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Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Sompolnie na czele z
wicedyrektor Panią
Dorotą Kaczmarczyk oraz
Burmistrzem Miasta Som-
polno Romanem Bed-
narkiem i Z-ca burmistrza
Panią Joanną Raźniewską
odwiedzili Warszawę. str. 4
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GMINA SOMPOLNO LIDEREM ROZWOJU REGIONALNEGO 2016

Gmina Sompolna 27 i 28 października
uczestniczyła w IV Kongresie Przedsię-
biorczości w Lublinie i zdobyła tam zna-
czące laury. Proszę opowiedzieć nam, co
to za sukces?
Zostaliśmy nominowani do nagrody Lidera
Rozwoju Regionalnego 2016, poczyniliśmy
wiele starań, by zaprezentować gminę w
różnych obszarach: gospodarka, podejście
do inwestorów, zachęty, które w ich stronę
kierujemy. Zostało to zauważone przez ka-
pitułę i 28 października miałem zaszczyt
odbierać statuetkę Lidera Rozwoju Regio-
nalnego 2016.
Jak to się stało, że gmina Sompolno zos-
tała dostrzeżona przez kapitułę tej na-
grody?
Polska Agencja Przedsiębiorczości rozsy-
łała do samorządów terytorialnych w całej

Polsce ankiety. Na ich podstawie zostały
ogłoszone nominacje. Informacje, o które
proszono nas w ankiecie, zapewne zrobiły
wrażenie na kapitule. Miałem również spot-
kanie z przedstawicielami Polskiej Agencji
Przedsiębiorczości, rozmawialiśmy o pro-
blemach gminy, o jej przyszłości i rozwoju,
o nowych inwestycjach i zachętach dla in-
westorów. To było takim kluczowym kryte-
rium tej nagrody - w jaki sposób samorząd
chce pozyskiwać inwestorów. Myślę, że te
dwie akcje: szczegółowe informacje w an-
kiecie i żywa rozmowa z przedstawicielami
Polskiej Agencji Przedsiębiorczości przero-
dziła się w tytuł Lidera Rozwoju Regional-
nego 2016. Jesteśmy jedyną gminą powiatu
konińskiego, która ten tytuł otrzymała.
Jakie mogą być skutki tego tytułu?
Największym sukcesem tego tytułu byłoby

nawiązanie współpracy i ściągnięcie inwes-
torów do gminy Sompolno, zresztą taki był
cel organizacji tego Kongresu, by nawiązać
współpracę między samorządem, a przed-
siębiorcami.
To w jaki sposób gmina Sompolno za-
chęca inwestorów, by to właśnie tutaj
realizowali swoje zamierzania?
Przede wszystkim pokazujemy, że dysponu-
jemy gruntami inwestycyjnymi. Są to
grunty, które przez wiele lat były nieużyt-
kami. Przygotowaliśmy ofertę inwestycyjną
na 6 ha gruntu przy obwodnicy naszego
miasta. A kolejnymi zachętami są zwolnie-
nia podatkowe. Dzięki decyzji radnych
Rady Miejskiej w Sompolnie takie zwolnie-
nia istnieją już kilka lat. W czasie rozmów,
które prowadziłem w Lublinie, to właśnie
aspekt zwolnień podatkowych był bardzo
ważny. To nasz wielki atut, że proponujemy
potencjalnym inwestorom ulgi podatkowe.
Ostatnio można zauważyć bardzo dużą
promocje naszej gminy, czemu ma to słu-
żyć?
Promocji naszej gminy do tej pory nie było
żadnej, należy to otwarcie powiedzieć. Bez
tych działań będziemy zwykłą gminą, za-
uważoną przez niewielu. Mam nadzieję, że
nasze starania pozwolą stwierdzić, że bę-
dziemy gminą rozpoznawalną nie tylko w
powiecie konińskim, ale w całej Wielko-

