
gdzie o godzinie 9.00, po wprowadzeniu
sztandaru szkoły, wszyscy odśpiewali hymn
państwowy. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Aneta Budziach, która powitała
wszystkich serdecznie. Pani Dyrektor poinformowała uczniów o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w szkole. Życzyła
wielu sukcesów oraz satysfakcji ze zdobywania nowej wiedzy i umiejętności, a rodzicom
zadowolenia z osiągnięć ich dzieci. Następnie Pani Dyrektor przekazała zgromadzonym
informację o miejscu spotkania poszczególnych klas z wychowawcami. Wszyscy
uczniowie podążyli za swoimi wychowawcami do sal lekcyjnych. Nadszedł kolejny rok
zmagań w zdobywaniu nowej wiedzy.

ZSP NR 1 W SOMPOLNIE W KSIĘDZE
REKORDÓW POLSKI!!!

W związku z pobitym przez uczniów ZSP nr
1 w Sompolnie Rekordu Polski „W układaniu
misiaków w linii” szkoła otrzymała certyfikat! Uczniowie układali misie 1 czerwca,
podczas Pikniku Rodzinnego. Udało sie...
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SPOTKANIE Z GENERAŁEM

12 września uczniowie z gimnazjum z Sompolna, Lubstowa oraz z gminy Wierzbinek, a także młodzież z
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Sompolna wzięli
udział w spotkaniu z generałem Janem Podhorskim.

Spotkanie odbyło się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie. Wizyta generała miała związek z obchodami 77
rocznicy bitwy o Sompolno oraz odsłonięcia
tablicy upamiętniającej to wydarzenie. Generał urodził się w 1921r. w Budzyniu, a od
1926 roku mieszkał w Rakoniewicach, gdzie
uczęszczał do szkoły podstawowej. Gimnazjum ukończył w Wolsztynie, gdzie również
uczęszczał przez ponad rok do liceum aż do
wybuchu wojny w 1939 roku. 24 sierpnia
1939 jako ochotnik zgłosił się do Batalionu
Obrony Narodowej „Opalenica”, w którym
walczył z Niemcami podczas kampanii
wrześniowej. Z tym też oddziałem, jako 18
– latek, dnia 12 września 1939 roku stoczył
bitwę o Sompolno. Udało się Niemców pokonać, lecz następnego dnia, gdy oddziały
polskie odeszły, Niemcy zajęli miasto. W
kwietniu 1942 roku, generał przyłączył się
do Narodowych Sił Zbrojnych, których część
została scalona z AK. W jej szeregach brał
udział w powstaniu warszawskim, walcząc
kolejno w Pułku NSZ im. Wł. Sikorskiego,

SUKCESY ZBYSZKA

następnie w 2. kompanii Batalionu AK „Miłosz” śródmiejskiej Grupy „Radwan”. Po zakończeniu powstania więziony był przez
Niemców w Stalagu IV B w Muehlbergu nad
Łabą. Po wojnie współorganizował też działalność konspiracyjną Młodzieży Wszechpolskiej, w której zajmował się sprawami
wojskowymi. Po rozbiciu grupy przez Urząd
Bezpieczeństwa, po 6-cio miesięcznym pobycie w areszcie, został skazany na 7 lat pozbawienia wolności (po uwzględnieniu
amnestii na 3 lata). Więziony był w więzieniu we Wronkach. Wieloletni działacz
Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Autor dwóch książek wspomnieniowych. Od 2016 roku jest generałem brygady
w stanie spoczynku.
Podczas spotkania z młodzieżą generał opowiadał o swoich przeżyciach związanych z
kampanią wrześniową oraz walkami o Sompolno. Spotkanie bardzo zainteresowało zebranych, którzy z dużym zainteresowaniem
słuchali wspomnień naocznego świadka wydarzeń sprzed 77 lat.

