
PIKNIK LATA W LUBSTOWIE
Piknik Lata w Lubstowie, odbył się w niedzielę 17 lipca.
Festyn cieszył się dużym zainteresowaniem. 

ŚWIĘTOJANKI W MĄKOLNIE
26 czerwca, w Mąkolnie odbyły się Świętojanki. Organi-
zatorami imprezy byli M-GOK w Sompolnie, Sto-
warzyszenie Kobiet Inicjatyw Wiejskich oraz Gminne
Towarzystwo Sportowe „Błękitni Mąkolno”. 

FESTYN RODZINNY W RADOWIE
Przy pięknej pogodzie, 18 czerwca, odbył się Festyn Ro-
dzinny w Radowie. Miejsce, w którym zorganizowano fe-
styn jest dość szczególne, ponieważ jest ono placem budowy
chaty grillowej dla sołectw Kolonia Lipiny
i Janowice.
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MANEWRY GMINNE
2 lipca, odbyły się Manewry Gminne 
Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu Miasta i Gminy Sompolno. Pun-
ktualnie o godzinie 15:30, na terenie plaży
gminnej w Lubstowie, strażacy z Som-
polna, Lubstowa, Mąkolna, Racięcic, Mos-
tek oraz Stefanowa, uczestniczyli we
wspólnej zbiórce. 

KGW MARCJANKI NAJLEPSZE
W WIELKOPOLSCE
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Koło Gospodyń Wiejskich Marcjanki  zwy-
ciężyło w plebiscycie „Wielkopolskie Koła
Gospodyń Wiejskich 2016”. Organizatorem
plebiscytu był Głos Wielkopolski.
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GŁOSUJEMY NA SOŁTYSA 
KAROLA MALINOWSKIEGO
Karol Malinowski, sołtys Janowic ubiega się o tytuł 
Najpopularniejszego Sołtysa Regionu Konińskiego
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ROZMOWA Z ROMANEM BEDNARKIEM - BURMISTRZEM MIASTA SOMPOLNO
27 czerwca radni Rady Miejskiej w Som-
polnie udzielili panu Burmistrzowi abso-
lutorium za wykonanie budżetu za rok
2015. Jest satysfakcja z otrzymanego ab-
solutorium?
Satysfakcja jest ogromna. Jest to pierwsze
absolutorium w całości dla mnie, ponieważ
w tamtym roku realizowałem budżet mojego
poprzednika. Budżet na rok 2015 był moim
autorskim budżetem, który zaakceptowała
Rada Miejska w Sompolnie. Cały budżet był
wykonany prawidłowo, bez żadnych wykro-
czeń, co stwierdziła również Komisja Rewi-
zyjna. 
Co prawda 12 radnych głosowało za udzie-
leniem absolutorium, jednak 3 wstrzymało
się od głosu.
Oczywiście przyjmuję nie jednogłośność rad-
nych jako kolejny bodziec mobilizujący mnie
do jeszcze lepszej pracy na rzecz gminy
Sompolno. Jednak mam nadzieję, że absolu-
torium za rok 2016 będzie już przyznane jed-
nogłośnie. 
Mieszkańcy wsi w gminie Sompolno mają
od roku do dyspozycji fundusz sołecki. Czy
mieszkańcy Sompolna będą mieć do dys-
pozycji fundusz obywatelski? 
Uchwalając Fundusz Sołecki wraz z Radą
Miejską daliśmy sobie rok, by zobaczyć, jak
w społeczeństwie przyjmie się ta idea. Ja bar-
dzo dobrze oceniam fundusz sołecki. Spełnił
swoje zadanie, aktywizował wiele środowisk,

wiele dobrego dzieje się wokół niego. Takim
naturalnym krokiem będzie w przyszłym
roku rozważenie uchwalenia funduszu oby-
watelskiego dla miasta Sompolno.
Jakie są plany wobec budowy sali widowi-
skowej przy  Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury w Sompolnie?  Wiemy, że w grud-
niu 2015 roku były prowadzone prace za-
bezpieczające piwnice sali widowiskowej.  
Były to prace zabezpieczające  strop i funda-
menty. Aktualnie nie mamy żadnych ze-
wnętrznych źródeł finansowania. Koszt
wykonania sali widowiskowej wahałby się w
graniach 5 mln zł. Nie stać naszej gminy, by
z własnego budżetu przeznaczyć na ten cel
taką sumę. Szukamy innych źródeł, w grę nie
wchodzą już fundusze z Unii Europejskiej.
Są jeszcze możliwości pozyskania pieniędzy
z funduszów ministerialnych. Jeśli nie uda
nam się pozyskać żadnych środków, rozwa-
żymy próbę pokrycia budowy sali z własnych
środków. Oczywiście, przeprowadzenie tej
inwestycji zajmie dużo czasu i będzie prze-
prowadzone etapami. 
Ostatnio w budżecie naszej gminy znalazła
się nadwyżka budżetowa. Jak to się stało,
że poza planowanymi  przychodami zna-
lazło się ok. 4 mln zł do rozdysponowania?
Były to kwoty, które nie zostały wykorzys-
tane w 2014 i 2015 roku. W 2014 r. nie wy-
korzystano ok. 1,5 mln zł, a w 2015 ok. 2,4
mln zł. Należy dodać, że w 2015 r. mieliśmy

bardzo duży zwrot podatku VAT oraz zwrot
kosztów z budowy oczyszczalni ścieków
przy ul. Błankowej w Sompolnie. 
Jak została podzielona ta nadwyżka bu-
dżetowa? 
Środki zostały podzielone w kilku etapach.
Na sesji kwietniowej przekazaliśmy środki
m.in. na budowę oświetlenia. Mamy dwa
duże projekty: w Sompolnie na ul. 11 listo-
pada zostaną zamontowane lampy, które będą
zbliżone do wyglądu tych z ulicy Kaliskiej,
czy ulicy Warszawskiej. Została już podpi-
sana umowa na pierwszy etap tej inwestycji.
Drugi projekt to dokończenie budowy
oświetlenia w Lubstowie, od centrum wsi w
kierunku szkoły. Sporą kwotę przeznaczy-
liśmy na budowę placów zabaw w całej gmi-
nie. Sztandarowym placem zabaw, którego
projekt jest już wykonany, ma być ten przy
ul. Błankowej, gdzie planujemy założyć inną
nawierzchnię niż podłoże piaskowe. W pier-
wotnie kształtowanym budżecie na rok 2016
nie mogliśmy zagwarantować wszystkich
środków potrzebnych na budowę dróg, dla-
tego przekazaliśmy je z nadwyżki budżeto-
wej. W budżecie nie planowaliśmy także
środków na ochronę zabytków, dlatego po-
dzieliliśmy kwotę 250 tys. zł na następujące
cele: parafia w Lubstowie otrzyma 50 tys. zł
na remont dzwonnicy i ogrodzenia, 50 tys.
zostanie przekazanych parafii w Racięcicach,
gdzie będzie wykonany kolejny etap prac bu-

dowlanych i zostanie przeprowadzana reno-
wacja chodnika, natomiast parafia w Lubs-
tówku dostanie dotacje rzędu 50 tys. zł na
prace konserwatorskie w zabytkowej świą-
tyni. 50 tys. zł przyznano na remont kaplicy
św. Hieronima na puszczy w Sompolnie, a 10
tys. zł na konserwację zabytku otrzymała pa-
rafia ewangelicko-augsburska. 40 tys. złotych
przyznano także parafii w Lubotyniu - choć
ta zabytkowa świątynia nie znajduje się na te-
renie naszej gminy, to część mieszkańców
gminy Sompolno należy do tej parafii. 
Nie wykorzystaliśmy wszystkich środków z
nadwyżki, mamy dopiero półrocze i chcieli-
byśmy mieć zabezpieczone środki w razie
niespodziewanych wydatków. Pragniemy
jednak wydać je w IV kwartale tego roku. Są
to Wasze pieniądze, Drodzy mieszkańcy
gminy, i uważam, że powinny zostać rozdys-
ponowane w roku budżetowym. 

Rozmawiał Bartosz Śliwicki, Ale!Radio
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WYWIAD MIESIĄCA

Z ŻYCIA GMINY
SESJA ABSOLUTORYJNA
Podczas XXIII sesji, Rada Miejska w Sompolnie na wniosek Komisji Rewizyjnej, przy 12 głosach za absolutorium i
przy 3 głosach wstrzymujących się, udzieliła Burmistrzowi Miasta Sompolno Romanowi Bednarkowi absolutorium.
Oznacza to, że wykonanie budżetu za rok ubiegły było zgodne z planem i zasadami obowiązującymi samorządy.

Zanim radni podjęli uchwałę o udzieleniu ab-
solutorium Burmistrzowi Miasta Sompolno
za 2015 rok, Rada Miejska w Sompolnie, za-
poznała się ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Sompolno za 2015 rok, ze
sprawozdaniem finansowym za 2015 rok, z
opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
(RIO) o sprawozdaniach z wykonania bu-
dżetu Gminy Sompolno za 2015 rok, z infor-
macją o stanie mienia Gminy Sompolno oraz

stanowiskiem Komisji Rewizyjnej. Po udzie-
leniu absolutorium radni, oklaskami na sto-
jąco przyjęli uchwałę, okazując tym samym
podziękowania i gratulacje Burmistrzowi Ro-
manowi Bednarkowi. Przewodniczący Rady
Miejskiej Ryszard Nowakowski do gratulacji
dołączył w imieniu całej Rady okazały bukiet
kwiatów. Burmistrz, otrzymał także kwiaty
wraz z gratulacjami od przedstawicieli
Szkoły Podstawowej w Ośnie Górnym.

Przyjmując gratulacje za uzyskane absoluto-
rium Burmistrz dziękował za codzienną
pracę i pomoc współpracownikom, wszyst-
kim pracownikom urzędu oraz jednostek or-
ganizacyjnych gminy. Ze szczególnymi
podziękowaniami burmistrz zwrócił się także
do radnych.

Jeszcze raz serdeczne gratulacje dla 
Burmistrza Miasta Sompolno!