polsce, a nawet na tle całego kraju. I to już
widać, chociażby powyższy sukces o tym
świadczy. Promujemy to, co najlepsze w na-
szej gminie, czyli sadownictwo, a obecnie
także tereny inwestycyjne. Jest jeszcze
jedna gałąź - turystyka w oparciu o powsta-
jący zbiornik wodny. W Lublinie to właśnie
prezentowałem, że gmina ma być oparta na
tych trzech filarach: sadownictwo, turystyka
i tereny inwestycyjne.
Oprócz samego plebiscytu i nagrody,
nasza gmina mogła prezentować stoisko,
które wzbudziło szerokie zainteresowa-
nie.
W ramach całego kongresu były organizo-
wane także targi Przestrzeń marki. Zapre-
zentowaliśmy najpiękniejsze stoisko – tak
uznali wszyscy wystawcy. Pracownicy po-
starali się, by stoisko było adekwatne z tym,
o czym mówiłem na kongresie, a więc z tra-
dycją sadowniczą. Przygotowaliśmy także
film promujący gminę Sompolno, który po-
wstał dzięki dobrej współpracy z Kołem
Gospodyń Wiejskich w Marcjankach, a
który można również obejrzeć na kanale
gminy Sompolno w serwisie YouTube.

Bartosz Śliwicki, Ale!Radio
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WYWIAD MIESIĄCA

IV Polski Kongres Przedsiębiorczości odbył się w Lublinie 27 i 28 października. To ogólnopolskie wydarzenie
zgromadziło kilkuset przedstawicieli świata biznesu, polityki, nauki oraz administracji publicznej z całego kraju.
Najważniejszym celem, jaki przyświeca przy organizacji wydarzenia, jest stworzenie forum wymiany myśli i
poglądów dla polskich przedsiębiorców, naukowców i polityków. W trakcie Kongresu mają okazję wymienić się
swoimi doświadczeniami, ale również spotkać potencjalnych partnerów biznesowych. Zwieńczeniem wydarzenia
była uroczysta gala, podczas której najprężniejsze polskie firmy i instytucje zostały uhonorowane nagrodami
przyznawanymi przez Polską Agencję Przedsiębiorczości. Jednym ze zdobywców nagród była Gmina Sompolno.
Warto nadmienić, że prelegentem w panelu „Instrumenty finansowe rozwoju miast do 2020 r.” był Roman
Bednarek-Burmistrz Miasta Sompolno.

WYWIAD Z ROMANEM BEDNARKIEM, 
BURMISTRZEM MIASTA SOMPOLNO
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Z ŻYCIA GMINY
DYSKOTEKA SENIORA

Jest to pierwsza taka inicjatywa w gminie
Sompolno. W spotkaniu uczestniczyli senio-
rzy z Domu Dziennego Pobytu dla osób Star-
szych działającym przy Miejsko-Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Sompolnie,
którym towarzyszył Kierownik Tomasz Ma-
jewski i opiekunowie seniorów. W dyskotece
udział brali również seniorzy z Rynu, Mar-
cjanek i ościennych miejscowości. Spotkanie
miało na celu aktywizację seniorów, oraz in-
tegrację mieszkańców gminy Sompolno. Na
uczestników spotkania czekał poczęstunek
przygotowany przez KGW Marcjanki. Senio-

rzy w doskonałej formie i kondycji, bawili się
przy muzyce granej na żywo. Na spotkaniu
bawiły się wspólnie 4 pokolenia mieszkań-
ców gminy Sompolno. Wśród zaproszonych
gości można było dostrzec Burmistrza Miasta
Sompolno Pana Romana Bednarka, Radnego
Rady Miejskiej w Sompolnie Pana Andrzeja
Prętnickiego, Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Ośnie Górnym Pana Zbigniewa Słodkie-
wicza. Wszyscy uczestnicy dyskoteki zgod-
nie twierdzili, że nie jest to ich ostatnie
spotkanie.

10 listopada, w czwartek, w godzinach popołudniowo-wieczornych odbyła się dyskoteka dla seniorów w świetlicy
wiejskiej w Rynie. Pomysłodawcą i organizatorem było Koło Gospodyń Wiejskich Marcjanki, którego
przewodniczącą jest Pani Mariola Wojciechowska.

