
W PLAŻÓWCE NAJLEPSZE W POWIE-
CIE!
12 maja w Łuszczewie, odbyły się Mistrzostwa Powiatu
Konińskiego w Siatkówce Plażowej Dziewcząt.

WSZYSTKO DLA DZIECI
W słoneczne niedzielne popołudnie, 5 czerwca,  na boisku
przy Urzędzie Miejskim w Sompolnie odbyły się trzy połą-
czone imprezy dla dzieci: Dzień Dziecka, Dzień
Sportu oraz Muzyczny Złaz Super Gwiazd.

III GMINNA AKCJA HONOROWEGO
POBORU KRWI
3 czerwca w budynku Zespołu Szkolno–Przedszkolnego
nr 1 w Sompolnie odbyła się Akcja Honorowego Poboru
Krwi zorganizowana przez Burmistrza.

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA JUŻ
DZIAŁA
Gmina Sompolno wraz z lokalnym stowarzyszeniem „Sady
Sompolna” wyszła z inicjatywą utworzenia spółdzielni so-
cjalnej. Spółdzielnia działa od 6 czerwca.
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GKS SOMPOLNO ZOSTAJE W OKRĘGÓWCE!
W ostatniej kolejce konińskiej klasy okręgowej 
GKS Sompolno zmierzył się ZKS Zagórów.
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ROZMOWA Z ROMANEM BEDNARKIEM, BURMISTRZEM MIASTA SOMPOLNO
Panie Burmistrzu, na ostatniej sesji Rady
Miejskiej czworo radnych z Sompolna
wystosowało do pana interpelację odnoś-
nie  ważnych spraw w naszym mieście.
Radni pytali m.in. o budowę ścieżek ro-
werowych. Na jakim etapie są te prace?
Czy w tym roku rozpocznie się budowa
ścieżki w kierunku Wierzbinka?
Mam nadzieję, że tak. Musieliśmy zmienić
projekt po nieuzyskaniu zgody Zarządu
Dróg Wojewódzkich na pierwotną koncep-
cję budowy, która zakładała wykonanie
rowu odwadniającego poza ścieżką. Odbyło
się również spotkanie z Zarządem Dróg
Wojewódzkich i Komisją Oświatowo-Spo-
łeczną, które nie przyniosło żadnych efek-
tów, wciąż nie było akceptacji naszych
zamierzeń. Byłem zmuszony zlecić wyko-
nanie nowego projektu, który uzyska zgodę
Zarządu Dróg Wojewódzkich. Ten projekt
będzie wykonany do 30 września i po 30
września będziemy ogłaszać przetarg na
wykonanie ścieżki rowerowej.
Jak wyglądają prace związane z parkiem
przy kościele ewangelickim? Widzimy
piękne wizualizacje, co musi się stać, by
park tak wyglądał w przyszłości? 
Wizualizacje to tylko pomysł pani Alicji
Witkowskiej na to, jak może wyglądać ten
park. Pani Alicja jest sompolnianką i bardzo
chętnie wychodzi z inicjatywą wobec przy-
szłego parku. Te wizualizacje, które widzą

państwo w Internecie czy przy ogrodzeniu
parku to  jeszcze nic konkretnego, nic za-
twierdzonego.  To bardzo ambitny projekt,
który będzie ulegał zmianom, ponieważ
chcemy przeprowadzić konsultacje spo-
łeczne na temat przyszłego wyglądu tego
parku. Jestem pełen podziwu dla mieszkań-
ców, którzy angażują się w prace porządku-
jące ten teren. Ogromne podziękowania
kieruję w stronę Przedsiębiorstwa Usług
Komunalnych, które również aktywnie
uczestniczy w tym przedsięwzięciu. Sta-
ramy się uzyskać zgodę na poszerzenie
rzeki Ubiedzy, by lepiej wkomponowała się
w krajobraz tego parku.
Gmina Sompolno nabyła działki od para-
fii rzymskokatolickiej i ewangelicko- aug-
sburskiej, jakiego rzędu były to kwoty?
Kupiliśmy 3 działki. Jako pierwszą zakupi-
liśmy działkę od parafii ewangelicko- aug-
sburskiej. Dwie działki kupiliśmy od parafii
rzymskokatolickiej, największa z nich, 25
arowa, kosztowała  40 000 zł. Pozostałe
dwie działki kosztowały razem ok. 60 000
zł. 
Jak daleko posunięte są prace przy budo-
wie przedszkola w Mąkolnie?
Aktualnie montowany jest nowy strop i roz-
poczną się prace nad konstrukcją więźby
dachowej. Za moment będzie zabezpie-
czony nowym dachem, będzie dachówka
ceramiczna, dokładnie taka, jaką zaakcepto-

wał konserwator zabytków. Złożyliśmy
również wniosek o środki zewnętrzne na
dokończenie budowy i dostosowanie bu-
dynku na potrzeby przedszkola. Słychać
było głosy, że budynek ulegnie zniszczeniu,
jednak  za chwilę pojawi się strop, a następ-
nie dach. To były niepotrzebne troski zwią-
zane z realizacją tego projektu.
Zapewniam Państwa, że  wszystko jest wy-
konywane zgodnie ze  sztuką budowlaną.

Rozmawiał Bartosz Śliwicki, Ale!Radio

Szanowni Państwo, na czas wakacji życzę
Wam dużo spokoju i radości. Niech ten

czas odpoczynku pozwoli zregenerować siły
do dalszej pracy. Rolnikom życzę bardziej
sprzyjających warunków pogodowych, aby

Wasza praca przyniosła obfity, 
spodziewany plon. 

Burmistrz Miasta Sompolno
Roman Bednarek
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WYWIAD MIESIĄCA

Z ŻYCIA GMINY
PROGRAM AKTYWIZACJI I INTEGRACJI DLA BEZROBOTNYCH
29 marca podpisane zostało porozumienie o współpracy Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Som-
polnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Koninie w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej bezro-
botnych. Porozumienie jest realizowane w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI).

Do udziału w Programie Aktywizacja i Inte-
gracja zostały skierowane osoby bezrobotne
z gminy Sompolno, dla których ustalony
jest III profil pomocy, korzystające ze
świadczeń, w szczególności realizujące
kontrakt socjalny, o którym mowa w przepi-
sach ustawy pomocy społecznej.
Program Aktywizacja i Integracja złożony
przez M-GOPS w Sompolnie został pozy-
tywnie zaopiniowany przez Powiatową
Radę Rynku Pracy w Koninie i jest on reali-
zowany przez Powiatowy Urząd Pracy w

Koninie we współpracy z Ośrodkiem Po-
mocy Społecznej w Sompolnie.
W Programie w zakresie integracji przewi-
dziano realizowanie grupowego porad-
nictwa specjalistycznego, warsztaty
trenerskie i grupy wsparcia, a w zakresie
aktywizacji zawodowej bezrobotnych praca
w ramach prac społecznie użytecznych.
Jesteśmy jedyną Gminą w powiecie koniń-
skim, która od dwóch lat regularnie bierze
udział w programie PAI.
Kompleksowe objęcie wsparciem uczestni-
ków PAI realnie wpłynie na ich reintegrację
społeczno–zawodową. Organizacja wspar-
cia w ramach projektu oparta zostanie na
metodach pracy socjalnej zogniskowanej na
uczestnikach Programu. Udział w Progra-
mie pozwoli uczestnikom odbudować pozy-
tywny wizerunek własnej osoby i uwierzyć
we własne możliwości. Wszystkie działania
w ramach Programu mają na celu złagodze-

nie negatywnych skutków bezrobocia.
Należy zaznaczyć, że jako jedyni w powie-
cie posiadamy również Klub Integracji Spo-
łecznej. Formuła Klubu umożliwia wzrost
aktywności życiowej, wyzwolenie z bierno-
ści i uzyskanie narzędzi do samodzielnego
radzenia sobie z trudnościami na jakie na-
potyka osoba długotrwale bezrobotna. Za-
dania wynikające z realizacji Programu PAI
odbywają się w Klubie Integracji Społecz-
nej.
W ramach „dobrych praktyk” dla uczestni-
ków Programu PAI i uczestników KIS zor-
ganizowano spotkanie motywujące z Panią
Nadiją Borkovską z Ukrainy. Pani Nadija
przyjechała do naszego kraju pod koniec lat
90-tych, nie znając języka, w obcym kultu-
rowo dla niej kraju, musiała zmierzyć się z
trudami przystosowania się do realiów
życia w Polsce. Przez długi czas doświad-
czała smaku bezrobocia, braku pieniędzy i

perspektyw. Po nauczeniu się języka pol-
skiego zaczęła działać w celu poprawy swo-
jego losu. Dzięki środkom unijnym założyła
własną działalność gospodarczą i osiągnęła
sukces. Zarabia na tym, co jest Jej pasją.
Pani Nadija otworzyła pierogarnię, wynaj-
muje pomieszczenia, opłaca czynsz, zatrud-
nia jeszcze inne osoby a jej działalność
przynosi profity. Miłym akcentem na za-
kończenie spotkania była degustacja piero-
gów przywiezionych przez Panią Nadiję.
Spotkanie Pani Nadiji z uczestnikami Pro-
gramu miało na celu pobudzić do samorea-
lizacji i ewentualnej pracy na swój
rachunek. Gość uzmysłowił uczestnikom
spotkania, że wiara we własne siły i chęć do
poprawy swojego losu to początek drogi do
rozwoju kariery i osiągania wymarzonych
celów. Jej przykład pokazuje, że jeżeli ktoś
bardzo chce, może przezwyciężyć trudności
i osiągnąć sukces. 