MANEWRY GMINNE
2 lipca, odbyły się Manewry Gminne Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Som-
polno. Punktualnie o godzinie 15:30, na terenie plaży gminnej w Lubstowie, strażacy z Sompolna, Lubstowa, Mą-
kolna, Racięcic, Mostek oraz Stefanowa, uczestniczyli we wspólnej zbiórce. 
Manewry, które były organizowane po raz
pierwszy w gminie Sompolno miały na celu
współgranie strażaków.
Spotkanie rozpoczął Prezes Miejsko Gmin-
nego ZOSP w Sompolnie dh. Łukasz Jan-
kowski, który przywitał wszystkich
zebranych: Komendanta Miejsko–Gmin-
nego ZOSP w Sompolnie dh. Marka Weso-
łowskiego, przybyłych gości, którymi byli
Zastępca Burmistrza Miasta Sompolno Jo-

anna Raźniewska oraz przedstawiciel Ko-
mendanta Miejskiego PSP w Koninie kpt.
Piotr Szafrański. Następnie głos  zabrała
Zastępca Burmistrza wyrażając swoje po-
dziękowanie za tak liczne przybycie i po-
święcenie na rzecz naszego społeczeństwa.
Za przedstawienie celu oraz założenia ma-
newrów, grupie strażaków, był odpowie-
dzialny Komendant dh. Marek Wesołowski.
Szkolenie było podzielone na dwa etapy.

Pierwszy etap, to forma warsztatów. Stra-
żacy testowali wydajność i możliwości po-
dawania wody na odległość przy pomocy
pomp, będących na wyposażeniu jednostek
OSP. Drugi etap szkolenia, to symulowany
pożar Kościoła w Lubstowie. Strażacy w
zgłoszeniu otrzymali informacje, iż pali się
kościół pod wezwaniem św. Jadwigi, wraz z
osobami znajdującymi się w środku, a hyd-
ranty nie są sprawne. Jednostki dojeżdżały

na miejsce i wykonywały założenia. Na ko-
niec ćwiczenia zostały podsumowane przez
kpt. Piotra Szafrańskiego, który wyraził
swoje uwagi oraz sugestie dotyczące całości
ćwiczeń, jednocześnie dziękując za staran-
ność i bezpieczeństwo podczas wykonywa-
nych założeń. Po podsumowaniu, Zastępca
Burmistrza Joanna Raźniewska wręczyła
zestawy kluczy naprawczych dla każdej
jednostki OSP, która brała udział w manew-
rach. Po zakończonych ćwiczeniach można
było spędzić wspólnie czas przy ognisku.
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Z ŻYCIA GMINY

Rozmowa z Mariolą Wojciechowską, przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Marcjankach

30 czerwca zakończyło się głosowanie w
plebiscycie „Głosu Wielkopolskiego” na
najsympatyczniejsze i najprężniej działa-
jące Koło Gospodyń Wiejskich.  W plebis-
cycie wzięło 77 Kół Gospodyń Wiejskich z
całej Wielkopolski. KGW Marcjanki wy-
grało ten plebiscyt.  Co było receptą na wy-
graną?
Czas głosowania zaczął się dla nas 2
czerwca, kiedy to pracownica Urzędu Miej-

skiego w Sompolnie zgłosiła nas do tego ple-
biscytu. Z początku myślałyśmy, że będzie to
miła zabawa. Jednak końcówka głosowania
sms-owego  była bardzo emocjonująca.
Przede wszystkim pomogła nam młodzież.
To dzięki ich sprawności  w wysyłaniu sms-
ów udało się wygrać. Emocje sięgnęły zenitu,
gdy na kilkanaście minut przed zakończe-
niem konkursu nasze konkurentki z Biskupic
zaczęły wysyłać bardzo dużo sms-ów i nasza

przewaga zmalała do kilku głosów, a w pew-
nym momencie nawet przegrywałyśmy. I w
tym momencie całe nasze grono chwyciło te-
lefony w dłoń i udało nam się wygrać ten ple-
biscyt. Oczywiście, nie udałoby się nam
wygrać, gdyby nie pomoc Pana Romana
Bednarka - Burmistrza Miasta Sompolno,
Pana Tomasza Majewskiego - kierownika
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej, Pani Teresy Olczak - dyrektor Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Kultury,
pracowników Urzędu Miejskiego w Sompol-
nie, a także pani sołtys z Ośna Górnego. Jest
również ogromna siła Facebooka, dzięki
niemu skutecznie wypromowałyśmy start na-
szego koła w plebiscycie i zdobyłyśmy mnó-
stwo sms-ów.  Zwyciężyłyśmy z ogromną
liczbą głosów, było ich aż 1458, pokonując
Koło Kobiet z Biskupic z gminy Grodziec w
powiecie konińskim.
Jakie były nagrody dla zwycięzcy?
Otrzymamy bon o wartości 3 000 zł na sprzęt
AGD. Powstanie także profesjonalna produk-
cja filmowa, prezentująca nasze koło gospo-
dyń. Ale promujemy nie tylko siebie, ale całą
gminę, bo przecież nasze zwycięstwo, to
zwycięstwo całej gminy Sompolno. Dodat-
kową nagrodą będzie prezentacja w prestiżo-

wym kwartalniku STREFA AGRO, która
ukaże się na przełomie września i paździer-
nika. 
Czym zajmuje się koło? Jakie działania
podejmuje?
Organizujemy szereg imprez: Dzień Dziecka,
Dzień Matki, Dzień Kobiet, Andrzejki, Wa-
lentynki, Sylwester. Współpracujemy ze
wszystkimi organizacjami publicznymi z na-
szej gminy, ze Stowarzyszeniem na Rzecz
Rozwoju Ośna Górnego i okolic, które pro-
wadzi Szkołę Podstawową w Ośnie Górnym.
Uczestniczymy w wielu imprezach, festy-
nach na terenie naszej gminy. Brałyśmy
udział w imprezie ruszenie powiatu koniń-
skiego. Co roku przystępujemy do konkursu
na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. 
Ile gospodyń należy do Koła?
Prężnie działa 13 pań. Najstarsza z nas ma 87
lat, a najmłodsza chodzi do 2 klasy gimnaz-
jum. 
Od ilu lat działa Koło?
Koło zostało założone w 1984 r., ale później
przez pewien czas przestało działać. Wzno-
wiłam działalność tego Koła w 2008 r. i od
tego czasu działamy bardzo prężnie na rzecz
rozwoju naszej małej Ojczyzny, naszego re-
gionu. 

KGW MARCJANKI NAJLEPSZE W WIELKOPOLSCE
Koło Gospodyń Wiejskich Marcjanki  zwyciężyło w plebiscycie „Wielkopolskie Koła Gospodyń Wiejskich 2016”. Or-
ganizatorem plebiscytu był Głos Wielkopolski.
Przez ostatnie tygodnie czytelnicy Głosu
Wielkopolskiego i portalu NaszeMiasto.pl
głosowali na najlepsze Wielkopolskie Koło
Gospodyń Wiejskich 2016. W plebiscycie
wzięło udział 77 Kół Gospodyń Wiejskich z
całej Wielkopolski. Powiat koniński repre-
zentowało 7 organizacji.
Plebiscyt wygrało KGW Marcjanki z Gminy
Sompolno. Na Koło oddano aż 1458 głosów.
Czynnie w Kole działa 13 pań, przewodni-
czącą KGW w Marcjankach jest Pani Ma-
riola Wojciechowska, pozostałe członkinie to
Krystyna Kostańska, Salomea Powyszyńska,

Teresa Kordylewska, Zofia Justachowska,
Hanna Kordylewska, Bożena Klamecka, Te-
resa Budner, Bogumiła Klamecka, Rozalia
Kompanowska, Urszula Jastrzębska oraz
dwie najmłodsze członkinie: Klaudia Jast-
rzębska i Weronika Kordylewska.
Ideą plebiscytu, był wybór najaktywniej-
szych Kół Gospodyń Wiejskich działających
aktywnie na rzecz swoich lokalnych społecz-
ności oraz dbających o zachowanie dzie-
dzictwa kulturowego i kulinarnego w Polsce.
Na zwyciężczynie czekają nagrody, które zo-
staną wręczone podczas Targów „Nasze Ku-

linarne Dziedzictwo-Smaki Regionów”, w
dniach 24-27 września 2016 roku w Pozna-
niu. Laureatki pierwszego miejsca otrzymają
bon na zakup sprzętu AGD o wartości 3 tys.
zł. KGW, które zajęło drugie miejsce – 2 tys.
zł. Gospodynie z trzeciego miejsca – 1 tys.
zł. Nagrodą specjalną dla KGW z Marcjanek
będzie profesjonalny film poświęcony jego
historii i działalności, a także miejscowości,
w której działa. Zwycięskie Koła zostaną
także zaprezentowane w prestiżowym kwar-
talniku STREFA AGRO, który ukaże się już
jesienią tego roku.

FESTYN RODZINNY W RADOWIE
Przy pięknej pogodzie, 18 czerwca odbył się Festyn Rodzinny w Radowie. 