Zbigniew Dębiński to tegoroczny absolwent lubstowskiego gimnazjum. Na swoim koncie ma mnóstwo
sukcesów w wielu olimpiadach i konkursach.
Zdobył tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu z chemii i geografii, tytuł laureata matematycznych konkursów Olimpus, Panda,
Galileo, a także złoty dyplom w konkursie
Alchemik oraz tytuły laureata w konkursach
fizycznych. W III klasie gimnazjum osiągnął
średnią 6,0. Będąc w II klasie szkoły podstawowej, uczył się na pamięć całej tablicy
Mendelejewa oraz znał większość stolic
wielu państw. Aby wspomóc zapamiętywanie, pije kakao i układa kostkę Rubika.
Oprócz triumfów naukowych osiągnął znaczące sukcesy sportowe. Zakwalifikował się
do etapu rejonowego w biegach przełajowych i w skoku w dal. Należy do niego rekord szkoły w biegu na 60 metrów. Jak
podkreśla Aneta Budziach, dyrektor Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Lubstowie,
Zbigniew Dębiński jest wielką dumą szkoły
w Lubstowie, a także inspiracją dla innych
uczniów i potwierdzeniem sensu pracy nauczycieli. Pierwszego września rozpoczął
naukę w najlepszym liceum w Polsce–Liceum Akademickim w Toruniu. Będzie
uczęszczał do klasy o profilu biologicznochemicznym. Opowiadając o swoich marzeniach, zdradził, że chciałby zostać
chemikiem, lekarzem lub naukowcem.
Bartosz Śliwicki
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DOPÓKI WALCZYSZ, JESTEŚ ZWYCIĘZCĄ!

Jazda na łyżworolkach wzmacnia mięśnie nóg,
przyśpiesza spalanie tkanki tłuszczowej, poprawia
kondycję, zwiększa koordynację ruchową, ponadto nie
obciąża stawów!

Te zalety jazdy na łyżworolkach powodują,
że czas poświęcony temu zajęciu staje się
bardzo przyjemnym i pożytecznym. W piątek, 26 sierpnia, w Sompolnie na boisku asfaltowym przy UM odbył się konkurs ,,Jazdy
na Łyżworolkach”. Najszybciej slalomową
trudną trasę w kategorii do lat 14 pokonała
Wiktoria Piskorska, drugim czasem w dwóch
przejazdach mogła poszczycić się Izabela
Krzymińska. Bardzo korzystnie zaprezento-

wały się też, Julia Woźniak i Zuzanna Piskorska! W kategorii od lat 15 najlepiej poradził sobie, zajmując I miejsce, Jakub
Prętnicki. Szczęśliwi zwycięscy otrzymali
puchary i upominki z rąk zastępcy Burmistrza Miasta Sompolna Joanny Raźniewskiej.
Gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy do
jazdy na łyżworolkach.
Andrzej Prętnicki

GOSPODARKA

Informacja o planowanym naborze wniosków
organizowanym przez Stowarzyszenie
„Wielkopolska Wschodnia”

Zgodnie z zapisami procedury oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach Lokalnej Strategii
Rozwoju (LSR) dla operacji z zakresu przedsiębiorczości i projektów dużych o wartości powyżej 50
tys. zł Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” przekazuje informacje o planowanym naborze wniosków o przyznanie pomocy. Ze względu na konieczność uzgodnienia terminu naboru wniosków z
Samorządem Województwa Wielkopolskiego informujemy, że może on ulec zmianie.
1. Rodzaj konkursu
Projekty duże o wartości powyżej 50 tys. zł
2. Termin naboru wniosków o przyznanie pomocy
12.12.2016 – 30.12.2016 r.
3. Dostępny limit środków.
1 309 518 zł (słownie: jeden milion trzysta dziewięć tysięcy pięćset osiemnaście złotych, 00/100)
4. Zakres tematyczny naboru
a) Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna – 733 934,00 zł
b) Dziedzictwo historyczne i kulturowe – 50 100,00 zł
c) Infrastruktura kulturalna – 525 484,00 zł
5. Planowane do osiągnięcia wskaźniki produktu
a) 11 nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
b) 1 zabytek poddany pracom konserwatorskim lub restauratorskim
c) 3 podmioty działające w sferze kultury, które otrzymają wsparcie w ramach realizacji LSR
6. Dodatkowe informacje
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego naboru wniosków (w tym m.in.: wzory wniosków,
procedury, kryteria wyboru operacji, budżet, harmonogram naboru) są dostępne na stronie internetowej
www.wielkopolskawschodnia.pl oraz w Biurze Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” zlokalizowanego przy ul. Kurpińskiego 6 w Kramsku, tel. 63 245 18 58, e-mail: wielkopolska.wschodnia@wp.pl

OBOZY SPORTOWE W SZKOLE W SOMPOLNIE!