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA JUŻ DZIAŁA!
Pomysł na utworzenie „Sompoleńskiej Spółdzielni Socjalnej Nasza Przyszłość” powstał w oparciu o obserwację
lokalnego środowiska. Gmina Sompolno wraz z lokalnym stowarzyszeniem „Sady Sompolna” wyszła z inicjatywą
utworzenia spółdzielni socjalnej. Spółdzielnia działa od 6 czerwca.
Spółdzielnia Socjalna korzysta ze wsparcia
finansowego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 7 Włącze-
nie społeczne Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia
Społeczna – projekty konkursowe, projekt:
„Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecz-
nej” współfinansowany ze środków EFS.
Za prowadzeniem działalności w takiej for-
mie przemawia reintegracja społeczna i za-
wodowa, która ma na celu odbudowanie i
podtrzymanie umiejętności uczestniczenia
w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról

społecznych w miejscu pracy, zamieszkania
i pobytu. Na dzień dzisiejszy spółdzielnia
oferuje usługi w zakresie: utrzymania po-
rządku i czystości w gminie Sompolno, wy-
kaszania rowów i poboczy, koszenia
trawników, doręczania przesyłek listowych
i paczek, usługi kurierskie (usługa głównie
na zlecenie gminy i jej jednostek organiza-
cyjnych). 
Spółdzielnia planuje poszerzyć swoją dzia-
łalność o: opiekę nad grobami, polegającą
na kompleksowym zadbaniu o czystość i es-
tetykę grobów, usługi sprzątające mieszkań

i biur, usługi opiekuńcze dla osób starszych,
usługi opiekuńcze dla dzieci (opieka nad
dziećmi w wieku przedszkolnym), usługi
animatora podczas różnego rodzaju imprez.
Usługi świadczone przez „Sompoleńską
Spółdzielnię Socjalną Nasza Przyszłość”
dostępne są dla wszystkich zainteresowa-
nych.
Burmistrz Miasta Sompolno Roman Bedna-
rek wierzy i jednocześnie ma nadzieję, że
pomoc (użyczenie budynku i zapewnienie
ciągłości zleceń) udzielona spółdzielni za-
owocuje w przyszłości wieloma korzy-

ściami dla naszej lokalnej społeczności ze
szczególnym  uwzględnieniem osób wyklu-
czonych społecznie oraz przyczyni się do
dalszego rozwoju tego przedsiębiorstwa. 
W najbliższym czasie zostaną rozpowszech-
nione ulotki i plakaty informujące o szcze-
gółach poszerzenia działalności spółdzielni.
Siedzibą spółdzielni będzie wyremonto-
wany budynek położony w Sompolnie przy
ul. Brzozowej 5a, przekazany nieodpłatnie
w użyczenie przez Gminę. Szczegółowe in-
formacje można uzyskać pod numerem
tel. 506 051 114.
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Z ŻYCIA GMINY
TRZY NARODOWOŚCI ZNAKIEM TRZECH KULTUR

Sompolno miasto, któremu prawa miejskie w
roku 1477 (wówczas-Dębno) nadał arcybis-
kup gnieźnieński Jakub ze Sienna, gościło
przez wiele lat mieszkańców trzech narodo-
wości: żydowskiej, niemieckiej oraz polskiej.
Historia, mieszkających obok siebie ludzi o
innych kulturach, zwyczajach, praktykach re-
ligijnych budzi po dziś dzień emocje oraz
chęć poznania rzeczywistości…
Z dostępnych źródeł wynika, że w 1816
roku-w naszym mieście została założona
Gmina Żydowska, w tym samym czasie po-

wstała też drewniana synagoga. Murowaną
bożnicę wyznawców Judaizmu wybudowano
w roku 1912. Dzięki dbałości włodarzy Som-
polna-sakralny obiekt, w którym obecnie
mieści się Biblioteka Publiczna, zdobi ulicę
Piotrkowską (wcześniej Żydowską). Na tej
ulicy mieszkali między innymi pod numerem
5 krawiec - Nitka Icek, nr 22 kupiec-Sompo-
liński Majer. Izraelici zamieszkiwali również
inne ulice np. Poprzeczną nr 3 rabin-Łaski
Dawid, Pocztową nr 5 nauczyciel-Niewolski
Mordka, Warszawską 46 Młynarz-Płocki

Majer, nr 2 lekarz dentysta-Szpiro Regina, nr
12 fotograf-Wyszogrodzki Lipman, na ul Ka-
liskiej nr 5 właścicielka składu aptecznego-
Goldsztajn Jeta, na ulicy Toruńskiej (dzisiaj
Kolejowej) nr 12 zegarmistrz-Frydman Icek,
przy ulicy Rynek dzisiaj Placu Wolności
mieszkali pod numerami 14 malarz-Szattan
Szmul Wolf, 9 rybak-Piotrowski Lejb. Po-
mimo różnorodności wykonywanych zawo-
dów rodacy Artura Rubinsteina, Bruno
Schulca utrzymywali się głównie z handlu i
rzemiosła. Rodziny żydowskie podobnie jak
polskie były w większości wielodzietne. Po-
zdrowienie ,,Szczęść Boże” oraz ,,Bóg Za-
płać”- powszechnie używano przez trzy
narodowości Sompolna. Według spisu z 1922
roku Sompolno liczyło 3747 mieszkańców.
W tej liczbie było 2236 katolików, 339 ewan-
gelików, 1149 Żydów i 23 przedstawicieli in-
nych wyznań. Nasuwa się pytanie, co
spowodowało taki przyrost przedstawicieli
innych kultur? Otóż naród wygnany, niema-
jący swojego Państwa- aż do 1948 roku sko-
rzystał z prawa, jakie w Polsce nadała
Konstytucja Marcowa. Sejm ustawodawczy
w 1921 roku przyznał Żydom wolność reli-
gijną oraz równość. Ponadto konstytucja
przyznawała mniejszości żydowskiej możli-
wość rozwoju szkolnictwa i kultury. Czas do-
brobytu, tym samym rozwoju kultury nie

trwał długo. Pierwszymi, którzy stali się
przedmiotem hitlerowskiej napaści byli
Żydzi. W końcu 1941 roku oprawcy pod ha-
słem ,,rozwiązywania problemu żydow-
skiego” dokonywali Jego eksterminacji.
Miejscem kaźni był między innymi obóz za-
głady w Chełmnie nad Nerem. Po ustaniu za-
wieruchy wojennej liczba opisywanej
mniejszości w Sompolnie zdecydowanie
zmalała.
Wiele wspomnień jednak pozostało. W latach
powojennych rodzice, aby pobudzić do pracy
swoje pociechy, używali powiedzenia „…
Rozsiadł się jak w żydowskiej herbaciarni…
!” Czy skutecznie to działało? Trudno powie-
dzieć. Pewne jest jednak to, że wielu Som-
polniaków pochodzenia polskiego czy
żydowskiego rozkoszowało się herbatą.

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, Wiel-
kopolski Meksyk Józef Popławski. 

Drugi odcinek ,,Mniejszość Niemiecka” w
następnym numerze Gazety Sompoleńskiej 

NA ROWERACH UCZCILI PAMIĘĆ O BOHATERACH
21 maja, w sobotę, odbył się III Rowerowy Rajd Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej Regionu Konińskiego. 
Organizatorem Rajdu było Stowarzyszenie Katyń w Koninie.
Uczestnicy mieli do pokonania trasę liczącą
około 60 km, była to odległość pomiędzy
miejscowością Wólka Czepowa, a miejsco-
wością Licheń Stary. Trasa Rajdu przebiegała
przez miejscowości położone w Gminie
Sompolno: Mąkolno, Zakrzewek i Lubstów. 
W Lubstowie–przy Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym nr 2–z inicjatywy organizatorów
Rajdu i Burmistrza Miasta Sompolno Ro-
mana Bednarka został zasadzony Dąb Pa-
mięci i odsłonięta tablica w celu
upamiętnienia i uhonorowania Porucznika
Czesława Truszkowskiego, urodzonego w
Lubstowie. Posadzony Dąb posiada niepo-
wtarzalny numer certyfikatu, nadany przez
Stowarzyszenie Parafiada w ramach pro-
gramu „Katyń…ocalić od zapomnienia”.

Uroczystości sadzenia Dębów Pamięci objęte
są Honorowym Patronatem Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
Wszystkie zebrane na uroczystości osoby,
powitała Dyrektor ZSP nr 2 w Lubstowie
Aneta Budziach, Burmistrz Miasta Sompolno
Roman Bednarek oraz prezes Stowarzysze-
nia KATYŃ w Koninie Jerzy Górecki. Nau-
czyciele i uczniowie Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Lubstowie
przygotowali część artystyczną. Można było
zapoznać się ze zgromadzonymi  dokumen-
tami dotyczącymi Porucznika Czesława
Truszkowskiego. Na uczestników rajdu i
gości czekał słodki poczęstunek przyrzą-
dzony przez rodziców uczniów z Lubstowa
oraz przygotowana przez druhów z OSP

Lubstów smaczna kiełbaska z grilla. Przygo-
towania koordynowała i nad przebiegiem
spotkania czuwała Wicedyrektor szkoły w
Lubstowie Agnieszka Rzeźnik. Porucznik
Czesław Truszkowski urodzony w Lubsto-
wie, syn Mieczysława i Janiny z Józefowi-
czów małżonków Truszkowskich. Absolwent
Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Ka-
liszu oraz urzędnik Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych w Warszawie. Ukończył Szkołę
Podchorążych Rezerwy Piechoty. Został mia-
nowany podporucznikiem ze starszeństwem
od 1 stycznia 1937r. Przydzielony do 23
Pułku Piechoty we Włodzimierzu Wołyń-
skim. Więziony w Kozielsku, zamordowany
w Katyniu.

Chcieliśmy zaprezentować Państwu cykl artykułów przedstawiających trzy kultury,
narodowości zamieszkujące nasze miasto. W tym numerze prezentujemy część
pierwszą, opisującą losy Mniejszości Żydowskiej.