Miejsce, w którym zorganizowano festyn jest
dość szczególne, ponieważ jest ono placem
budowy chaty grillowej dla sołectw Kolonia
Lipiny i Janowice. Inwestycja ta, to wspólna
inicjatywa radnego działającego na tym tere-
nie Pana Karola Malinowskiego oraz miesz-
kanki Pani Bogusławy Wojtysiak-Sztuby.
Do tego pomysłu przekonali mieszkańców,
którzy razem z sołtysem Kolonii Lipiny –
Panią Anną Bollin, licznie angażowali się
społecznie przy tej budowie. Ta sama grupa
zdecydowała również o przygotowaniu fe-

stynu rodzinnego w tym miejscu, co udało się
dzięki ogromnemu zaangażowaniu włas-
nemu oraz wsparciu sponsorów. Na miejscu
każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Wszyscy
zebrani na festynie, mogli posłuchać wystę-
pów grup i solistów działających przy Miej-
sko-Gminnym Ośrodku Kultury w
Sompolnie: zespołu folklorystycznego Dębo-
wiacy oraz Kwiaciarki, Pani Julii Kaczal-
skiej, Pana Andrzeja Prętnickiego. Można
było również posłuchać Pani Janiny Bednar-
skiej, która już od ponad 50 lat bawi kolejne

pokolenia ziemi Konińskiej i Kujawskiej. Na
scenie wystąpił również lokalnie działający
zespół Eden-Band oraz profesjonalny sekstet
dęty Lucky-Band, grający muzykę rozryw-
kową. Poza sceną można było zobaczyć mię-
dzy innymi pokaz ratownictwa wodnego w
wykonaniu strażaków z jednostki Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Sompolnie. Z okazji
zbliżających się wakacji, sompoleńscy stra-
żacy zademonstrowali pokaz ratownictwa
wodnego na jeziorze mąkoleńskim. Przy po-
mocy łodzi ratowniczej dopłynęli do osoby
topiącej się, po czym dwoje ratowników
umieściło osobę poszkodowaną na desce me-
dycznej i scholowali ją do brzegu. Następnie
udzielili pomocy przedmedycznej, demon-
strując wszystkim obecnym naukę udzielania
pierwszej pomocy. Ten czas był również do-
skonałą okazją dla rodziców oraz ich pociech
do zapoznania się z sprzętem będącym na
wyposażeniu strażaków. Zarówno dzieci, jak
i dorośli mogli skorzystać z boiska do siat-
kówki plażowej, dmuchanych zamków. Nie
zabrakło również stoisk kulinarnych, gdzie
można było skosztować wspaniałego jedze-
nia przygotowanego przez organizatorów
oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Marcjan-
kach. Ponadto, dzieci mogły wziąć udział w

grze „Błędny rycerz” zorganizowanej przez
Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Sompolnie. Odbyły się również ro-
dzinne konkursy oraz loteria z cennymi
nagrodami. Na koniec festynu rozpalono
ognisko i rozpoczęła się dyskoteka, na której
oprawę muzyczną zapewnił rewelacyjny DJ
Krys. Zabawa trwała do późnych godzin noc-
nych. Uczestnicy festynu wspólnie orzekli,
że nie spodziewali się czegoś takiego w tym
miejscu i chętnie wzięliby udział w kolejnym
przedsięwzięciu. To najlepsza reklama tego
miejsca i idei, że działając razem można
osiągnąć więcej.

Tekst: Wiktor Targoński



Tradycje obchodzenia tego święta  mają
długą historię związaną z patronem tamtej-
szego kościoła. Na uroczystość jak zawsze,
oprócz mieszkańców, przybyło wielu gości.
Były liczne konkursy z nagrodami i zabawy
sportowe przygotowane przez klub sportowy.
Za darmo można było skorzystać z atrakcji
wesołego miasteczka. Stowarzyszenie Kobiet
przygotowało dla wszystkich mnóstwo sma-
kołyków. Wiele emocji było związanych z
konkursem na najpiękniejszy wianek Świę-
tojański. Konkurs wygrała pani Joanna Mi-
chalska. Dużo działo się na
scenie-występowali  młodzi artyści z  M-
GOK, “Kapela z Wesela” oraz uczniowie
gimnazjum w Mąkolnie, na koniec zagrała
grupa disco polo Players. Po części artystycz-
nej około godziny 21.00 rozpoczęła się świę-
tojańska zabawa taneczna.
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ŚWIĘTOJANKI W MĄKOLNIE
26 czerwca, w niedzielę, w Mąkolnie odbyły się Świętojanki. Organizatorami imprezy byli M-GOK w Sompolnie, Sto-
warzyszenie Kobiet Inicjatyw Wiejskich oraz Gminne Towarzystwo Sportowe „Błękitni Mąkolno”. 

KĄCIK KULINARNY
Zupa wiśniowa
Składniki:
- 1 kg wiśni,
- 4-5 łyżek cukru,
- 1/2 szklanki śmietany,
- 1 łyżeczka mąki,
- sól,
- cynamon lub skórka z cytryny,
- woda.

Przygotowanie:
1. Wiśnie należy umyć i wydrylo-
wać.
2. Połowę ugotować w niewielkiej
ilości wody z dodatkiem cukru.
Następnie podlać je znowu wodą,
3. Dodać cukier i cynamon do smaku. 
4. Do gorącej zupy wlać mąkę wymieszaną ze śmietaną i jeszcze raz zagotować, stale mie-
szając. 
5. Pozostałe owoce ułożyć w głębokich talerzach i zalać gorącą zupą. Można podać na gorąco,
ale zupa jest także pyszna po schłodzeniu.

Źródło: Miesięcznik Kuchnia

Amerykańskie naleśniki
Składniki:
• 450 g mąki pszennej,
• 2 łyżki proszku do pieczenia, 
• szczypta soli, 
• 2 łyżeczki cukru, 
• 4 duże jajka, roztrzepane, 
• 60 g masła, stopionego i ostudzonego, 
• 600 ml mleka, 
• margaryna lub olej do smażenia.

Sposób przygotowania:
1. Wszystkie składniki miksujemy w mi-
kserze. Można też ręcznie je wymieszać, ale tak jest o wiele szybciej i prościej.
2. Odstawić na minimum 20 minut przed pieczeniem, ale ciasto może postać nawet dłużej.
Będzie bardziej puszyste.
3. Zaraz po wlaniu ciasta na patelnię posypujemy borówkami amerykańskimi.
4. Smażąc placki musimy pamiętać aby przełożyć je na drugą stronę jak tylko na górnej po-
wierzchni zaczną się pojawiać pęcherzyki powietrza. Dosmażyć na drugiej stronę maks. 1
minutę.
5. Usmażone placki posypujemy cukrem pudrem i gotowe!

Źródło: http://www.przepisy.net

ANGIELSKI NA WAKACJE
Rozmawiamy z Michelle i Johnem Ma-
sella, lektorami języka angielskiego, pod-
czas letniego kursu językowego
zorganizowanego w Live School of English
w Sompolnie.

Czy to Wasza pierwsza wizyta w Polsce?
Michelle: W Polsce jesteśmy po raz czwarty. 
Jakie zakątki naszego kraju odwiedzili-
ście? Macie swoje ulubione miejsca?
John: Do tej pory odwiedziliśmy Poznań,
Warszawę, Kraków oraz Wrocław. W 2012r.
byliśmy nad Morzem Bałtyckim. Naszym
ulubionym miejscem jest Stary Rynek w Poz-
naniu. 
Jak to się stało, że przyjechaliście do na-
szego Sompolna?
M.: John studiował razem z Kasią i Sebastia-
nem (właścicielami szkoły Live School of
English) na Uniwersytecie Stanowym w

Salem (ang. Salem State University). Tam się
spotkali i zaprzyjaźnili. Kiedy John dowie-
dział się, że szkoła Kasi (Live School of En-
glish) prowadzi letni obóz językowy
natychmiast postanowił przyjechać do Som-
polna, aby odwiedzić swoich dobrych znajo-
mych Kasię i Sebastiana. Przy okazji spotkał
się też z polskimi uczniami, aby zainspirować
ich kulturą Stanów Zjednoczonych. 
Czym zawodowo zajmujecie się na co
dzień?
J.:W Stanach Zjednoczonych jesteśmy nau-
czycielami. Uczymy w szkole podstawowej,
gimnazjum oraz liceum. Michelle jest nau-
czycielem pedagogiki specjalnej, a ja jestem
nauczycielem języka angielskiego. 
Podczas naszej wizyty w Polsce zauważy-
liśmy, że Wasi uczniowie są entuzjastyczni i
chętni do nauki. 
Polska słynie na świecie z dobrego jedze-

nie, zgadzacie się z
tym?
M. i J.: Uwielbiamy
polskie jedzenie! 
A jaka potrawa,
danie smakuje Wam
najbardziej?
M.: Najbardziej lu-
bimy pierogi oraz
Wasze wszystkie
słodkie wypieki.
J.: Polski chleb także
jest fantastyczny.
Zwłaszcza ten świeży
z Piekarni Pana Sta-
szaka. Nie ma w Pol-
sce jedzenia, które
nam nie smakuje:-) 

Czy planujecie kolejną wizytę w Polsce?

M. i J.: Uwielbiamy Polskę, chcemy ją po-
nownie odwiedzić. Każdy przyjazd w te
strony to doskonałe doświadczenie dla na-
szych dzieci i nas samych.
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JAK POZYSKAĆ PIENIĄDZE NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ??
W poprzednim numerze „Gazety Sompoleńskiej” przedstawialiśmy Państwu możliwości pozyskania środków na
otwarcie działalności gospodarczej poprzez Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”.
Dziś zaprezentujemy warunki otrzymania pomocy na rozwój istniejącej działalności gospodarczej.
O dofinansowanie mogą ubiegać się pod-
mioty spełniające łącznie następujące wa-
runki:
1) prowadzenie działalności gospodarczej,
na obszarze objętym Lokalną Strategią Roz-
woju (LSR) Stowarzyszenia „Wielkopolska
Wschodnia” i posiadanie siedziby lub od-
działu na tym terenie (obszar gmin: Babiak,
Koło, Kramsk, Krzymów, Sompolno,
Wierzbinek);
2) posiadanie statusu mikroprzedsiębior-
stwa lub małego przedsiębiorstwa, 
tj. zatrudnianie nie więcej niż 50 osób oraz
osiąganie rocznych przychodów netto nie
wyższych niż 10 mln euro;
3) posiadanie nadanego numeru identyfika-
cyjnego w trybie przepisów o krajowym
systemie ewidencji producentów, ewidencji
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wnio-
sków o przyznanie płatności (numer identy-
fikacyjny nadaje bezpłatne właściwe
miejscowo Biuro Powiatowe Agencji Res-
trukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)
Pomoc jest przyznawana w formie refunda-
cji środków – 70% kosztów kwalifikowal-
nych netto i może wynosić maksymalnie
300 000,00 zł.  
Planowana do realizacji operacja musi za-
kładać utworzenie min. 1 nowego miejsca
pracy w oparciu o przepisy ustawy Kodeks
Pracy oraz obowiązek jego utrzymania
przez okres co najmniej 3 lat od płatności
końcowej. 
Z obowiązku tworzenia nowego miejsca
pracy zwolnione są podmioty, które będą
wnioskować o przyznanie pomocy w kwo-
cie nie wyższej niż 25 000,00 zł.
Operacja może być realizowana, jeżeli:
1) nie będzie współfinansowana z innych
środków publicznych,
2) będzie realizowana w nie więcej niż w 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.
Do kosztów kwalifikowalnych operacji mo-
żemy zaliczyć:
1) koszty ogólne (np. kosztorysy inwestor-
skie, plany budowlane/architektoniczne,
studia wykonalności, koszty nadzoru inwes-
torskiego itp.),
2) zakup robót budowlanych i usług,
3) zakup lub rozwój oprogramowania kom-
puterowego, zakup patentów, licencji lub
wynagrodzeń za przeniesienie autorskich
praw majątkowych lub znaków towaro-
wych,
4) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposaże-
nia lub nieruchomości,
5) zakup nowych maszyn lub wyposażenia,
6) zakup środków transportu z wyłączeniem
zakupu samochodów osobowych przezna-
czonych do przewozu mniej niż 8 osób
łącznie z kierowcą (UWAGA: koszty za-
kupu środka transportu nie mogą przekra-
czać więcej niż 30 % budżetu kosztów