Przygotowania do nowego sezonu 2016-2017 ruszyły
pełną parą. Klasy sportowe Gimnazjum w Sompolnie
tradycyjnie początek września spędzają na obozach
sportowych.

Klasa III w dn. 6-9 września w Wąsoszach, a
ich młodsi o rok koledzy i koleżanki w dn.
12-15 tego samego miesiąca w Gosławicach.
Młodzi siatkarze razem z trenerem w ramach
przygotowań do kolejnego sezonu uczestniczyli w pieszych wycieczkach turystycznych
(Wąsosze–Licheń–Wąsosze), (Wąsosze–Ślesin), brali udział w grach terenowych, poprawiali wydolność podczas leśnych przebieżek,
rozegrali również turniej siatkówki plażowej.
Uczniowie klas II wzięli również udział w
wycieczce rowerowej do Kleczewa. Za organizację obozu, opracowanie planu zajęć oraz
sprawowanie opieki nad młodzieżą odpowiedzialni byli Mariusz Budny, Maciej Daszkiewicz oraz Joanna Jaworska.

ODKRYWAMY TALENTY PIŁKARSKIE!

Radość najmłodszych piłkarzy, spontaniczny doping rodziców, satysfakcja organizatorów była treścią turnieju
piłkarskiego Odkrywamy Talenty. 14 września młodzież
w przedziale wiekowym do klas V szkół podstawowych
Gminy Sompolno rywalizowała o najlepszy sportowy
wynik.

Finezja w stylu Roberta Lewandowskiego,
waleczność podobna, jaką prezentuje Jakub
Błaszczykowski, oraz nieustępliwość towarzysząca grze Michała Pazdana, były widoczne w wykonaniu naszych młodych
piłkarzy! Wszyscy uczestnicy turnieju z rąk
Burmistrza Miasta Sompolno Romana Bednarka otrzymali upominki! Tego dnia w meczach systemem, „każdy z każdym” najlepiej
spisali się piłkarze z Lubstowa. Podopieczni:
Pani Anny Bekalarz, oraz Pana Tomasza Jar-

muża zdecydowanie wygrali wszystkie
mecze gromadząc komplet 12 punktów! II
miejsce wywalczyli ,,Młodzicy” z Mąkolna,
III miejsce Sompolno I, IV miejsce Sompolno II, V miejsce drużyna z Ośna. Zdobywcy medali i pozostali uczestnicy
sportowej zabawy w dobrych nastrojach wracali do domów. Mecze sędziowali animatorzy Pan Szymon Stankiewicz oraz Pan
Mariusz Chmielewski. Komentatorem imprezy był Pan Andrzej Prętnicki.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

- Prowadzisz firmę?
- Organizujesz ciekawe wydarzenie?
- Szukasz innej formy dotarcia do odbiorców?

ZAREKLAMUJ SIĘ W NASZEJ GAZECIE
redakcja@sompolno.pl
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SPRZEDAM MIESZKANIE W SOMPOLNIE

BAX Około 2-3 letni pies. Jest odrobaczony,
zaszczepiony oraz wykastrowany. Bardzo
spokojny i zrównoważony. Trochę płochliwy przy kontaktach z innymi psami, chowa
się
za
wolontariuszem i
u n i k a
konfrontacji.
Bardzo
ładnie
chodzi na
smyczy.