Wybór daty nie był przypadkowy, ponieważ
w tym dniu rozpoczynał się pierwszy mecz
Euro 2016.
Naprzeciwko siebie stanęły: drużyna pracow-
ników Urzędu Miejskiego w Sompolnie wraz
z Radnymi i Sołtysami oraz drużyna Służb
Mundurowych, czyli policjanci i strażacy.
Przy umiarkowanej pogodzie, tu i ówdzie
wychodzącym słońcu, równo o 18.00, rozpo-
częła się pierwsza połowa spotkania.
Wielkie emocje towarzyszyły spotkaniu re-
prezentacji samorządowców z zespołem
służb mundurowych. Drużyny były 6 oso-
bowe, zawodnicy mogli zmieniać się syste-
mem hokejowym, mecz trwał dwa razy po 35
minut. Podczas pierwszej połowy, spotkanie
toczyło się w szybkim tempie. Obie drużyny
za taktykę obrały huraganowe ataki. Drużyny
grały z dużym zaangażowaniem. W końcu
był to mecz na szczycie. Zawodnicy często
oddawali strzały na bramkę. Efekt? Wynik do
przerwy 4 do 2 dla „Garniturów”.
Po krótkiej przerwie, w drugiej połowie,
służby mundurowe rzuciły się do ataku na
bramkę przeciwnika. Samorządowcy, zasko-
czeni duchem walki drużyny przeciwnej, po-

stanowili pomóc jeszcze bardziej „Mundu-
rom” i trafili bramkę samobójczą. Pomimo
dobrej taktyki drużyny przeciwnej, samorzą-
dowcy nie poddali się i mecz, przy owacjach
na stojąco, zakończył się 10 do 7 dla Samo-
rządowców. Drużynę „Garnitury” tworzyli:
Roman Bednarek, Ryszard Nowakowski,
Piotr Wełnicki, Andrzej Prętnicki, Mirosław
Kowalski, Karol Malinowski, Waldemar
Marciniak, Patryk Dreslerski i Przemysław
Jankowski. W skład drużyny „Mundury”
wchodzili: Artur Kowalski, Tomasz Kucal,

Krzysztof Kubacki, Krystian Wiśniewski,
Karol Budny, Grzegorz Chałaj, Justyna
Janke, Witold Stasiński, Henryk Sikacz, Mi-
chał Rusin, Marcin Wasilewski, Roman Weł-
nicki, Kazimierz Bączkowski, Dariusz
Grabowski. 
Po zakończonym meczu zostały rozdane dy-
plomy dla drużyn uczestniczących w spotka-
niu towarzyskim. Wręczono również dwa
dyplomy wyróżniające. Pierwszy dyplom dla
„Najlepszego Strzelca” otrzymał Przewodni-
czący Rady Miejskiej w Sompolnie Pan Ry-

szard Nowakowski, który w spotkaniu strzelił
aż 7 bramek dla samorządowców. Natomiast
drugi dyplom dla „Najlepszego Zawodnika”
otrzymał asp. Krystian Wiśniewski, będący
w składzie drużyny służb mundurowych.
Mecz można zaliczyć do udanych. Obyło się
na szczęście bez większych kontuzji. A dla
osłody rywalizacji zaserwowano przepyszny
tort, ufundowany przez Z P U H Valdi Pie-
karnia Cukiernia Sklep Spożywczo Przemy-
słowy Waldemar Marszewski.
Serdeczne podziękowania wszystkim oso-
bom zaangażowanym w przygotowanie im-
prezy oraz licznym kibicom, żywiołowo
dopingującym swoje drużyny. Drużynom
dziękujemy za walkę w duchu fair play. Na
szczególne słowa uznania zasługują również
sędziowie meczu, lokalni animatorzy sportu,
Pan Szymon Stankiewicz oraz Pan Mariusz
Chmielewski, którzy sprawiedliwe oceniali
przebieg meczu i wyłonili najlepszych za-
wodników. Mamy nadzieję, że polskiej repre-
zentacji pójdzie równie dobrze podczas
EURO 2016, jak naszym sompoleńskim za-
wodnikom.
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KTO WYGRA MECZ? POLSKA POLSKA POLSKA
MECZ GARNITURY VS MUNDURY
W piątkowe popołudnie, 10 czerwca, na Orliku przy ul. Kaliskiej w Sompolnie odbył się piłkarski mecz Garnitury
kontra Mundury.

BIAŁO-CZERWONY KĄCIK KULINARNY
TRUSKAWKI NA BIAŁO-CZERWONO

Składniki: 
400g truskawek;
2 łyżki cukru pudru;
400g jogurt naturalny.

Przygotowanie: Truskawki umyć,
wrzucić do blendera, dodać cukier
puder i wszystko zmiksować. Mus
przełożyć do pucharków, na górę
dodać jogurt naturalny. 

źródło: www.durszlak.pl

CZERWONE POMIDORY FASZEROWANE TWAROŻKIEM
Składniki: 
5 czerwonych pomidorów, 
kostka białego sera, 
jogurt naturalny,
cebula, 
szczypiorek, 
bazylia, 
pieprz i sól.
Przygotowanie: 
Pomidory umyć, fantazyjnie odciąć część pomidora, wydrążyć
miąższ. Ser wymieszać z jogurtem naturalnym i drobno pokrojoną
cebulką, szczypiorkiem i bazylią. Przyprawić solą i pieprzem. Przy-
gotowanym farszem napełniać pomidory.

źródło: www.kuchnia.wp.pl

WSZYSCY KIBICUJĄ NASZYM
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Z ŻYCIA GMINY
JAK POZYSKAĆ PIENIĄDZE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ?
Jak informowaliśmy w poprzednim numerze „Gazety Sompoleńskiej” w kolejnych numerach będziemy prezento-
wać Państwu możliwości pozyskania funduszy za pośrednictwem Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”. 
Dziś zaprezentowane zostaną warunki
otrzymania pomocy na podejmowanie dzia-
łalności gospodarczej.
O dofinansowanie mogą ubiegać się pełno-
letnie osoby fizyczne, będące obywatelami
państwa członkowskiego Unii Europejskiej
i posiadające miejsce zamieszkanie na ob-
szarze wiejskim objętym Lokalną Strategią
Rozwoju (LSR) Stowarzyszenia „Wielko-
polska Wschodnia” (obszar gmin: Babiak,
Koło, Kramsk, Krzymów, Sompolno,
Wierzbinek). 
Pomoc przyznawana jest w wysokości 80
000 zł i ma formę premii. Oznacza to, że 70
% środków (56 000 zł) Beneficjent otrzyma
po podpisaniu umowy (30 dni po złożeniu
wniosku o wypłatę pierwszej transzy), a po-
zostałe 30 % (24 000 zł) po zrealizowaniu
biznesplanu (3 miesiące po złożeniu
wniosku o płatność ostateczną).
Pomoc przyznawana jest, jeżeli Wniosko-
dawca:
1) nie podlega ubezpieczeniu społecznemu
rolników z mocy ustawy i w pełnym zakre-
sie, chyba że podejmuje działalność gospo-
darczą sklasyfikowaną w przepisach
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
24.12.2007 w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Działalności jako produkcja artykułów spo-
żywczych lub produkcja napojów,
2) w okresie 2 lat poprzedzających dzień
złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie
wykonywał działalności gospodarczej, w
szczególności nie był wpisany do Central-
nej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej albo w rejestrze przedsiębior-
ców w Krajowym Rejestrze Sądowym
3) ma nadany numer identyfikacyjny w try-
bie przepisów o krajowym systemie ewi-

dencji producentów, ewidencji gospodarstw
rolnych oraz ewidencji wniosków o przy-
znanie płatności.
Planowana do realizacji operacja musi za-
kładać utworzenie co najmniej jednego
miejsca pracy (w tym samozatrudnienie)
oraz utrzymanie go przez minimum 2 lata
od otrzymania płatności ostatecznej. Po-
nadto rozpoczęta w wyniku realizacji opera-
cji działalność gospodarcza musi
funkcjonować przez minimum 2 lata od
otrzymania płatności ostatecznej.
Operacja może być realizowana, jeżeli:
1) nie będzie współfinansowana z innych
środków publicznych,
2) będzie realizowana w nie więcej niż 2
etapach, a złożenie wniosku o płatność osta-
teczną wypłacaną po zrealizowaniu całej
operacji nastąpi w terminie 2 lat od dnia za-
warcia umowy, lecz nie później niż do
31.12.2022,
3) zakłada realizację inwestycji na obszarze
wiejskim objętym LSR,
4) inwestycje w ramach operacji będą reali-
zowane na nieruchomości będącej własno-
ścią lub współwłasnością Wnioskodawcy
lub posiada on udokumentowane prawo do
dysponowania nieruchomością na cele okre-
ślone we wniosku o przyznanie pomocy,
5) jest uzasadniona ekonomicznie i będzie
realizowana zgodnie z biznesplanem,
6) minimalna całkowita wartość operacji
wynosi nie mniej niż 50 000 zł,
7) Wnioskodawca wykaże, że posiada do-
świadczenie w realizacji podobnych projek-
tów lub posiada zasoby odpowiednie do
przedmiotu operacji, którą zamierza realizo-
wać lub posiada kwalifikacje odpowiednie
do przedmiotu operacji, którą zamierza

zrealizować.
Z uzyskania pomocy wyłączone są działal-
ności gospodarcze, których przedmiotem
jest:
1) działalność usługowa wspomagająca rol-
nictwo i następująca po zbiorach,
2) górnictwo i wydobywanie oraz działal-
ność usługowa je wspomagająca,
3) przetwarzanie i konserwowanie ryb, sko-
rupiaków i mięczaków,
4) wytwarzanie i przetwarzanie koksu i pro-
duktów rafinacji ropy naftowej,
5) produkcja chemikaliów oraz wyrobów
chemicznych,
6) produkcja podstawowych substancji far-
maceutycznych oraz leków i pozostałych
wyrobów farmaceutycznych,
7) produkcja metali,
8) produkcja pojazdów samochodowych,
przyczep i naczep oraz motocykli,
9) transport lotniczy i kolejowy,
10) gospodarka magazynowa.
Lokalne kryteria wyboru operacji zawarte w
Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia
„Wielkopolska Wschodnia” premiują opera-
cje:
1) realizowane przez Wnioskodawców z ob-
szaru objętego LSR,
2) w wyniku, których zostanie utworzona
większa ilość miejsc pracy niż zakładane
minimum,
3) mające innowacyjny charakter,
4) wykorzystujące lokalne zasoby,
5) z zakresu przetwórstwa produktów żyw-
nościowych pochodzenia rolniczego lub
wprowadzania ich na rynek,
6) przyczyniające się do ochrony środo-
wiska, przeciwdziałania zmianom klima-
tycznym lub związane z energią

odnawialną,
7) których Wnioskodawcą jest osoba z
grupy defaworyzowanej (bezrobotna ko-
bieta, bezrobotna osoba do 30 r.ż., osoba
długotrwale bezrobotna, bezrobotna osoba
powyżej 50 r.ż.)
8) w których przedmiotem działalności gos-
podarczej będzie turystyka wiejska, gastro-
nomia lub hotelarstwo,
9) Wnioskodawca korzystał z doradztwa w
Biurze lub u doradcy gminnego, uczestni-
czył w szkoleniu organizowanym przez Sto-
warzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”.