kwalifikowalnych operacji)
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) z wnioskowaną kwotą pomocy nie wy-
ższą niż 100 000,00 zł,
3) tworzące więcej niż 1 miejsce pracy,
4) posiadające innowacyjny charakter,
5) oparte na wykorzystaniu lokalnych zaso-
bów (ludzkich, surowcowych, dziedzictwa
kulturowego, historycznego, przyrodni-
czego),
6) dotyczących działalności z zakresu prze-
twórstwa produktów żywnościowych po-
chodzenia rolniczego lub wprowadzania ich
na rynek,
7) przyczyniające się do ochrony środo-
wiska, przeciwdziałania zmianom klima-
tycznym lub związane z energią

odnawialną,
8) Wnioskodawcą jest podmiot działający
statutowo na rzecz poprawienia sytuacji
osób bezrobotnych na rynku pracy (podmiot
ekonomii społecznej - np. spółdzielnia so-
cjalna),
9) Wnioskodawca podejmuje działalność
gospodarczą w zakresie turystyki wiejskiej
lub gastronomii lub hotelarstwa
10) Wkład własny wnioskodawcy przekra-
cza intensywność pomocy określoną w LSR
(wkład własny wyższy niż 30% kosztów
netto)
11) 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 Wschod-
nia”, 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.wielkopolskaws-
chodnia.pl, na której pojawiają się najnow-
sze informacje dotyczące działań
podejmowanych przez Stowarzyszenie, 
a także na nasz profil na FB.

PRZEBUDOWA DROGI NOWA WIEŚ-BIELE
W lipcu rozpoczęto zadanie pn. „Przebudowa
drogi powiatowej nr 3202P na odcinku Nowa
Wieś-Biele. Inwestycja obejmuje cięcie ist-
niejących nawierzchni bitumicznych, roboty
pomiarowe, frezowanie profilujące istnieją-
cej nawierzchni, wykonanie warstwy ścieral-
nej z betonu asfaltowego dla ruchu KR3,
utwardzenie poboczy gruntowych warstwą
tłucznia kamiennego, wykonanie zjazdów in-
dywidulanych z betonu asfaltowego oraz za-
gospodarowanie terenów nieurządzonych.
Dodatkowo projekt przewiduje odwodnienie
poprzez nadanie odpowiednich spadów oraz
wymianę istniejącego oznakowania piono-
wego na znaki foliowane drugiej generacji.
Odcinek objęty inwestycją to droga z Nowej
Wsi przez Biele w kierunku Sompolna. Dłu-
gość odcinka wynosi 1170,0 m natomiast
szerokość 5,0m. Planowana inwestycja prze-
biega w istniejącym pasie drogowym drogi
powiatowej.
Gmina Sompolno udzieliła pomocy finanso-

wej Powiatowi Konińskiemu w wysokości
150.000,00 zł.
Koszt całkowity inwestycji wyniósł:
313.700,76 zł 

GŁOSUJEMY NA SOŁTYSA 
KAROLA MALINOWSKIEGO
Karol Malinowski, sołtys Janowic ubiega się
o tytuł Najpopularniejszego Sołtysa Regionu
Konińskiego w plebiscycie zorganizowanym
przez Przegląd Koniński. Znalazł się w gro-
nie 5 najpopularniejszych sołtysów regionu
konińskiego. Przed nami III, ostatni etap gło-
sowania. Głosować na sołtysa z Janowic w
III etapie można od 26 lipca. Głosowanie za
pomocą sms-ów trwa do 6 sierpnia do godz.
17. Chcąc oddać głos na Karola Malinow-
skiego, należy wysłać SMS o treści soltys.9
na numer 71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za
SMS).
Można również oddawać głosy za pomocą
kuponów zamieszczonych w Przeglądzie Ko-
nińskim, kupony muszą wpłynąć do redakcji
PK do 5 sierpnia (decyduje termin dostarcze-
nia przesyłki do redakcji).
Finał plebiscytu odbędzie się 6 sierpnia w
Sompolnie, podczas XXI Wielkopolskiego

Pikniku Sołtysów. W tym roku po raz pierw-
szy zwycięski sołtys otrzyma nagrodę dla
swojego sołectwa. Będzie to profesjonalny,
certyfikowany plac zabaw.
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TRZY NARODOWOŚCI ZNAKIEM TRZECH KULTUR!
CZĘŚĆ DRUGA-MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA
W 1796 roku, po trzecim rozbiorze Polski,
król Prus sprowadził do Sompolna Niemców.
28 lipca tego roku ukazał się Jego uniwersał,
na mocy którego wszystkie dobra duchowne,
w tym Sompolno, zostały zabrane na skarb
rządu Prus i przeznaczone na kolonizację.
Nowych mieszkańców zwolniono na sześć
lat z płacenia podatków, a mężczyzn także z
odbywania służby wojskowej. Osadnicy Nie-
mieccy byli wyznania ewangelickiego. W
1840 roku powołano parafie. Poświęcenia
nowo wybudowanego kościoła dokonano 30
maja 1861 roku. Duszpasterze ks. Selik oraz
jego następca ks. Leopold Wojak dzięki swo-
jej postawie (organizowali nabożeństwa dla
dzieci, uroczystości misyjne) byli lubiani nie
tylko przez ewangelików, ale i przez katoli-
ków. Do wybuchu I wojny światowej nastąpił
dalszy rozwój kultury mieszkańców wyzna-
nia ewangelickiego. Powstała Samodzielna
Szkoła Ewangelicka, którą nazywano
,,Szkołą Niemiecką” a później ,,Drugą
Szkołą Powszechną w Sompolnie”. Działał
także klub sportowy. W okresie międzywo-
jennym, w wolnej i niepodległej Polsce, na-
stąpiła zmiana języka urzędowego z
rosyjskiego na polski, zmiana obywatelstwa
na polskie. Parafia wyznania ewangelicko-
augsburskiego w roku 1934 przemianowała
Niemieckie Gimnazjum na ,,Prywatną
Szkołę III stopnia”. W szkole działał 36-oso-

bowy chór mieszany mający w repertuarze
12 utworów niemieckich i 8 polskich. Teatr
szkolny wystawiał przedstawienia z okazji
świąt Bożego Narodzenia, Dnia Matki oraz
uroczystości patriotycznych.
Wybuch II wojny światowej, terror nazistow-
ski doprowadził ewangelików mieszkających
w Sompolnie do podziałów. Hitlerowska to-
talitarna machina traktowała kościół ewange-
licki, jako zło konieczne. Zezwalano na
odprawianie nabożeństw, ale tylko w języku
niemieckim i wyłącznie dla Niemców. Ko-
ściół, chrześcijaństwo, kultura niewiele
wtedy znaczyło, liczył się tylko niemiecki na-
cjonalizm. Diakonów, księży wcielano do
armii niemieckiej. Niektórzy z nich jak ks.
Zygmunt Kliner polegli. Zakończenie długiej
i krwawej wojny przyniosło wiele zmian. Na
mocy konferencji poczdamskiej przywódców
koalicji antyhitlerowskiej (2 sierpnia 1945
roku) z terenów polskiej jurysdykcji wysied-
lono od 1945 do 1950 roku około 3500000
Niemców. Parafianie z Sompolna i okolic
wrócili w większości do swoich ziem. Jednak
uszczuplona parafia ewangelicko-augsburska
św. ducha w świątyni przy ulicy 11 listopada
modli się nadal. Na początku XXI wieku w
roku 2005 odbyło się tam nabożeństwo eku-
meniczne między innymi z udziałem biskupa
B.Dembowskiego, pastora A.Mendroka, pro-
fesora W.Hanca, ks. W. Krzywańskiego, ks.

T. Jelinka. W 2007 roku kościół ewangelicki
gościł w ramach Wieczoru Trzech Kultur: ka-
tolicką schole z Sompolna, zespół żydowski
,,Szalom” z Poznania oraz reprezentujące
mniejszość ewangelicką Towarzystwo Śpie-
wacze ,,Lutnia” z Koła. 29 maja 2016 roku
na zaproszenie społeczności ewangelików z
Sompolna i ks. proboszcza Waldemara Wun-
sza, Burmistrz Miasta Sompolno Roman
Bednarek oraz radni Rady Miejskiej uczest-
niczyli w nabożeństwie ekumenicznym z
okazji 155- lecia poświęcenia świątyni.
Wspólna modlitwa, w kościele Ewangelicko-
Augsburskim, zgromadziła około 60 osób.
Wieloletnia obecność Niemców w Sompol-
nie sprawiła, że wyrazy zaczerpnięte z ich ję-

zyka, używane są obecnie: kartoffel –ziem-
niak, hebel-strug, wasserwaage-poziomica,
szpadel-łopata, flasche (flaszka)-butelka, wi-
hajster-haczyk.