Sprzedam:

1. Mieszkanie w bloku o powierzchni 87 m2 składające się
z 4 pokoi, przedpokoju, kuchni, schowanka, łazienki i WC.
(istnieje możliwość podzielenia na dwa mniejsze)
Mieszkanie znajduje się na I piętrze, z balkonem,
dwiema piwnicami.
2. Garaż murowany ( 30m2)
3. Działkę budowlaną
Cena do negocjacji

Kontakt pod nr 660 923 010 lub 63 271 41 07

Pytania do krzyżówki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Strój sportowy, wygodne ubranie
Ogłasza przerwę w szkole
Spadają jesienią z drzew
Trwają w lipcu oraz sierpniu
Miesiąc rozpoczynający szkołę
Przedmiot, na którym korzysta się z pierwiastków
Otrzymuje ją uczeń za dobre zachowanie
Wędruje do niej każdy pierwszak
Drzewo, które daje kasztany
W ten dzień, po szkole zaczyna się weekend
Składamy np. w imieniny, urodziny
Pora roku zaczynająca się w grudniu

Kontakt w sprawie adopcji : Paulina tel. 725 596 776.
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej

BENKA mała suczka około 4 letnia. Jest odrobaczona, zaszczepiona oraz wysterylizowana. Potrafi
na
chodzić
smyczy. Nie
wchodzi
w
konflikty z innymi psami.
Niezwykle
lgnąca
do
człowieka.
Idealny towarzysz dla rodziny
z
dziećmi.

GUCIO Mały pies około 3-4 letni. Jest odrobaczony, zaszczepiony oraz wykastrowany. Idealnie chodzi na smyczy. Nie
wchodzi w konflikty z innymi psami. Dobry
towarzysz dla rodziny z dziećmi. Bez konfliktowy, przyjacielski kundelek.

DIVERS Pies średniej wielkości, około 2 2,5 letni. jest odrobaczony, zaszczepiony
oraz wykastrowany. Potrafi chodzić na smyczy. Przebywa w kojcu z 2 innymi psami, z
którymi nie wchodzi w konflikty. Raczej
spokojny,
lubiący głaskanie pies,
skory do niewinnych
zabaw
z
człowiekiem.

KAZIK Pies średniej wielkości około 4
letni. Odrobaczony, zaszczepiony oraz wykastrowany. Przyjacielski, lubiący pieszczoty.
Uczy się
chodzić
na smyczy, ale
bardzo
sprawnie
mu
to
wychodzi.

LAUREAT KRZYŻÓWKI - CZERWIEC

Mieszkanka Sompolna Oliwia Kozłowska, została laureatką czerwcowego
konkursu „Gazety Sompoleńskiej”. Konkurs polegał no rozwiązaniu krzyżówki
powiązanej z tematem rozpoczynających
się wakacji. Zastępca Burmistrza Pani Joanna Raźniewska, gratulując wygranej,
wręczyła torbę
Zwyciężczyni jeszcze raz gratulujemy!

LAUREAT KRZYŻÓWKI - LIPIEC

KUPON KONKURSOWY
Hasło:

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

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

Oryginalny kupon z prawidłowym hasłem prosimy przesłać lub dostarczyć osobiście do siedziby redakcji, czyli do Urzedu Miejskiego w Sompolnie, ul. 11 Listopada 15, 62-610 Sompolno (sekretariat
pok. nr 13) do dnia 20 października 2016 roku.
Każda osoba może oddać tylko jeden kupon konkursowy.
Wylosowany laureat otrzyma nagrodę rzeczową.

Mieszkaniec Sompolna Jakub Kurzewski,
został laureatem lipcowego konkursu
„Gazety Sompoleńskiej”. Konkurs polegał no rozwiązaniu krzyżówki powiązanej
z tematem sompoleńskiej imprezy „XXI
WIELKOPOLSKI PIKNIK SOŁTYSÓW I DNI SOMPOLNA”. Burmistrz
Miasta Sompolno Pan Roman bednarek,
gratulując wygranej, wręczył strój piłkarski oraz piórnik do szkoły.
Zwycięzcy jeszcze raz gratulujemy!
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