Po więcej informacji zapraszamy do
Biura Stowarzyszenia „Wielkopolska
Wschodnia”, które mieści się w Kramsku
przy ul. Kurpińskiego 6, tel. 63 245 18 58,
mail: wielkopolska.wschodnia@wp.pl.
Zachęcamy również do śledzenia naszej
strony internetowej www.wielkopol-
skawschodnia.pl, na której pojawiają się
najnowsze informacje dot. działań podej-
mowanych przez Stowarzyszenie, a także
na nasz profil na FB.

III GMINNA AKCJA HONOROWEGO POBORU KRWI
3 czerwca w budynku Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 1 w Sompolnie odbyła się III Gminna Akcja Hon-
orowego Poboru Krwi zorganizowana przez Burmistrza Miasta Sompolno Romana Bednarka.
Chętne do oddania krwi były 47 osoby. Z
różnych powodów, po wstępnych badaniach
liczba ta uległa nieznacznemu zmniejsze-
niu. Wśród krwiodawców było 11 osób,
które po raz pierwszy zdecydowały się w
ten sposób pomóc bliźniemu. Cała akcja
przebiegła w miłej atmosferze. Udało się
przekazać na rzecz osób chorych i ofiar
wypadków cząstkę siebie.
Krew oddali m.in. pracownicy Urzędu
Miejskiego w Sompolnie, nauczyciele i
kadra administracyjna na czele z Dyrekcją
Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 1 w
Sompolnie oraz rodzice uczniów
uczęszczających do w/w szkoły, a także
mieszkańcy gminy Sompolno.
Na wszystkie przybyłe osoby czekało
słodkie śniadanie i koktajl truskawkowy.
Wśród osób, które uczestniczyły w akcji or-
ganizatorzy rozlosowali cenne nagrody. Na-
grody zostały ufundowane przez: Balkonik
sklep ortopedyczno-medyczny, Apteka
Aloes Anna Michalska-Jania, NZOZ „Cen-
trum Rehabilitacji” mgr Tomasz Wasieleski,

MjM Aleksandra Jankowska–BUTIK,
Piekarnia Jan Staszak, Gabinet Kosmety-
czny Anna Majchrzak, Pizzeria K-2 Som-
polno Czupryniak Krzysztof, sklep Ewy
Ławniczak.
Organizatorzy akcji serdecznie dziękują
wszystkim krwiodawcom za przybycie,
Dyrekcji Zespołu Szkolno–Przedszkolnego
nr 1 za użyczenie pomieszczeń oraz pomoc
w organizacji,  pracownikom Urzędu
Miejskiego w Sompolnie za zaangażowanie
oraz pomoc w realizacji tego
przedsięwzięcia, personelowi z Rejonowej
Rady Honorowego Krwiodawstwa Pol-
skiego Czerwonego Krzyża w Kaliszu za
profesjonalizm i życzliwość wobec krwio-
dawców.Kolejna akcja już 30 września!!!
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KULTURA I ROZRYWKA
WSZYSTKO DLA DZIECI
W słoneczne niedzielne popołudnie, 5 czerwca,  na boisku przy Urzędzie Miejskim w Sompolnie obyły się trzy połą-
czone imprezy dla dzieci: Dzień Dziecka, Dzień Sportu oraz Muzyczny Złaz Super Gwiazd.
Zarówno pogoda jak i humory wszystkim
uczestnikom dopisywały. Można było oglą-
dać występy przygotowane przez MGOK
Sompolno, Przedszkole i Szkołę Podsta-
wową w Sompolnie, Szkołę Podstawową i
Gimnazjum w Mąkolnie oraz Gimnazjum w
Lubstowie. Był śpiew, taniec i gra na instru-
mentach. Dzieci tworzyły piękne ilustracje
za pomocą kolorowej kredy. Wszystkie
dzieci mogły wziąć udział w sportowych roz-
grywkach. Animatorzy z Orlika przygotowali
bardzo ciekawe konkurencje. Uczniowie ry-
walizowali w trzech kategoriach wiekowych
i walczyli o zwycięstwo dla swojej szkoły.
Po podsumowaniu wszystkich zdobytych
medali, w rywalizacji szkół, I miejsce zajął
ZSP nr 1 w Sompolnie, II miejsce ZSP nr 3
w Mąkolnie, III miejsce ZSP nr 2 w Lubsto-

wie, a miejsce IV Szkoła Podstawowa w
Ośnie. Nauczycielom–opiekunom uczniów z
poszczególnych szkół, pamiątkowe puchary
wręczył Burmistrz Miasta Sompolno Roman
Bednarek.
Wszystkie dzieci mogły bawić się do woli na
terenie „dmuchanego miasteczka”, zdobyć
zamek, poskakać na trampolinie, czy spraw-
dzić swoją koordynację wchodząc do dmu-
chanej piłki. Doskonałe humory można było
uwiecznić na zdjęciu wykonanym przez fo-
tobudkę. Z wszystkich atrakcji można było
skorzystać nieodpłatnie.
Można było również spróbować potraw i
słodkości przygotowanych przez Koła Gos-
podyń Wiejskich z Olszewa, Marcjanek i Sy-
cewa. Cały dzień zakończył się dyskoteką.
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KULTURA I ROZRYWKA
MŁODZI MALARZE Z M-GOK WYGRALI
WYOBRAŹNIĄ

Konkurs, na który nadesłano 681 prac z całej
Polski, zwieńczyło otwarcie wystawy prezen-
tującej 186 nagrodzonych, wyróżnionych
oraz zakwalifikowanych do wystawy auto-
rów.
Wśród laureatów konkursu znalazło się wielu
młodych artystów z pracowni plastycznej M-
GOK w Sompolnie. Nagrody otrzymały:
Liwia Rumianowska, Maria Dębska, Zuzanna
Ozdowy, Oliwia Kaczmarek. Wyróżnionymi
przez  Wydawnictwo Poligraficzne Merakel
zostały: Klaudia Matuszewska, Liwia Rumia-
nowska, Maria Dębska, Wiktoria Bartczak,
Zuzanna Skalska, Zuzanna Ozdowy i Oliwia
Kaczmarek. Wyróżnienia honorowe w postaci
kwalifikacji na wystawę otrzymały: Olga
Ozdowy, Katarzyna Sosnowska i Klaudia Ko-
rejba. Laureaci otrzymali z rąk jurorów me-
dale, dyplomy, foldery pokonkursowe oraz
materiały plastyczne. Prace nagrodzone w
tym konkursie znalazły się w międzynarodo-
wej publikacji nutowej na saksofon i gitarę pt.
„Kolorowe Impresje”. Konkurs ten stworzył
przestrzeń do pokazania ogromnej różnorod-
ności kompozycyjnej i technicznej nadesła-
nych obrazów, świadczącej o nieograniczonej
sile wyobraźni plastycznej młodych autorów
i o poziomie artystycznym pracowni, w któ-
rych tworzą na co dzień. Jesteśmy zadowo-
leni, iż poziom pracowni plastycznej w
Sompolnie jest na tyle wysoki, że możemy
cieszyć się tymi wspaniałymi sukcesami.

II NAGRODA WOKALNA DLA OLI GRZESIAK

W eliminacjach konkursowych XI edycji
konkursu wzięło udział ponad 60
wokalistów. Konkurs realizowany był w
dwóch kategoriach wiekowych: dla uczniów
szkół gimnazjalnych i uczniów szkół pon-
adgimnazjalnych. Do finału zakwali-
fikowano 14 uczestników, którzy
zaprezentowali wysoki i bardzo wyrównany
poziom wokalny. Komisja  artystyczna
oceniała możliwości wokalne i techniczne

oraz ogólną muzykalność uczestników. Jury
w składzie: Aneta Figiel, Ryszard Piotrowski
i Adam Pawlikowski po wysłuchaniu prezen-
tacji młodych artystów przyznało II nagrodę
niezwykle zdolnej wokalistce Aleksandrze
Grzesiak z M-GOK w Sompolnie, w kate-
gorii szkoły ponadgimnazjalne. Ola
wykonała utwór pt. „Czarne konie”.
Serdecznie gratulujemy!

20 maja w Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku
odbył się XI Konkurs Piosenek z Repertuaru Maryli
Rodowicz „To był maj...”.

Takt wytańczył II miejsce

Organizatorami Międzypowiatowego
Przeglądu Szkolnych Zespołów Tanecznych
było Starostwo Powiatowe w Koninie oraz
Miejsko-Gminne Centrum Kultury w
Kleczewie. Zespoły, które przyjechały na
Przegląd, prezentowały się w dwóch katego-
riach: taniec ludowy oraz taniec

nowoczesny. Taneczne układy były przygo-
towane na wysokim poziomie artystycznym.
Prezentacją „Dziki szał” zachwycił jury
zespół „Takt” z Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury z Sompolna, który wytańczył II
miejsce w kategorii taniec nowoczesny.

6 czerwca, trzydzieści różnych formacji tanecznych i
ponad czterystu uczestników przez niemal cztery
godziny prezentowało swoje układy taneczne w
kleczewskim Centrum Kultury.

6 czerwca w budynku dworca PKP w Głownie odbyło się
podsumowanie III Ogólnopolskiego Konkursu Plastycz-
nego „Zabierz mnie tam wyobraźnią” zorganizowanego
przez Miejski Ośrodek Kultury w Głownie oraz Wydaw-
nictwo Poligraficzne i Muzyczne Merakel w Łodzi. 