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. Trzeci od-
cinek ,,Polacy” w wersji elektronicznej ukaże
się po wydaniu następnego numeru Gazety
Sompoleńskiej
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 Co się dzieje na Sompolnie... ;)
Tak na szybko i w skrócie :)

Pogoda dopisuje to zaczęły się pracę związane z budową no-
wego ogrodzenia dla przyszłego Parku Miejskiego 

(prezentuje się elegancko;)

Ruszyły także prace związane z montowaniem kamer, 
bezpieczeństwo przede wszystkim. 

Jak już jesteśmy przy bezpieczeństwie to OSP z Sompolna 
usunęła zagrażające życiu, suche gałęzie z drzewa 

w Ośnie Górnym.
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KULTURA I ROZRYWKA
KWIAT DZIEŁEM DOSKONAŁYM–WYRÓŻNIENIA
W KONKURSIE

Konkurs zorganizowany został przez Gimnazjum nr 1 
im. Jana Pawła II w Polkowicach (woj. dolnośląskie), pod patrona-
tem Starosty Powiatu Polkowickiego i Burmistrza Polkowic. Na kon-
kurs wpłynęło 1742 prace z całego kraju oraz  z Litwy. Jury
przyznało w kat. wiekowej 10-12 lat wyróżnienie dla Nataszy Ficner
oraz w kat wiekowej 16-19 lat wyróżnienie dla Oliwi Kaczmarek, a
także  kwalifikację do wystawy dla Olgi Ozdowy. 
Dziewczęta są uczestniczkami zajęć plastycznych prowadzonych
przez Panią Teresę Olczak. 
Serdecznie gratulujemy

OLA WYŚPIEWAŁA WYRÓŻNIENIE

M-GOK w Sompolnie reprezentowała Ale-
ksandra Grzesiak. Ola od czwartku uczestni-
czyła w warsztatach wokalnych
zorganizowanych przez Kujawsko-Pomor-
skie Centrum Kultury w Bydgoszczy i wzięła
udział w niedzielnym koncercie finałowym
z towarzyszeniem zespołu grającego na
żywo. W konkursie należało wykonać utwór
z tekstem Marka Dutkiewicza. Znakomitego
autora tekstów, który współpracował z naj-
bardziej znanymi wykonawcami polskiej
sceny, a jego autorstwa są m.in. „Jolka, Jolka,
pamiętasz" (Budka Suflera), „Aleja gwiazd"
(Zdzisława Sośnicka), „Chodź, pomaluj mój
świat" (Dwa Plus Jeden), „Dmuchawce, la-

tawce, wiatr" (Urszula), „Najpiękniejsza w
klasie" (Majka Jeżowska), „Podaruj mi tro-
chę słońca" (Bemibek), „Za ostatni grosz"
(Budka Suflera). Ola wykonała piosenkę
„Szklana pogoda" z repertuaru grupy Lom-
bard. Jury Festiwalu, w którego składzie była
m.in.: Joanna Żółkoś-Zagdańska-piosen-
karka, wykładowca wydziału Jazzu i Muzyki
Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Byd-
goszczy oraz Mieczysław Franaszek-aktor,
wykładowca Wydziału Wokalno-Aktor-
skiego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy,
po wysłuchaniu wszystkich uczestników po-
stanowiło przyznać wyróżnienie Aleksandrze
Grzesiak z M-GOK w Sompolnie.

W dniach 16-19 czerwca w Ciechocinku odbywał się XV
finał Kujawsko-Pomorskiego Młodzieżowego Przeglądu
Piosenki „DEBIUT’2016”z udziałem laureatów elimi-
nacji powiatowych z całego województwa. 

LAUREACI NAJPIĘKNIEJSZYCH PEJZAŻY

Dotarły do nas fantastyczne informacje z
Młodzieżowego Domu Kultury w Bartoszy-
cach dotyczące rozstrzygniętego Ogólnopol-
skiego Konkursu Plastycznego ,,Pejzaże".
Tematyka prac dotyczy krajobrazów naszej
ojczyzny. Pierwsza edycja  tegoż konkursu
zebrała ponad 240 prac plastycznych, au-
torstwa dzieci, młodzieży i dorosłych. Wśród
13 nagrodzonych prac znalazły się aż dwie
prace malarskie młodych artystów z pra-
cowni plastycznej  M-GOK w Sompolnie. II
miejsce w kat. wiekowej 10-12 lat otrzymała
Klaudia Korejba oraz II miejsce w kat.
Wiekowe 13-15 Wiktoria Bartczak. Gratulu-

jemy uczestnikom wyjątkowego talentu plas-
tycznego,  niebywałej wyobraźni i
wrażliwości na piękno otaczającej nas przy-
rody i walory krajobrazu.

Prace malarskie wykonane przez reprezentantki Pra-
cowni Plastycznej Domu Kultury w Sompolnie, zostały
wyróżnione w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt.
„Kwiat dziełem doskonałym”.

UCZESTNICY ZAJĘĆ Z ROBOTYKI NA KONKUR-
SIE W WARSZAWIE

Wydarzenie zorganizowały Wydział Trans-
portu PW, działające na nim Koło Naukowe
Elektrotechniki w Systemach Transporto-
wych (KNEST) i firma TwójRobot.pl. Wśród
nich znaleźli się „konstruktorzy” z Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury w Sompolnie-
Dominik i Oliwier Gałążewscy oraz Jakub
Kurzewski. Najpierw zawodnicy konstruo-
wali roboty z klocków LEGO. Musieli je też
zaprogramować. Mieli na to 3,5 godziny.
Potem uczestnicy zostali podzieleni na 15
trzyzespołowych grup i zaczęła się rywaliza-
cja między stworzonymi maszynami. Zwy-
cięzcy grup i jedna ekipa, której

organizatorzy przyznali dziką kartę, awanso-
wali do kolejnego etapu zmagań. Po emocjo-
nujących walkach zespołowi w
składzie-Jakub Kurzewski z Sompolna i An-
toni Iwański z Kleczewa udało się dotrzeć do
półfinału. Zawody SUMO robotów są wzo-
rowane na prawdziwych, japońskich walkach
sumo. Walka dwóch odpowiednio zaprogra-
mowanych robotów toczy się na powierzchni
czarnego koła (ringu) ograniczonego białym
marginesem. Wygrywa ten robot, który zdoła
wypchnąć przeciwnika poza ring. Gratulu-
jemy i życzymy sukcesów w kolejnych zma-
ganiach.

45 dwuosobowych zespołów z całej Polski, m.in. z Kosza-
lina, Płocka, Radomia, Konina, Warszawy wzięło udział w
zawodach SUMO robotów, które 19 czerwca odbyły się
na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej. 

PIKNIK LATA W LUBSTOWIE

Uroczystość odpustu ku czci Matki Bożej
Szkaplerznej oraz letnia pogoda sprzyjała
temu, aby miejscowa społeczność i goście,
czynnie włączyli się do świętowania. Kon-
kursy: kulinarny, turystyczno-krajoznawczy,

o tematyce dopiero, co zakończonego EURO
2016 uatrakcyjniły plenerowe spotkanie. We-
sołe miasteczko, cukrowa wata, baloniki na
druciku, sprawiły radość najmłodszym. Pub-
liczność ciepło przyjęła wykonawców pre-
zentujących się na scenie. Dzięki
organizatorowi festynu, Miejsko-Gminnemu
Ośrodkowi Kultury w Sompolnie mieli przy-
jemność wystąpić: Pani Janina Bednarska,
Tik Band, Andrzej Prętnicki oraz Kris Książę
Disko Polo. Wieczorna dyskoteka zakoń-
czyła udaną imprezę. 

Piknik Lata w Lubstowie, odbył się w niedzielę 17 lipca. Festyn cieszył się dużym zainteresowaniem. 



ZE SZKOLNEJ ŁAWKI
JEDEN Z DZIESIĘCIU
Dnia 2 czerwca w Gimnazjum w Lubstowie przeprowadzony został międzyszkolny konkurs przedmiotowy „Jeden z
dziesięciu”.
W konkursie brali udział uczniowie gimnaz-
jum z Sompolna, Kramska, Mąkolna, Morzy-
czyna i Lubstowa. Każdą szkołę
reprezentował dwuosobowy zespół. Celem
konkursu było: rozwijanie zainteresowań w
zakresie przedmiotów humanistycznych i
matematyczno-przyrodniczych; propagowa-
nie wiedzy przedmiotowej wśród uczniów
gimnazjum; inspirowanie uczniów do rozwi-
jania własnej aktywności poznawczej; moż-
liwość sprawdzenia wiedzy i umiejętności
uczniów w konfrontacji z rówieśnikami in-
nych szkół. Treści obowiązujące w rozgryw-
kach konkursowych obejmowały ramowy
program nauczania gimnazjum oraz wiedzę
ogólną. Zadania poszczególnych kategorii
(Język  polski, Historia, Matematyka, Fizyka,

Geografia, Chemia, Biologia, Wychowanie
fizyczne, Ortografia, Przysłowia, Skojarzenia
matematyczne, Miszmasz, Profilaktyka uza-
leżnień i promocji zdrowia ) stworzył zespół
nauczycieli Gimnazjum w Lubstowie. W
skład komisji konkursowej wchodzili nau-
czyciele z gimnazjów biorących udział w
konkursie oraz przedstawiciele zespołu zada-
niowego. W tegorocznej edycji konkursu
miejsce I zajęła–Karina Lisiecka z Mąkolna,
II miejsce zajęła-Patrycja Jędrzejewska z
Kramska, III miejsce przypadło natomiast
Patrycji Skowrońskiej z Lubstowa. Ucznio-
wie, którzy zajęli I,II i III miejsce otrzymali
dyplomy oraz nagrodę książkową. Pozosta-
łym uczestnikom oraz opiekunom wręczono
pamiątkowe dyplomy. Gratulujemy uczestni-

kom zapału, wytrwałości i bardzo dobrych
wyników. Zachęcamy do uczestniczenia w

kolejnych edycjach konkursu.
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DZIEŃ PATRONA W GIMNAZJUM IM. POLSKICH
OLIMPIJCZYKÓW W LUBSTOWIE

Uroczyste spotkanie powiązane było z zapro-
szeniem absolwentów szkoły. O godz. 9.00
cała społeczność szkolna wraz z zaproszo-
nymi gośćmi spotkała się na uroczystości w
sali gimnastycznej.