KULTURA I ROZRYWKA
NAGRODY TANECZNE
28 maja w hali widowiskowo-sportowej w Piotrkowie Kujawskim odbył się Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczes-
nego. Blisko 650 tancerzy zmagało się na parkiecie w różnych kategoriach tańca nowoczesnego, jak disco
dance, czy hip hop.
Po długim i wyczerpującym dniu, reprezen-
tanci Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w
Sompolnie, wrócili do domu ze świetnymi
wynikami.
Grupa taneczna Jamp zajęła II miejsce w ka-
tegorii mini formacje taneczne do 11 lat. W
kategorii duety IV miejsce zajęły: Marlena
Czyżewska i Julia Woźniak. Grupa taneczna
Mix zatańczyła dwukrotnie w kategorii mini
formacje i formacje 12-15 lat i zajęła VI

miejsce.
Jest to kolejny sukces tańczącej młodzieży z
M-GOK w Sompolnie na konkursie tańca,
gdzie startowało bardzo wiele grup reprezen-
tujących domy kultury i studia tańca z róż-
nych miast północnej Polski min.:
Bydgoszczy, Poznania, Kutna, Płocka, Włoc-
ławka, Świecia, Inowrocławia, Pułtuska, Mo-
gilna, Płońska. Wielkie gratulacje dla
reprezentantów Gminy Sompolno!
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NAGRODY W MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE
PLASTYCZNYM „TU I TERAZ”

W tym roku na konkurs nadesłano łącznie
3269 prac (1650 prac z całej Polski oraz 1619
prac z 19 państw (Bułgarii, Kambodży, Rosji,
Białorusi, Słowacji, Rumunii, Estonii, Ka-
zachstanu, Indonezji, Litwy, Łotwy, Słowe-
nii, Ukrainy, Czech, Tajlandii, Chin,
Republiki Południowej Afryki, Chorwacji,
Węgier). W tej edycji tematem przewodnim
było hasło „Tu i teraz”. Nadesłane prace to
ciekawe próby zmierzenia się z refleksją nad
życiem własnym, bliskich…, nad pięknem
przyrody, pięknem dnia codziennego. W nich
można dostrzec różnorodność spojrzeń, per-
spektyw i kontekstów. Najważniejszym suk-

cesem projektu było jednak zaangażowanie
młodych zdolnych ludzi, którzy pochodzą z
różnych środowisk i kręgów kulturowych. W
tym ważnym konkursie pracownia plastyczna
działająca przy M-GOK w Sompolnie otrzy-
mała aż 5 nagród. W kategorii wiekowej 10-
13 lat dla Klaudii Matuszewskiej, Zuzanny
Skalskiej i Sandry Wiśniewskiej. W kategorii
wiekowej 14-16 lat dla Wiktorii Bartczak,
oraz w kategorii Wiekowej 17-19 lat dla Ju-
styny Pszczolińskiej. Cieszymy się że M-
GOK w Sompolnie znalazł się w tej jakże
elitarnej grupie wrażliwców, którzy postrze-
gają świat z perspektywy myśli i uczuć.

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Inne Spojrzenie”
już po raz czternasty został zorganizowany przez Og-
nisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu. 

CZYTANIE KSIĄŻEK WE WSPÓŁCZESNYM
ŚWIECIE ZAJĘCIEM ELITARNYM

Wykorzystajmy niezmierną atrakcyjność
baśni, która wciąż intryguje dzieci. Prawie
każdy dorosły człowiek, jako małe dziecko,
uwielbiał, gdy rodzice czytali mu baśnie. 
Baśnie przygotowują dziecko do życia,
oswajają ze smutkiem, kłopotami, a nawet
śmiercią. Uczą uczciwości, bo w baśniach
dobro zawsze zwycięża zło.
W czwartek, 9 czerwca, w MGBP w Som-
polnie odbyła się lekcja biblioteczna pt.: „Za-
czarowany świat baśni Andersena”. Wzięły
w niej udział dzieci ze Szkoły Podstawowej
z Sompolna. Bibliotekę odwiedziły również
dwie grupy dzieci z Przedszkola w Lubsto-
wie. Poprzez  spotkania z czytelnikami pra-
cownicy biblioteki promują czytelnictwo.

Telewizja, komputer są skutecznymi rywalami książek.
Spróbujmy wyrabiać w dzieciach nawyk czytania już od
najmłodszych lat ich edukacji. 

Zachęcają młodzież do aktywnego uczestni-
czenia w wieczorkach poezji np. Ks. Jana
Twardowskiego z okazji jego 100- rocznicy
urodzin. 
,,Warto moknąć na deszczu na kogoś czeka-

jąc…” ks. Jan Twardowski

SOMPOLEŃSKA ORKIESTRA DĘTA NAJLEPSZA! 

W tym roku do Konkursu przystąpiło 8 Or-
kiestr Dętych działających przy Ochotni-
czych Strażach Pożarnych, instytucjach i
jednostkach kultury, jednostkach samorządu
terytorialnego. W tym gronie znalazły się:
Gminna Orkiestra Dęta Koźminek, Orkiestra
Staromiejska ze Starego Miasta, Orkiestra M-
GOK z Brzeźna
Sompoleńska Orkiestra Dęta, Orkiestra Dęta
Parafii Królików, Wilczyńska Orkiestra Dęta,
Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy
GCK w Poniecu, Orkiestra „Suchcice i oko-
lice”. Poza konkursem wystąpiła Orkiestra
Dęta M-GOK Kleczew, która wygrała Prze-
gląd w ubiegłym roku. Pierwszą konkurencją
był przemarsz orkiestr z rynku na stadion KS
Sokół Kleczew.. Sompoleńska Orkiestra Dęta
zdobyła wszystkie nagrody!!Pierwsze
miejsce w muzyce marszowej! Pierwsze
miejsce w muzyce koncertowej! Pierwsze

miejsce za najlepsze mażoretki, których in-
struktorem jest Pani Michalina Trawińska!
Pierwsze miejsce dla najlepszego kapelmist-
rza: Pan Maciej Gwóźdź! 
Tydzień wcześniej, 19 czerwca Sompoleńska
Orkiestra Dęta zajęła 3 miejsce na X Turnieju
Orkiestr Dętych o "Kryształowe Koło". Tur-
niej odbył się w Kole. A Sompoleńska Or-
kiestra miała bardzo mocną konkurencję.
Serdecznie gratulujemy!

26 czerwca, o godz. 14.00, w Kleczewie odbył się XXVI
Regionalny Przegląd Amatorskich Orkiestr Dętych 
„O KLECZEWSKĄ WIEŻĘ” Organizatorem Przeglądu był
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kleczewie.



ZE SZKOLNEJ ŁAWKI

NAUKA Z LEGO 
Dzięki staraniom pani dyrektor zostały zaku-
pione dla ZS w Mąkolnie wyjątkowe i twór-
cze narzędzia edukacyjne-LEGO education. 
Jest ono przeznaczone do pracy w ramach
edukacji polonistycznej i języka polskiego na
pierwszym i drugim etapie edukacyjnym. Pa-
kiet Story Starter ma za zadanie rozwijać
umiejętności mówienia, słuchania, pisania i
czytania, zdolności językowe oraz obszary
wiedzy technicznej i edukacji językowej. Na-
rzędzie to pozwala uczniom tworzyć narracje
i opowiadać historie w naturalny sposób.

Story Starter od pierwszej chwili angażuje
uczniów, motywując ich do wykorzystania
swojej wyobraźni, uczy myśleć krytycznie i
twórczo, a także, a może przede wszystkim,
zachęca do współpracy oraz dzielenia się po-
mysłami, ideami i doświadczeniami.
Zajęcia z wykorzystaniem klocków LEGO
stały się fantastyczną zabawą, w którą anga-
żują się wszyscy, nawet ci nieśmiali i nie-
pewni siebie uczniowie. Klocki podbiły serca
dzieciaków i język polski nie jest już taki
straszny.

WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ…

Nikt nie mógł narzekać na nudę. Każde
dziecko znalazło coś ciekawego dla siebie.
W tym dniu zamiast codziennych zajęć dy-
daktycznych we wszystkich szkołach odby-
wały się liczne gry i zabawy: była muzyka,
konkurencje sportowe. Przedszkolaki z Som-
polna szukały fasolek w trawie i bawiły się
chustą animacyjną. Dużą atrakcją dla przed-
szkolaków były tańce w rytmie Zumby.
Dzieci uczestniczyły też w akcji „Bicie Re-
kordu Polski” w układaniu pluszowych mi-
siów oraz w przemarszu z misiami ulicami
miasta. Dzieci z przedszkola pomagały w tej
akcji swoim starszym kolegom ze szkoły
podstawowej i gimnazjum w Sompolnie.
Uczniowie pobili rekord Polski i ułożyli linię
o długości 139,82 m powstałą z ułożenia 821
misiów. Następnie rozpoczęły się imprezy:
występy uczniów, rozegrano zaciekłe mecze
w piłkę plażową. Wielkie brawa dla straża-
ków z Sompolna, przy ich pomocy można
było pokonać swoje lęki związane z wyso-
kością, nauczyć się jak reanimować poszko-
dowanych w wypadkach. Przy organizacji
Dnia Dziecka pomagał również Samorząd
Mieszkańców Sompolna.
Dzieci z Lubstowa  oprócz świętowania Dnia
Dziecka obchodziły również Dzień Patrona
Szkoły Podstawowej–księdza Jana Twar-
dowskiego. Z tej okazji odbyła się uroczysta
akademia upamiętniająca szczególną postać
patrona szkoły. Słynny cytat księdza Jana
Twardowskiego „Śpieszmy się kochać ludzi,
tak szybko odchodzą” stanowił motto całej
uroczystości. Uczniowie klasy IIb, Va i Vb
podczas recytacji wierszy i scen z życia pat-
rona wprowadzili wszystkich w atmosferę
zadumy i zastanowienia się nad przemija-
niem ludzkiego życia. Apel wspólnie z
uczniami przygotowała Pani Dorota Kuć na-
tomiast o oprawę muzyczną zadbał Pan
Zbigniew Słodkiewicz. Wszyscy dbali o to,
aby czas spędzony w szkole upłynął przy-
jemnie i wesoło. Uczniowie spędzili czas na
indywidualnych zabawach z wychowaw-
cami, świetnie bawili się uczestnicząc w ka-
raoke i dyskotece. Jednak największą
atrakcją były z pewnością gokarty oraz dmu-