Świętowanie rozpoczęło się od biegu z
ogniem olimpijskim. Następnie głos zabrała
dyrektor Aneta Budziach, zaapelowała do
uczniów, aby podążali za swoimi marze-
niami, walczyli o swoje zainteresowania i od-
krywali swoje pasje. 
Kolejnym punktem uroczystości był  „Bieg
patrona” w kategorii chłopcy-dziewczęta, ab-
solwenci-uczniowie. Następnie rozegrano
mecz piłki koszykowej i mecz piłki nożnej o
puchar dyrektora szkoły. Ostatnim punktem
dnia patrona była kiełbaska z grilla przygo-
towana przez pracowników szkoły. 
Absolwentom, nauczycielom, uczniom ży-
czymy sukcesów w dążeniu do wyznaczo-
nych przez siebie celów oraz podążaniu za
swoimi marzeniami.

22 czerwca Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w
Lubstowie obchodziło Święto Patrona Szkoły. Był to
wyjątkowy dzień dla całej społeczności szkolnej. 

CZYTAM, BO LUBIĘ! 
MIESZKAŃCY GMINY CZYTAJĄ...

CZYTAM, BO LUBIĘ jest działaniem spo-
łeczno-edukacyjnym, którego głównym
celem jest wykreowanie wśród mieszkańców
gminy mody na czytanie. Akcja udowadnia,
że czytanie to doskonały sposób na relaks i
rozrywkę. Akcja uwrażliwia odbiorcę na li-
teraturę, uświadamia korzyści z czytania,
zmusza do myślenia i działania. Czytających
uczniów można było spotkać w każdym za-
kątku parku. Młodzież siedziała na kocach i
proponowała przechodniom posłuchanie
czytanych przez siebie książek. Każdy mógł
znaleźć coś dla siebie: bajki dla dzieci, po-
ezja, literatura angielska i powieści dla doro-
słych. Akcja wspaniale potwierdziła, że w
szkole w Sompolnie panuje moda na czyta-
nie i bliskie jest stwierdzenie Wisławy Szym-
borskiej, że czytanie to najpiękniejsza
zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.

Czytać można i należy gdzie tylko to możliwe-udowod-
nili w czwartek uczniowie z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego Nr 1 w Sompolnie wraz z opiekunem akcji
Edytą Jankowską. 

SUKCESY GIMNAZJALISTÓW Z LUBSTOWA

W gronie tym znaleźli się uczniowie: Zbig-
niew Dębiński, Martyna Wiśniewska, Jakub
Budziach oraz Jakub Adamczyk. Zdecydo-
wany prym wiódł Zbigniew Dębński, który
brał udział we wszystkich możliwych, zapro-
ponowanych przez nauczycieli konkursach.
Największym sukcesem Zbyszka był udział
w Wojewódzkim Konkursie Kuratoryjnym z
Fizyki i przejście do etapu rejonowego, zaję-
cie I miejsca w konkursach  matematycznych

Olimpus i Galileo. W obu konkursach Zby-
szek uzyskał maksymalną możliwą do zdo-
bycia liczbę punktów. Wśród licznych
sukcesów gimnazjalisty z Lubstowa należy
również wymienić zajęcie II miejsca w kon-
kursach matematycznych Panda i Albus. Gra-
tulujemy uczestnikom zapału, wytrwałości i
dobrych wyników. 
Życzymy udanych wakacji! Zasłużyliście!

Zakończył się udany i owocny pod względem sukcesów
naukowych rok szkolny w Lubstowie. Pięciu uczniów
odnosiło sukcesy w olimpiadach i konkursach z matem-
atyki i fizyki. 



ZE SZKOLNEJ ŁAWKI

PRZEDSZKOLAKI U PIERWSZAKÓW 

Obserwowały z wielkim zaciekawieniem jak
nauczycielka, Pani Magdalena Ozdowy pro-
wadzi lekcję z pierwszakami. Dzieci pięknie
czytały wierszyki i wykonywały zadania.
Natomiast przedszkolaki mogły pokazać co
już potrafią. Rozpoznawały kolory i koń-
czyły zdania przyporządkowując kolor do ja-
kiejś rzeczy, owada, kwiatka czy innego

przedmiotu. Każdy przedszkolak otrzymał
swój pierwszy ołówek i rysunek od starszych
kolegów. Pierwszaki na pożegnanie zaśpie-
wały piosenką. Już niedługo, to przedszko-
laki będą przyjmować swoich młodszych
kolegów w klasie i pokazywać, że w  szkole
jest fajnie i wiele można się w niej  nauczyć.

UCZNIOWIE Z SOMPOLNA NA ZIELONEJ SZKOLE 
W dniach od 06 do 10 czerwca uczniowie
klas gimnazjalnych uczestniczyli 
w zielonej szkole. Program wyjazdu przed-
stawiał się następująco:
• Oświęcim-zwiedzanie byłego obozu za-
głady Auschwitz Birkenau.
• Szczawnica-spacer po parku zdrojowym,
Wąwóz Homole-zjazd wyciągiem 
w Jaworkach.
• Niedzica-spacer po zaporze tworzącej

Zalew Czorsztyński.
• Przepłynięcie statkiem po Zalewie Czor-
sztyńskim z Niedzicy do Czorsztyna.
• Czorsztyn-zwiedzanie ruin zamku z XIII w.
• Wycieczka górska z Czorsztyna na Trzy
Korony (982m.npm) i zejście Wąwozem
Szopczańskim do Sromowiec.
• Przejście kładką do Słowacji–zwiedzanie
miejscowości Czerwony Klasztor.
• Przejazd do Słowacji–Jaskinia Bielańskia–

jedna z najpiękniejszych jaskiń Tatr słowac-
kich.
• Zakopane–zwiedzanie Sanktuarium Matki
Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, Skocznia
Narciarska Wielka Krokiew, spacer po Kru-
pówkach.
• Ogrodzieniec–zwiedzanie ruin zamku leżą-
cego na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej,
wybudowanego w systemie tzw. Orlich
Gniazd. Zamek został wybudowany w XIV-

XV w. przez ród Włodków Sulimczyków.
Po całodniowych eskapadach zmęczeni, ale
zadowoleni uczniowie wracali do miejsca za-
kwaterowania. Wieczory wspólnie spędzali
na dyskotece, przy grillu, ognisku, śpiewając
przy akompaniamencie gitarowym.
Wyjazd zorganizowała Pani Edyta Ulańska
przy pomocy Pań Anny Czyżewskiej, Renaty
Laskowskiej oraz Pana Jacka Ulańskiego.
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ZWIEDZANIE TORUNIA

Wizytę zaczęli od seansu w Planetarium.
Dalsze szlaki poprowadziły do Muzeum Ży-
wego Piernika, pod pomnik Mikołaja Koper-
nika. Następnie do Kościoła Mariackiego,
Domu Kopernika, na Rynek Staromiejski z

Ratuszem oraz do Krzywej Wieży.
Wyjazd należy zaliczyć do bardo udanych, a
dzieci nie mogą doczekać się kolejnej tak at-
rakcyjnej wycieczki.

Uczniowie klas IIc, IId i IIIb Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego Nr 1 w Sompolnie wybrali się na wycieczkę
do Torunia.

W czerwcu Pszczółki odwiedziły swoich kolegów i
koleżanki, którzy rozpoczęli już naukę w klasie pier-
wszej. 

SZKOŁA NOCĄ...
Panie Dorota Fordon i Renata Wieczorkie-
wicz przygotowały 10 czerwca dla uczniów
klas IVa i IVc wspólną “Noc niespodzianek”
w ZSP nr 1w Sompolnie.  Celem przygoto-
wania nocy w szkole była integracja uczniów
klas czwartych i pokazanie szkoły od innej,
mniej oficjalnej strony.

Noc w szkole poprzedziło popołudniowe
spotkanie dzieci i rodziców na wspólnym
grillowaniu i zabawach sportowych. Swoją
obecnością zaszczyciła dzieci i ich opieku-
nów pani wicedyrektor Dorota Kaczmarczyk
ze swoją wnuczką Ewą. Noc przebiegła spo-
kojnie.

ŚWIĘTOWALI ZAKOŃCZENIE ROKU 
KULTURALNEGO
Nadszedł czas tak długo wyczekiwanych
wakacji! Ale zanim nastąpił, w czwartek 23
czerwca o godzinie 16.00 w Miejsko-Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Sompolnie odbyło
się uroczyste zakończenie roku kulturalnego
2015/2016 dla ponad 200 uczestników zajęć.
Ogromne podziękowania wszystkim młodym
artystom złożyła dyrektor Teresa Olczak za
sumiennie i rzetelnie podejście do pracy w
zespołach, za udział w uroczystościach i kon-
certach zorganizowanych przez ośrodek i
wreszcie za reprezentowanie M-GOK w
licznych konkursach i przeglądach artysty-
cznych. Każdy z młodych ludzi otrzymał od
swojego instruktora dyplom oraz skromny
upominek w postaci słuchawek. Artystom i
tym małym i tym dużym, życzymy udanego
wypoczynku oraz dalszej wytrwałości w
rozwijaniu pasji.
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ZE SZKOLNEJ ŁAWKI
DRUGIE ŻYCIE ODPADÓW

20 maja odbyło się pierwsze spotkanie EKO-
drużyny wprowadzające uczestników pro-
jektu „Odpady i wypady” w problematykę
życia EKO. Prezentacja multimedialna pt.
,,Chroń wodę, ziemię i powietrze” przybli-
żyła problem zanieczyszczania środowiska
naturalnego i zwiększającej się ilości ,,pro-
dukowanych” przez społeczeństwo śmieci.
Przedstawiono temat segregacji odpadów,
miejsca utylizacji, a także perspektywę po-
wtórnego wykorzystania surowców wtór-
nych. Następnie uczniowie i
wychowankowie OREW pod opieką nauczy-
cieli pojechali zwiedzać gminną oczyszczal-
nię ścieków w Sompolnie, która została
niedawno zmodernizowana. Kierownik
oczyszczalni pan Grzegorz Kołakowski
oprowadził po obiekcie i omówił procesy
technologiczne oczyszczania ścieków.
Uczestnicy projektu zobaczyli jak wygląda
proces oczyszczania wody oraz maszyny i
urządzenia jakie są potrzebne do ich właści-
wego oczyszczania.
Kolejną wycieczkę uczestnicy projektu od-
byli do Zakładu Termicznego Unieszkodli-
wienia Odpadów w Koninie. Czas jaki
Eko-drużyna spędziła na zwiedzaniu zakładu
był wyjątkowo cenną lekcją. Dowiedzieli się
i, co najważniejsze, zobaczyli na własne
oczy, jak wygląda proces unieszkodliwienia
odpadów, które najpierw lądują w naszych
koszach w domach, a później przechodzą
przez nowoczesne maszyny. Nie mogli wyjść
ze zdziwienia jakie ilości śmieci wciąż do-
wożone są z kilkudziesięciu gmin. Nowo-
czesność zakładu, ład i porządek oraz
wykwalifikowana kadra pracownicza zrobiła
na nich ogromne wrażenie. 

Po tych wyjątkowych emocjach kilka dni
później uczniowie trzech placówek spotkali
się na warsztatach naukowych „Galileusz” w
sali zabaw „Słoneczko” w Koninie. Uczyli
się poprzez zabawę tego, w jaki sposób wy-
korzystać po raz kolejny różne odpady i na-
dawać im nowy kształt. Plastikowe butelki,
tekturowe rolki po papierze toaletowym, na-
krętki, puszki zamieniły się w dzieła sztuki.
Każdy, bez względu na wiek, miał możliwość
wydobyć z odpadów „drugie życie”. Ograni-
czała ich jedynie własna wyobraźnia. W
„Słoneczku” doświadczali również różnego
rodzaju pozytywnych bodźców. Kolorowe
światła, podświetlany basen z piłkami, zapa-
chy i rewelacyjna zabawa na zjeżdżalniach
połączyły we wspólnej zabawie dzieci
sprawne i niepełnosprawne. 
Eko-drużyna nie próżnuje nawet w wakacje!
W akcji „Bądź Eko w wakacje” uczestnicy
zbierają nakrętki, które po wakacjach przy-
niosą do swoich szkół. Zachęcamy wszyst-
kich mieszkańców do zbierania i przekazania
nakrętek do szkół biorących udział w projek-
cie.
Projekt „Odpady i wypady” został dofinan-
sowany ze środków Programu Fundusz Ini-
cjatyw Obywatelskich.

Uczniowie klas trzecich szkół podstawowych z Mąkolna
i Zakrzewka oraz wychowankowie OREW w Marianowie
w maju i czerwcu poznawali tematykę degradacji
środowiska naturalnego oraz sposobów recyklingu
odpadów.

- 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

DWIE NAGRODY W POWIATOWYM KONKURSIE
NA ILUSTRACJE! 
Nagrody w Powiatowym Konkursie na Ilust-
racje uzyskały uczennice klasy VI a szkoły
podstawowej w Sompolnie: Klaudia Matu-
szewska oraz Julia Szcześniak. Celem kon-
kursu było: popularyzacja sztuki ilustracji,
popularyzacja literatury oraz promowanie
czytelnictwa, uwrażliwienie dzieci i mło-
dzieży na literaturę oraz sztukę, rozwijanie
twórczej postawy i wrażliwości plastycznej.
Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu
pracy inspirowanej wybranym fragmentem
prozy lub poezji.

PRZEDSZKOLAKI I WYCIECZKA DO ZOO

Wycieczka do łódzkiego ZOO była kolejną
ciekawą przygodą, jaką przeżyły przedszko-
laki Pajączki. Celem wycieczki była obser-
wacja i czerpanie pozytywnych wrażeń w
kontakcie z przyrodą, zainteresowanie różno-
rodnością gatunków zwierząt na świecie oraz
kształtowanie świadomości ekologicznej i
poczucia odpowiedzialności za jakość współ-
istnienia z przyrodą.
Aura, choć do tej pory kapryśna, tym razem
sprzyjała przedszkolakom. Podczas spaceru
po alejach ZOO spotkali wiele wspaniałych
i ciekawych zwierząt. Późnym  popołudniem

do przedszkola wrócił autokar szczęśliwych
i zadowolonych dzieciaków.

21 czerwca przedszkolaki z Sompolna wraz z rodzicami
oraz paniami Kasią i Klaudią odwiedziły Ogród Zoolo-
giczny w Łodzi. 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Kąpie się w słońcu czerwiec wesoły,
Ptaki śpiewają w gęstwinie liści.
Po raz ostatni idą do szkoły
Wychowankowie- gimnazjaliści.

Dnia 23 czerwca uczniowie klas trzecich
Gimnazjum z Lubstowa uroczyście
pożegnali szkołę i wszystkich tych, którzy
pracowali z nimi oraz zabiegali o to, by
wyrośli z nich ludzie mądrzy,
odpowiedzialni, umiejący ofiarować swoje
serce innym. W murach Gimnazjum
przeżywali radości sukcesów i gorycz
porażek. Tu także znaleźli przyjaciół i wspól-
nie poznawali otaczający ich świat. Każdy z
nich pozostawił w tej szkole cząstkę siebie.
A w ten dzień serca ich przepełniła nie tylko
radość z otrzymanego świadectwa
ukończenia gimnazjum, ale także smutek z

powodu rozstania z tym wszystkim, co
stanowiło istotę ich życia w ciągu ostatnich
trzech lat. I choć nieraz przysparzali wielu
zmartwień nauczycielom, chcieliby, aby w
ich pamięci pozostały tylko te lepsze chwile.
Niestety nadszedł czas rozstania, kończy się
wspólna droga…

I choć upływa szybko czas,
Co zetrze cichy żal,

Nie zapomnimy nigdy Was,
To przyrzekamy Wam.

- SOMPOLNO

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

W upalny piątek, 24 czerwca, zakończyły się
zajęcia edukacyjne w roku szkolnym
2015/2016. Dyrektor Zbigniew Słodkiewicz
podziękował wszystkim uczniom za trud
włożony w zdobywanie wiedzy w mijającym
roku szkolnym oraz wręczył najlepszym
świadectwa z wyróżnieniem i nagrody
książkowe. Odznaczenia otrzymali także

uczniowie, którzy w różny sposób
angażowali się w życie szkoły (zbierali
nakrętki, uczestniczyli w zawodach
sportowych). Najoszczędniejsi natomiast
otrzymali nagrody za zbiórkę pieniędzy w
SKO. Nagrody dla nich ufundował Bank
Spółdzielczy w Wierzbinku. 

- OŚNO GÓRNE

- LUBSTÓW
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PRZEGLĄD SPORTOWY
SPORTOWIEC Z MĄKOLNA ZDOBYWCĄ
MILOWEGO SŁUPA

Frekwencja w biegu była niespotykana i nie-
codzienna. Na starcie w kategorii uczniów
szkół gimnazjalnych stanęło 208 chłopców z
konińskich szkół oraz powiatu konińskiego.
A do zdobycia była statuetka Milowego
Słupa, która jest zaszczytnym i elitarnym wy-
różnieniem. 
W biegu wystartowało czterech zawodników
z Mąkolna: Bartosz Lamprycht, Filip Michal-
ski, Zbigniew Bartczak oraz Hubert Lisiecki.
Warunki w jakich przeprowadzono biegi-
wąski start, olbrzymia ilość uczestników oraz
wąskie konińskie ścieżki biegowe utrudniały
bieg. Na szczęście nie utrudniły one Filipowi
Michalskiemu biegu. Filip jako pierwszy
minął linię mety zdobywając złoty medal
oraz dyplom i statuetkę Milowego Słupa.
Cały dystans pokonał w bardzo szybkim tem-
pie, co nie było na rękę pozostałym biega-
czom. Bartosz Lamprycht zajął bardzo dobre

8 miejsce. Bartek biegł z kolegami starszymi
od siebie o 3 lata. Hubert Lisiecki zajął 33
miejsce a Zbyszek Bartczak 79 miejsce.
Gimnazjum w Mąkolnie zdobyło już  presti-
żową koronę z czterech biegów z rejonu ko-
nińskiego: Milowy Słup z Konina, Kolską
Paterę z Koła, Puchar Biegów Niepodległo-
ści z Turku oraz Puchar Biegu Warciańskiego
z Koła.
Wszystkim biegaczom gratulujemy udanego
startu. 

MECZ REWANŻOWY
MUNDURY KONTRA GARNITURY

Większość zawodników, grała również w po-
przednim spotkaniu. Nowymi twarzami na
boisku byli m.in. Krzysztof Bąkowski, Bar-
tosz Śliwicki i Zbigniew Zieliński. W po-
przednim meczu, który odbył się 10 czerwca,
jedyną grającą kobietą była reprezentantka
drużyny Mundury - Justyna Janke, tym
razem, do Justyny dołączyła Joanna Raź-
niewska - Zastępca Burmistrza Miasta Som-
polno oraz Justyna Wesołowska i Monika
Gralak - pracownice Urzędu Miejskiego w
Sompolnie. Czapki  z głów przed wszystkimi
Paniami za odwagę, chęci i umiejętności.
Najlepszym zawodnikiem meczu został wy-
brany Ryszard Nowakowski – Przewodni-
czący Rady Miejskiej w Sompolnie. To już
kolejne wyróżnienie, które trafiło w ręce
Pana Przewodniczącego. Dyplom otrzymała
również Justyna Janke, która jako jedyna
wśród kobiet strzeliła bramkę.
Słowa uznania i podziękowania kierujemy do
policjantów z Komisariatu Policji w Sompol-
nie, oraz do strażaków z Sompolna i Lubs-
towa. Doceniamy obecność i grę na
najwyższym poziomie Burmistrza Miasta
Sompolno Romana Bednarka, przewodniczą-
cego Rady Miejskiej w Sompolnie Ryszarda

Nowakowskiego, Radnych Andrzeja Prętnic-
kiego oraz Piotra Wełnickiego – znakomitego
bramkarza. Wśród publiczności dojrzeliśmy
Radną Małgorzatę Malicką, która kibicowała
wszystkim zawodnikom. 
Ci co nie byli z nami tego dnia, niech żałują!
Zabawa i integracja, zarówno pomiędzy za-
wodnikami, jak i kibicami była znakomita, a
emocje towarzyszące meczowi, porówny-
walne były z tymi towarzyszącymi finałowi
Euro 2016 we Francji.
Nad przebiegiem spotkania czuwali, jak za-
wsze niezawodni lokalni animatorzy sportu
Mariusz Chmielewski i Szymon Stankiewicz.
Po zakończonym meczu i pamiątkowych
zdjęciach, na wszystkich piłkarzy czekał po-
częstunek, były kiełbaski z grilla, przystawki
w naszych narodowych barwach oraz słodkie
czereśnie. 
Serdeczne podziękowania wszystkim oso-
bom zaangażowanym w przygotowanie im-
prezy, głównie pracownikom Urzędu
Miejskiego oraz licznym kibicom żywiołowo
dopingującym swoje drużyny. A od 5 sierpnia
czekają na nas kolejne wielkie emocje, roz-
poczynają się Igrzyska Olimpijskie w Rio.