chany plac zabaw dla dzieci. 
Dla podopiecznych OREW w Marianowie
został zorganizowany Dzień Sportu. Już od
samego rana na boisku trwały przygotowa-
nia. Odbyło się wiele konkurencji i zabaw in-
tegracyjnych dla dzieci. W pierwszej części
wszystkie dzieci wzięły udział w zabawach
kolorową chustą. W drugiej części do boju
stanęły dwie drużyny „Borsuki” oraz „Za-
jące”. Wszystkie dzieci aktywnie i z dużym
zaangażowaniem uczestniczyły w przygoto-
wanych konkurencjach dostosowanych do
ich potrzeb i możliwości. Wychowankowie
dzielnie walczyli pokonując własne słabości.
Zwyciężyła drużyna BORSUKÓW wyni-
kiem 6:4. Po zawodach z elementami rywa-
lizacji wychowankowie OREW w
Marianowie doskonalili umiejętności gry ze-
społowej w BOCCE. Podczas zawodów nie
zabrakło dopingu oraz dobrego humoru. 
Dzieci w Mąkolnie uczciły Dzień Dziecka na
sportowo. Rywalizowały z sobą między in-
nymi grając w piłkę siatkową, piłkę nożną
oraz brały udział w szeregu konkurencji
sprawnościowych. Wyłoniono najlepszych
sportowców poszczególnych konkurencji i
najlepsze klasy w grach drużynowych. Naj-
lepsi sportowcy otrzymali nagrody. Kolej-
nego dnia, 2 czerwca, w Szkole Podstawowej
w Ośnie Górnym odbyły się obchody Dnia
Dziecka i Rodziny. Z tej wyjątkowej okazji
uczniowie przygotowali prezentację swoich
umiejętności. Były skecze, tańce i śpiew.
Każdy–od przedszkolaka do szóstoklasisty–
zaprezentował swój talent. A niewątpliwą at-
rakcją były dmuchane zjeżdżalnie, plac
zabaw oraz mecz siatkówki rozegrany po-
między uczniami, nauczycielami i rodzicami.
Na wszystkie dzieci w poszczególnych szko-
łach czekał poczęstunek przygotowany przez
rodziców. Można było spróbować potrawy z
grilla, chlebek z pysznym smalcem i ogó-
reczkiem, pączki, batony, ciasteczka, napoje.
Wszystko było pyyyyszne! Rodzicom należą
się duże podziękowania. Podsumowując za-
cytujmy tekst piosenki Majki Jeżowskiej
„..niech małe sny spełnią się dziś, wyśpiewaj
marzenia, a świat będzie nasz!”

Początek czerwca to czas wyjątkowo lubiany przez dzieci. Wszystkie szkoły na terenie gminy Sompolno uczciły
Dzień Dziecka. Było wesoło i kolorowo. Uczniowie przyszli bez tornistrów ponieważ nie było zajęć lekcyjnych. 
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ROWEROWA PIELGRZYMKA DO BRDOWA

Wyjazd zorganizowała pani katechetka Elż-
bieta Dorota Antczak. Wyprawa dzieci wraz
z rodzicami uwieńczyła całoroczne uczęsz-
czanie uczniów na zajęcia koła biblijnego. W
pielgrzymce uczestniczyło 8 uczniów i 3
mamy wraz z panią katechetką. Rowerzyści
wyruszyli o godz. 9.30 z miejscowości Sied-
liska i już około godz. 11.00 dotarli do celu
podróży. Jeden postój podczas drogi pozwolił
rozsmakować się w pięknie krajobrazu ziemi
brdowskiej i nabrać sił, by ostatecznie do-
trzeć do centrum Brdowa.
Na miejscu, przy klasztorze, czekał już na
pielgrzymów brat Dawid-zakonnik, który
serdecznie przywitał wszystkich, pełniąc rolę
przewodnika, przedstawił w sposób bardzo

ciekawy historię klasztoru. Uczestnicy zwie-
dzili kościół oraz przyklasztorne posiadłości.
Dowiedzieli się, że Brdów to nie tylko ośro-
dek kultu religijnego, ale i turystyki. Piękne
jeziora, lasy, powietrze przyciągają turystów,
którzy chwalą sobie odpoczynek w zaciszu
przyrody i murów klasztornych. Przewodnik
powiedział, że z ziemią brdowską związany
jest też dziadek Fryderyka Chopina, jak i
znana aktorka kina niemego Pola Negri
(Apolonia Chałupiec).
Na koniec cała grupa udała się do pobliskiej
pizzerii na smaczny posiłek i wzmocnieni
wyruszyli w drogę powrotną. Pełni wrażeń
myślą już o kolejnej wyprawie.

Niewielka miejscowość–Brdów–słynąca z cudownego
obrazu Matki Boskiej Zwycięskiej, a także z obecności
ojców Paulinów była niedawno celem wyprawy
rowerowej grupy młodzieży, która należy do koła bibli-
jnego ze szkoły podstawowej w Mąkolnie. 



31 maja Szkołę Podstawową w Ośnie Gór-
nym odwiedziła Pani Paulina Wawrzyniak–
dietetyk. Podczas spotkania przedstawiła
uczniom bardzo ciekawą, dostosowaną do
wieku dzieci, prezentację multimedialną do-
tyczącą wpływu zdrowego odżywiania i ak-
tywnego trybu życia na organizm człowieka.
Dzięki temu uczniowie uświadomili sobie,
jak ważna dla zdrowia jest zbilansowana, bo-
gata w owoce i warzywa dieta.
W podziękowaniu dzieci przygotowały dla

Pani dietetyk upominek i obiecały dbać o
swoje zdrowie.
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DIETETYK W SZKOLE

BEZPIECZEŃSTWO TO BARDZO WAŻNA
SPRAWA

Konkurs był perfekcyjnie przygotowany
przez wicedyrektora i jednocześnie pedagoga
szkolnego, Panią Agnieszkę Rzeźnik. O cie-
kawą i zgodną z tematem dekoracje sali gim-
nastycznej zadbały Panie: Beata Frontczak i
Renata Janiszewska–Łazik. Drużyny „czer-
wonych”, „białych” i „żółtych” rozwiązy-
wały zagadki dotyczące bezpieczeństwa,
układały puzzle, rozpoznawały znaki dro-
gowe, przypominały reguły rządzące ruchem
drogowym. Demonstrowały prawidłowe
przejście po pasach. Rozpoznawały pojazdy
uprzywilejowane i numery alarmowe. Wie-
działy jak należy zachować się w stanach za-
grożenia życia. Gość honorowy i zarazem
juror pan dzielnicowy Krzysztof Kubacki,
był pełen podziwu i uznania dla wiedzy
przedszkolaków. Dzieci otrzymały dyplomy
i kamizelki odblaskowe, które przydadzą się

w czasie spacerów i wycieczek. W nagrodę
każde dziecko mogło wsiąść do radiowozu i
przymierzyć czapkę policjanta. Bojowy
okrzyk „Każdy Muminek dobrze wie, jak
bezpiecznie zachować się” długo brzmiał w
uszach wszystkich, a szczególnie 3–latków z
grupy maluszków, które pod opieką swojej
wychowawczyni Pani Ewy Radeckiej dziele-
nie kibicowały starszym kolegom. Wszyst-
kim życzymy bezpiecznych wakacji. 

Pod takim tytułem odbył się 7 czerwca w Przedszkolu
Gminnym w Lubstowie turniej wiedzy o bezpieczeństwie.
Pięciolatki i czterolatki wykazały się dużą wiedzą w tym
temacie.

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

ZAREKLAMUJ SIĘ W NASZEJ GAZECIE
redakcja@sompolno.pl

BEZPIECZNE WAKACJE
Zbliżają się wakacje, czas radości i beztroski,
więc w Ośrodku Rehabilitacyjno-Eduka-
cyjno-Wychowawczym w Marianowie nau-
czycielki Anna Liczbińska i Olga
Wojciechowska zorganizowały zajęcia zwią-
zane z bezpieczeństwem wychowanków pod-
czas letniego wypoczynku i nie tylko. 
Omówiono zasady prawidłowego poruszania
się po jezdni, prawidłowego reagowania na
sygnalizację świetlną, bezpiecznego korzys-
tania z Internetu oraz zachowania się wobec
osób obcych. Wychowankowie mieli możli-
wość obejrzenia krótkometrażowych filmów
przestrzegających przed wsiadaniem do aut
z obcymi osobami, rozmawiania z nieznajo-
mymi czy też otwierania drzwi, gdy rodzi-

ców nie ma w domu. To bardzo ważne lekcje.
Wychowankowie mieli możliwość poznania
umundurowania policjantów będących w co-
dziennej służbie. Dowiedzieli się w jakich
konkretnych sytuacjach wzywa się policję i
dlaczego nie wolno używać numeru alarmo-
wego bez wyraźnej przyczyny. Wspaniałą
okazją do poznania pracy policjantów była
wizyta dzielnicowego z Komisariatu Policji
w Sompolnie. Zademonstrował on wóz poli-
cyjny, umundurowanie oraz wyposażenie
każdego policjanta w akcji. Udzielił cennych
rad dotyczących bezpiecznego wypoczynku
oraz zachęcił dzieci do rozmów z rodzicami
w razie „niebezpiecznych” znajomości.

Zespół Szkół Nr 3 w Mąkolnie odwiedziła
Pani Beata Stepanow - Prezes Stowarzysze-
nia Edukacji Diabetologicznej (SED). Jej wi-
zyta związana była ze Światowym Dniem
Zdrowia, który w tym roku poświęcony jest
cukrzycy. W spotkaniu wzięli udział wszyscy
uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnaz-
jum. Pani Beata Stepanow w bardzo ciekawy,
przystępny, a nawet humorystyczny sposób
opowiedziała o podstępnej chorobie (która
latami może nie dawać żadnych objawów),
jaką jest cukrzyca. Uczniowie mogli przeko-
nać się jak to jest kiedy chory na cukrzycę
człowiek traci wzrok, przestaje chodzić lub
jak ciężko jest się schylać mając duży brzuch.
Cukrzycy bowiem często towarzyszy oty-
łość. Uświadomiła uczniom jak ważny jest w
tej chorobie zdrowy styl życia czyli aktyw-
ność fizyczna i zdrowy sposób odżywiania.
Pani Stepanow zachęcała dzieci oraz grono

pedagogiczne do aktywnego spędzania wol-
nego czasu i skupieniu się na ważnych dla

człowieka rzeczach, które najbardziej liczą
sie w życiu. Na zakończenie cała sala zatań-
czyła DiabeDance. To taniec osób chorych na
cukrzycę, który ma zachęcać do aktywności
fizycznej. Pani Beata Stepanow została za-
proszona przez Zespół do Spraw Promocji
Zdrowia Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Mąkolnie.

SPOTKANIE–„POKONAJ CUKRZYCĘ!"

DZIEŃ EUROPEJSKI

Założeniem projektu było propagowanie pat-
riotyzmu do naszej ojczyzny Polski, aby
uczniowie czuli się Europejczykami, by wie-
dzieli, co nas odróżnia od innych narodów i
co możemy wnieść z naszego dziedzictwa
kulturowego do wspólnoty państw europej-
skich, jak również przybliżenie tematyki Unii
Europejskiej i popularyzacja wiedzy o wy-
branych państwach należących do Unii Eu-
ropejskiej.
Do obchodów tego dnia uczniowie kl. Ia
przygotowywali się długo. Ustalono, że
każda grupa zaprezentuje jeden z losowo wy-
branych krajów Unii Europejskiej. Scena-
riusz imprezy zakładał, że uczniowie
przygotowując się do prezentacji poznają his-
torię, zabytki, sławne postaci i inne cieka-
wostki kraju, który będą prezentować. Każda
z grup miała przygotować materiały po-
trzebne do wykonania plakatu pt. „Na tury-
stycznych szlakach krajów Unii
Europejskiej”. Plakaty stworzyły świetną
klasową wystawę. Celem wystawy miało być
poznanie przez dzieci najatrakcyjniejszych
zakątków Europy. W ten sposób powstały

okazałe kolekcje barwnych folderów, będą-
cych jednocześnie przewodnikiem turystycz-
nym. Uczniowie ubrani byli w
charakterystyczne stroje prezentowanego
kraju. Nie zabrakło również dobrej muzyki i
najbardziej znanych tańców w Europie. Do
projektu zostali włączeni rodzice, którzy
przygotowali przepyszne potrawy z danego
kraju, np. sałatka grecka, muffinki czekola-
dowe, maślane ciasteczka, a także pizzę.
Uczniowie świetnie się bawili i przy okazji
sporo nauczyli, a przecież o to właśnie cho-
dziło. Kolejna edycja już za rok.

Dzień Europejski w kl.  Ia Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego  Nr  1  w  Sompolnie  pod  hasłem  „Wielka  Parada
Państw Unii Europejskiej”.

W PLAŻÓWCE NAJLEPSZE W POWIECIE!

Udział w nich wzięły dziewczęta, reprezen-
tujące osiem konińskich gimnazjów. Turniej
rozegrano systemem „brazylijskim” przy
pięknej słonecznej pogodzie. Reprezentacja
Gimnazjum w Sompolnie w składzie: Ju-
styna Wiśniewska i Justyna Brochocka,
łatwo wygrała swoje 2 pierwsze mecze: z
Kucharami Kościelnymi i Rychwałem, a na-
stępnie w pojedynku półfinałowym 2:0 po-
konały swoje rówieśniczki ze Sławska. W
meczu finałowym dziewczęta (ponownie z
Rychwałem) wygrały pewnie i zajęły I
miejsce w turnieju zdobywając tytułu Mist-
rzyń Powiatu i awans na Mistrzostwa Wiel-

kopolski. Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów! (II m-ce Gimnazjum Rychwał, III
m-ce Gimnazjum Wilczyn, IV m-ce Gimnaz-
jum Sławsk)

12 maja na przepięknie położonych na nadgoplańskiej
plaży boiskach w Łuszczewie, odbyły się Mistrzostwa
Powiatu Konińskiego w Siatkówce Plażowej Dziewcząt
Szkół Gimnazjalnych.

PUCHAR LATA ROZPOCZĘTY!
W środę, 2 czerwca, oficjalnie zainauguro-
wano rozgrywki siatkówki plażowej w Som-
polnie. Zawody te otworzyły cykl turniejów:
Puchar Lata w Siatkówce Plażowej Kobiet–
Sompolno 2016. Mimo nie budzącej za-
chwytu pogody, swój udział zgłosiło aż
osiem par. Wśród startujących były zawod-
niczki trenujące siatkówkę w szkole podsta-
wowej (3 pary), gimnazjum (3 pary) a także
dziewczęta ze szkół ponadgimnazjalnych (2
pary). 
Mimo dużej różnicy wieku łączyło je jedno:
pragnienie aktywnego spędzenia czasu i mi-
łość do siatkówki! W towarzystwie przebija-
jącego się przez chmury słońca i chwilowych
opadów deszczu, zawodniczki toczyły boje
na dwóch boiskach. Mecze obfitowały w dłu-
gie wymiany, mocne ataki, a także typowo
techniczne zagrania. Turniej rozegrano sys-

temem „każdy z każdym” w 2 grupach, a na-
stępnie rozegrano finały i mecze o kolejne
miejsca w klasyfikacji generalnej turnieju. W
zaciętym finale para Justyna Janke/Anita Le-
wandowska z ZSP w Sompolnie pokonała
kadrę gimnazjum w składzie Justyna Bro-
chocka/Natalia Konarska, miejsce III zajęły
Marta Brochocka i Paulina Stanisławska, a
IV świetnie zapowiadająca się para pierw-
szoklasistek z gimnazjum Martyna Gór-
czewska i Julia Lewandowska. Kolejne
miejsca: Agnieszka Brochocka/Marlena
Kaczmarek (SP), Maja Drabińska/Roksana
Kobrzycka (Gim), Magdalena Chudy-
kowska/Eliza Gruberska (SP), oraz Roksana
Cichocka/Weronika Sobocińska/Jasmina
Wasilewska (SP Morzyczyn).

PRZEGLĄD SPORTOWY
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PRZEGLĄD SPORTOWY
SOMPOLNO TEŻ BIEGA!

Od godziny 09.45 do 10.00 odbyła się rejest-
racja uczestników. Każdemu biegnącemu
został przydzielony numer startowy. Bieg
rozpoczął się o godz. 10.05 spod Urzędu
Miejskiego. Trasa biegu została wyznaczona
następująco: start Urząd Miejski, ul. 11 Lis-
topada, Plac Wolności, ul. Kaliska, ul. Ogro-
dowa, ul. Gimnazjalna i z powrotem na
boisko koło Urzędu. Trasa liczyła ok. 1 700
m, a w biegu wzięło udział ok 200 osób. Po
dobiegnięciu do mety na boisku koło Urzędu
Miejskiego w Sompolnie odbyły się konku-
rencje biegowe w następujących kategoriach
wiekowych: szkoła podstawowa, kl. IV-VI -
chłopcy 2 okrążenia, dziewczęta-1 okrążenia;
gimnazjum, kl. I, II i III: chłopcy 3 okrążenia,
dziewczęta-2 okrążenia; szkoła ponadgim-
nazjalna: chłopcy 3 okrążenia, dziewczęta-2
okrążenia, dorośli-mężczyźni i kobiety- 2
okrążenia. W każdej konkurencji wszystkie
dzieci i młodzież dawały z siebie wszystko,
każdy chciał dobiec jako jeden z pierwszych
i stanąć na podium aczkolwiek zachowując
zasady fair play. Za I miejsce Burmistrz
Miasta Sompolno Roman Bednarek rozdał
zwycięzcom piękne puchary, statuetki, me-
dale i dyplomy. Za II i III miejsce zawodnicy

dostali medale i dyplomy. Ponadto zwy-
cięzcy otrzymali drobne gadżety z logo
gminy Sompolno. Uhonorowany dyplomem
został także Pan Jan Olszewski z gminy Kło-
dawa–jako najstarszy uczestnik biegu. Po-
nadto wszyscy uczestnicy biegu otrzymali
piłeczki „Zośka” z herbem gminy Sompolno
i wafelki, które zostały ufundowane przez
Burmistrza. Nad bezpieczeństwem uczestni-
ków czuwali policjanci z Sompolna oraz dru-
howie z OSP Sompolno. Impreza
zgromadziła dużą ilość miłośników biegania
i zdrowego stylu życia. Celem imprezy było
propagowanie zdrowego stylu życia, rozwi-
janie zainteresowań sportowych, oraz zorga-
nizowanie wolnego czasu mieszkańcom
gminy.

OREW MARIANOWO NA OLIMPIADZIE

Wychowankowie OREW z Klubu Olimpiad
Specjalnych „Herkules”, 9 czerwca, brali
udział w zmaganiach Programu Aktywności
Motorycznej Olimpiad Specjalnych. Program
ten umożliwia uczestnictwo osobom z niepeł-
nosprawnością intelektualną ze sprzężoną
niepełnosprawnością aparatu ruchu oraz
innym osobom, które do tej pory z różnych
przyczyn nie mogły startować w zawodach
Olimpiad Specjalnych. Program pokazał ca-
łoroczną pracę opiekunów z wychowankami,
rehabilitację oraz systematyczne treningi w
różnych dziedzinach. Na treningu zawodnicy
pokazali swoje zdobyte umiejętności w ta-
kich konkurencjach jak: podnoszenie głowy,
wrzucanie przedmiotów do pudełka, przej-
ście przez tunel, rzut do celu, kopnięcie piłki
do bramki, przejście po ławce czy też pchnię-
cie piłki. W treningu wzięło udział ok. 93 za-

wodników z kilkunastu klubów. Klub „Her-
kules” z Marianowa dumnie reprezentowali:
Wiktoria Fordon, Wojciech Koziarski, Mar-

tyna Mazurkiewicz, Przemysław Nadolski,
Weronika Stadnicka, Gracjan Szulc i Julia
Zawadzka. We wrześniu zaczynamy nowe
wyzwania i ćwiczenia.