Euro 2016 to już historia, nasze rozgrywki również. W
piątek, 8 lipca o godz. 18, odbył się rewanżowy mecz
Garnitury kontra Mundury. Tym razem lepsi byli i szczę-
ście dopisało połączonym siłom służb mundurowych:
strażakom i policjantom, którzy pokonali drużynę samo-
rządowców 12 do 10. 

SPORTOWY SIERPIEŃ W MĄKOLNIE
Sierpień w Szkole Podstawowej i Gimnaz-
jum w Mąkolnie zapowiada się intensywnie.
Od 1 do 26 sierpnia, w poniedziałki, środy i
piątki w godz. od 16 do 20, Pan Tomasz Zie-
liński, nauczyciel wychowania fizycznego

będzie przeprowadzał zajęcia i animacje
sportowe. Będzie można grać w piłkę nożną,
tenisa stołowego i badmintona. Zajęcia będą
odbywały się na boisku wielofunkcyjnym
lub na sali gimnastycznej.

Po raz szesnasty w Koninie odbył się Ogólnopolski Bieg
Milowego Słupa. W biegach dziecięco-młodzieżowych
wystartowała grupa chłopców z Gimnazjum w
Mąkolnie. 

FINAŁ PLAŻÓWKI MĘSKIEJ

W tegorocznych rozgrywkach wzięło udział
11 zespołów. Najwięcej z gminy Sompolno.
Goście z innych gmin też skorzystali z ,,som-
poleńskiej oferty”. Najlepszy team w tego-
rocznych zmaganiach stworzyli Kacper
Piskorski i Patryk Michałek gromadząc w
czterech turniejach aż 75 punktów! Drugie
miejsce zajęli Albert Michalski oraz Bartosz
Kołakowski zdobywając 48 pkt. Trzecim cie-
szyli się Kamil Wasielewski z Przemysła-
wem Lewandowskim. Po raz kolejny
okazało się, że współzawodnictwo mobili-
zuje! Obiekty sportowe w tym czasie tętnią
życiem. W ostatnim turnieju na piasku zde-
cydowanie królowała para Robert Wróbel-
Krzysztof Zawilski. Pomimo, że zawody

przeprowadzane przez miesiąc lipiec adreso-
wane były dla amatorów- to jednak zagrań
na wysokim poziomie nie zabrakło. Obrony
z rzutami na piasek, zbicia oraz bloki można
było oglądać w każdym turnieju! Nagrody i
puchary ufundowane przez Burmistrza
Miasta Sompolno Romana Bednarka były
zwieńczeniem tegorocznego Pucharu Lata! 

22 lipca, pięknym, słonecznym popołudniem na boiskach
przy Urzędzie Miejskim w Sompolnie rozegrano Finał
Pucharu Lata w Siatkówce Plażowej Mężczyzn! 

SPORTOWE WAKACJE W LUBSTOWIE
Po raz drugi w Zespole Szkolno-Przed-
szkolno Nr 2 w Lubstowie z inicjatywy Bur-
mistrza Miasta Sompolno Romana Bednarka
zostały zorganizowane zajęcia rekreacyjno-
sportowe dla uczniów i społeczności lokal-
nej. Nad bezpieczeństwem i kreatywnym
przebiegiem zajęć czuwał Tomasz Jarmuż.
Zajęcia odbywały się od 28.06.2016r. do

08.07.2016r. oraz zaplanowane są w terminie
od 22.08.2016r. do 29.08.2016r. Frekwencja
podczas zajęć była zaskakująco wysoka.
Młodzież w ramach w/w zajęć ćwiczy, roz-
grywa mecze piłki koszykowej i piłki nożnej.
Podczas rozgrywek towarzyszyła miła i życz-
liwa atmosfera. 

WAKACYJNIE NA ORLIKU
Lokalni animatorzy sportu Mariusz Chmie-
lewski i Szymon Stankiewicz zapraszają na
zajęcia sportowe organizowane w okresie
wakacji na Orliku. Od poniedziałku do
piątku zajęcia odbywają się w godz. 16-21,
natomiast w sobotę w godz. 9-21. Na Orliku
odbywa się szereg zajęć, dostosowanych do

różnych umiejętności sportowych oraz wieku
uczestników. Można m.in. grać w palanta, w
ringo, w tenisa ziemnego, piłkę siatkową,
piłkę nożną, piłkę koszykową, piłkę ręczną.
Animatorzy przeprowadzają szereg gier i
zabaw rekreacyjnych. Serdecznie zachęcamy
do odwiedzenia Orlika.



PYTANIA DO KRZYŻÓWKI

1. Nazwa lokalnej marki produktów sadowniczych
2. Miesiąc, w którym odbywa się największa impreza w Sompolnie
3. Czterokołowy pojazd zaprzęgowy, lekki, najczęściej odkryty 
4. Skakanie z dużej wysokości na długiej elastycznej linie
5. „Sompoleńska ……….. Dęta”
6. Jedna z tegorocznych gwiazd imprezy Wielkopolskiego Pikniku Sołtysów

7. Tworzy go kilku artystów
8. Województwo, do którego należy miasto Sompolno
9. Tytuł jednej z piosenek CLEO
10. Miejsce, na którym odbywają się Dni Sompolna
11. Unoszą się w powietrzu, najczęściej wypełnione helem
12. Organem wykonawczym sołectwa jest…
13. Zimny, w różnych smakach. Może być czekoladowy, śmietankowy lub
truskawkowy
14. Puszysty wyrób cukierniczy w formie przypominającej chmurę 

Wydawca: 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie,

ul. Plac Wolności 26, 62-610 Sompolno
„Gazeta Sompoleńska” jest wpisana do 

Rejestru Dzienników i Czasopism 
w Sądzie Okręgowym w Koninie.
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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 22 sierpnia 2016 roku. Każda osoba może oddać tylko jeden kupon konkursowy.
Wylosowany laureat otrzyma nagrodę ufundowaną 
przez Burmistrza Miasta Sompolno - Romana Bednarka

LAUREATKA KRZYŻÓWKI - MAJ
Mieszkanka Sompolna Lenka Kmieć,
została laureatką majowego konkursu
„Gazety Sompoleńskiej”. Konkurs
polegał na rozwiązaniu krzyżówki po-
wiązanej z tematem, obchodzonego 1
czerwca święta Dnia Dziecka. Bur-
mistrz Miasta Sompolno Roman Bed-
narek, gratulując wygranej, wręczył
kask ochronny oraz ochraniacze na
kolana.
Zwyciężczyni jeszcze raz 
gratulujemy!

KARGUL to młody pies, średniej
wielkości. Jest odrobaczony, za-
szczepiony 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. 

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

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 
ofertowym na sprzedaż drewna

Burmistrz Miasta Sompolno ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż drewna
gatunku topola według numerów dłużycy w klasie TP/WD i stosów w klasie TP/S4. 

Drewno topoli składowane jest przy ul. Krycha w Sompolnie. 
Oferty w postępowaniach przetargowych mogą składać osoby 

fizyczne i prawne. 
Oferty należy składać na każdy numer stosu lub dłużycy osobno do dnia 12.08.2016r.

do godzi. 15.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego 
w Sompolnie w zaklejonych kopertach z napisem: „Oferta w przetargu na sprzedaż

drewna – podać odpowiedni numer dłużycy lub stosu”
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesie wadium na konto Urzędu Miejskiego w

Sompolnie.

więcej informacji na stronie: www.sompolno.pl, w zakładce BIP.

BEJBI, suczka o umaszczeniu pieprz/sól o
białych skarpetach. Średniej wielkości,
młoda, około roczna. Jest odrobaczona, za-
szczepiona oraz wysterylizowana. Przypusz-
czamy, iż była
uczona chodze-
nia na smyczy,
gdyż idzie równo
z nogą wolonta-
riusza tylko przy
lewej nodze. W
chwili " luzu " na
spacerze bardzo
skora do niewin-
nych zabaw z
człowiekiem.

KAZIK, pies średniej wielkości około 4
letni. Odrobaczony, zaszczepiony oraz wy-
kastrowany. Przyjacielski, lubiący piesz-
czoty. Uczy się chodzić na smyczy, bardzo
sprawnie mu to wychodzi. 

KSENA, największa suka w Przytulisku.
Około 3 letnia. Jest odrobaczona, zaszcze-
piona oraz wysterylizowana. Z "wyglądu"
groźna, ale po pierwszym kontakcie już wia-
domo, że to największy przytulak w Schro-
nisku. Chodzi idealnie na smyczy przy
nodze wolontariusza, nie ciągnie. W kojcu
przebywa z innym psem, z którym idealnie
się dogaduje. Przyjacielska, uwielbiająca
głaskanie.

ŚNIEŻKA, młoda suczka, odrobaczona, za-
szczepiona oraz wysterylizowana. Uwielbia-
jąca kontakt z człowiekiem, głaskanie,
spacery. Ładnie chodząca na smyczy.
Idealny towarzysz dla rodziny z dziećmi.
Nie wchodzi w konflikty z innymi psami. 