OREW z Marianowa wystartował w XIII regionalnym
dniu treningowym programu treningu aktywności moto-
rycznej olimpiad specjalnych.

PODWÓJNA SREBRNA KORONA FILIPA

Jego starty w tym roku szkolnym są histo-
ryczne, bo zapiszą się w kronikach gimnaz-
jum jako najlepsze i najbardziej wartościowe
w dziejach gimnazjalnego sportu. Każdy
start to kolejna zdobycz medalowa. 
W Żerkowie, 2 czerwca, Filip wystartował w
Finałach Mistrzostw Województwa Wielko-
polskiego w Biegach Przełajowych Chłop-
ców Szkół Gimnazjalnych na dystansie 2000
metrów. Uczeń z Mąkolna zajął tam wspa-
niałe drugie miejsce i zdobył srebrny medal
mistrzostw. W mistrzostwach wystartowali
również Weronika Łoś oraz Bartosz Lam-
prycht, którzy zameldowali się na mecie w

środku stawki.
W Poznaniu, 11 czerwca, odbyły się Mistrzo-
stwa Województwa Wielkopolskiego w Lek-
kiej Atletyce Młodzików (ur. 2001-2002).
Filip wystartował na dystansie 2000 metrów,
a Bartek na 1000 metrów. Kolejny super bieg
i kolejny medal dla biegacza z Mąkolna. Z
rekordem życiowym 6:17.69 oraz ze srebr-
nym medalem Filip został wicemistrzem wo-
jewództwa. Bartek Lamprycht, w biegu na
1000 metrów, także uzyskał rekord życiowy
3:06.86 i zajął 10 miejsce w mistrzostwach.
Wszystkim uczniom z mąkoleńskiego gim-
nazjum serdecznie gratulujemy, a starty w ry-
walizacji i współzawodnictwie to same
powody do radości i dumy. Jesteście praw-
dziwymi Mistrzami Sportu.

GKS SOMPOLNO ZOSTAJE W OKRĘGÓWCE!
W ostatniej kolejce konińskiej klasy okręgo-
wej GKS Sompolno zmierzył się ZKS Zagó-
rów.
Do utrzymania się w tej klasie rozgrywek
nasz zespół potrzebował przynajmniej jed-
nego punktu. Mecz był jednostronny wido-
wiskiem. Drużyna GKS Sompolno strzeliła
swoim przeciwnikom aż osiem bramek. Zdo-
bywając trzy punkty utrzymała się w koniń-
skiej klasie okręgowej zajmując bezpieczne
13 miejsce. Mecz z Zagórowem był ostatnim
meczem w roli trenera GKS Sompolno pana
Tomasza Mikusika, który podziękował po
meczu kibicom, zawodnikom i zarządowi
GKS Sompolno za wspólne piłkarskie
chwile.

GKS Sompolno-ZKS Zagórów 8:0
Bramki: Adam Gruberski 3 Norbert Kozłow-
ski 2 Mirosław Szczebelski 2 i Przemysław
Jankowski 1.

źródło:www.sompolno24.pl

Wspaniałe wieści docierają do nas z Mąkolna. Rewela-
cyjnie  rozwija się kariera młodego  lekkoatlety  z Gim-
nazjum w Mąkolnie–Filipa Michalskiego. 

20 maja odbył się VIII Sompoleński Bieg „Dla zdrowia”
zorganizowany w ramach ogólnopolskiej akcji Polska
Biega. W biegu wzięła udział młodzież z ZSP nr 1 w
Sompolnie, z ZSP nr 2 w Lubstowie, ZS nr 3 w Mąkolnie,
ze Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Ośno Górne i
Okolice, LO w Sompolnie, a także wszyscy chętni
mieszkańcy gminy.

GIMNAZJADA WOJEWÓDZKA
Weronika Gorzelińska i Paulina Pomernacka
to uczennice Gimnazjum im. Polskich
Olimpijczyków w Lubstowie. Dziewczęta w
obecnym roku szkolnym odniosły sukcesy w
zawodach powiatowych w lekkoatletyce, w
związku z czym wywalczyły awans na za-
wody rangi wojewódzkiej.Gimnazjada Wo-
jewódzka odbyła się 25 maja w Pile.
Weronika Gorzelińska brała udział w konku-
rencji pchnięcia kulą, natomiast Paulina Po-
mernacka startowała w biegu na 1000
metrów. Dziewczęta, mimo bardzo wysokiej
konkurencji, zaprezentowały się z jak najlep-

szej strony (duża grupa dziewcząt z licen-
cjami, wyspecjalizowanych klubów sporto-
wych).Ciekawe doświadczenie życiowe,
możliwość porównania swoich sił, umiejęt-
ności z najlepszymi zostaną długo w ich pa-
mięci. Paulina Pomernacka startowała
również w wojewódzkich zawodach w Indy-
widualnych Biegach Przełajowych Żerków
2016. Z powodu choroby nie wzięła w nich
udziału Laura Nawrot, która również wywal-
czyła kwalifikację na zawody rangi woje-
wódzkiej w Żerkowie.

ŻAKI GÓRĄ!

Zawody rozpoczęły się równo o godz. 9.00.
Na boisku zmagania  toczyły się między 6-
oma drużynami: GKS Sompolno, Kasztela-
nia Brudzew I , Kasztelania Brudzew II,
Olimpia Koło I, Olimpia Koło II i Górnik
Kłodawa. Turniej rozgrywany był systemem
każdy z każdym. Zawodnicy  z Sompolna
oprócz w/w pojedynków mieli  do przejścia
tego dnia jeszcze… spowiedź komunijną o
godz. 10.00. Każdy z piłkarzy GKS-u (rocz-
nik 2006) po spowiedzi szybko zameldował
się na boisku by wspomóc swój ukochany
klub. GKS wygrał 4 z 5 spotkań i z sumą 12
pkt uplasował się na pierwszym miejscu ca-
łych zawodów.  Kolejne miejsca należały do
Olimpii Koło I (11pkt), Kasztelani Brudzew
I (11pkt- gorszy stosunek bramek), Górnik
Kłodawa (9pkt), Olimpii Koło II (3pkt),

Kasztelani Brudzew II (0pkt). Po turnieju
wszyscy zawodnicy dostali pamiątkowe me-
dale. Zespoły otrzymały także puchary, do
Sompolna powędrował  ten największy,
który odebrał z rąk swojego trenera Pana
Szymona Stankiewicza kapitan zespołu Ale-
ksy Raźniewski. Cały sezon wygrał zespół
Górnik Kłodawa. Nasi najmłodsi zawodnicy
zajęli 4 lokatę nieznacznie ustępując pierw-
szym zespołom z Koła i Brudzewa.

Jeszcze przed derbami Gminy Sompolno, w sobotę 28
maja, doszło do ostatniego turnieju o mistrzostwo Klasy
ORLIK E2 Gr. II na orliku w Sompolnie.



Pytania do krzyżówki:
1. Pakujesz w nią rzeczy i zabierasz w podróż
2. Piaszczysta i można się na niej opalać 
3. Chroni głowę przed słońcem
4. Zaczyna się 21 czerwca
5. Jest gorące i świeci na niebie
6. Zbiornik wodny, często odwiedzany w upalne dni 
7. Zbierasz je nad morzem
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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 20 lipca 2016 roku. Każda osoba może oddać tylko jeden kupon konkursowy.
Wylosowany laureat otrzyma nagrodę ufundowaną 
przez Burmistrza Miasta Sompolno - Romana Bednarka

SPRZEDAM MIESZKANIE W SOMPOLNIE
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

LAUREAT KRZYŻÓWKI - KWIECIEŃ
Mieszkaniec Sompolna, Pan Stefan Som-
poliński, został laureatem kwietniowego
konkursu „Gazety Sompoleńskiej”. Kon-
kurs polegał na rozwiązaniu krzyżówki
powiązanej z Obchodami 3 maja. Za-
stępca Burmistrz Miasta Sompolno, gra-
tulując wygranej, wręczyła opryskiwacz
oraz torbę upominkową.
Zwycięzcy jeszcze raz gratulujemy! 

DEMI suka w typie owczarka belgijskiego,
średniej wielkości. Młoda, ma rok, najwyżej
półtora. Jest odrobaczona, zaszczepiona oraz
wysterylizowana. Przesympatyczna, ładnie
chodząca
na smyczy.
W Przytu-
lisku od
miesiąca.
Dogaduje
się z in-
n y m i
psami.

GUCIO młody, nieduży, sympatyczny
psiak. Jest odrobaczony, zaszczepiony oraz
wykastrowany. Potrafi chodzić na smyczy i
uwielbia spacery. Jest ciekawski otaczają-
cego go świata i najlepiej czuje się na spa-
cerach. Przebywa w Przytulisku dość krótko,
ale do tej
pory nie
wchodził
w kon-
flikty z
i n n y m i
psami.
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KARGUL to młody pies, średniej wielko-
ści. Jest odrobaczony, zaszczepiony oraz
wykastrowany. Jest to silny i energiczny
pies, jednak po dłuższym spacerze uspokaja
się i jest posłuszny. Powinien trafić do domu
z dużą posesją lub do osoby, która zapewni
mu odpowiednią dawkę ruchu np. biegając. 

Przypominamy o najmłodszych w Naszym Przytulisku.
Bella, Bianka i Cygan wciąż czekają na właścicieli.

Cała gromada już jest gotowa do adopcji.

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