ZIMA TO OKRES OGRZEWANIA MIESZKAŃ I DOMÓW – BĄDŹCIE OSTROŻNI

Jak wynika ze statystyk prowadzonych przez
Państwową Straż Pożarną, corocznie w tym
okresie odnotowywana jest większa liczba
interwencji w mieszkaniach i budynkach
mieszkalnych. System centralnego ogrzewa-
nia jest stosunkowo bezpieczny pożarowo.
Niestety często do dogrzewania mieszkań
używane są urządzenia grzewcze zasilane
energią elektryczną lub gazem. Najczęst-
szymi przyczynami powstania pożarów w
okresie zimowym są: nieostrożne obchodze-
nie się z ogniem otwartym, w tym palenie pa-
pierosów, nieprawidłowe składowanie
materiałów palnych w kotłowniach, niewła-
ściwe i nieostrożne użytkowanie urządzeń
grzewczych, pozostawienie bez dozoru włą-
czonych urządzeń elektrycznych nieprzysto-
sowanych do pracy całodobowej, niefachowe
przeróbki i brak konserwacji instalacji i urzą-
dzeń elektrycznych. Wymienione przyczyny
powstawania pożarów od lat ciągle się po-
wtarzają. Dlatego też apelujemy o zwrócenie
uwagi i zapamiętanie podstawowych zasad
bezpieczeństwa pożarowego podczas dogrze-
wania pomieszczeń, których przestrzeganie
pozwoli cieszyć się własnym bezpieczeń-
stwem. Eksploatacja urządzeń elektrycznych
(w tym również urządzeń grzewczych): nie
należy stosować naprawianych „watowa-
nych” bezpieczników topikowych oraz bez-
pieczników o większej mocy niż wskazane,
należy używać tylko tyle odbiorników prądu
elektrycznego na ile obliczono moc instalacji
elektrycznej – nadmierne obciążenie instala-
cji powoduje przegrzewanie się kabli i prze-
wodów oraz wypalanie styków w gniazdkach
i puszkach rozgałęźnych, należy zlecać wy-
konanie przeglądów technicznych urządzeń
elektrycznych i gazowych zgodnie z instruk-
cją obsługi osobom do tego upoważnionym,
nie wolno wykonywać prowizorycznych
podłączeń elektrycznych i przerabiać stałych

instalacji oraz przedłużaczy elektrycznych,
nie należy ustawiać urządzeń grzewczych
bezpośrednio na podłożu palnym z wyjąt-
kiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z
warunkami określonymi przez producenta,
nie należy ustawiać urządzeń nagrzewają-
cych się do temperatury powyżej 100oC w
odległości mniejszej niż 0,5 m od materiałów
palnych.
Eksploatacja urządzeń gazowych: nie wolno
zatykać przewodów wentylacyjnych – w pra-
widłowo działających urządzeniach gazo-
wych, w przypadku braku odpowiedniej
ilości powietrza, następuje niezupełne spala-
nie gazu i może powstać trujący, niewyczu-
walny tlenek węgla (CO). Ponadto
nadmierna zawartość w powietrzu produk-
tów spalania gazu jest szkodliwa dla zdrowia,
nie należy ogrzewać pomieszczeń kuchnią
gazową – może się to skończyć poważnym
zatruciem organizmu, gazowe urządzenia
promiennikowe należy użytkować wyłącznie
zgodnie z ich przeznaczeniem opisanym w
instrukcji obsługi, nie należy ustawiać gazo-
wych urządzeń grzewczych w pobliżu mate-
riałów łatwo zapalnych (mebli, firanek itp.)
– zachowaj odległość minimum 60 cm, w
mieszkaniu nie należy przechowywać więcej
niż 2 butli gazowych o ładunku nie przekra-
czającym 11 kg, nie należy przechowywać
butli gazowych w pomieszczeniach poniżej
poziomu terenu (piwnicach i na klatkach
schodowych), ponieważ gaz propan-butan
jest gazem cięższym od powietrza i może za-
legać w pomieszczeniu grożąc wybuchem,
nie należy użytkować instalacji na gaz
płynny w obiektach wyposażonych w insta-
lacje gazu ziemnego. Kilka zasad ogólnych:
nie należy eksploatować uszkodzonych insta-
lacji i urządzeń grzewczych zarówno elek-
trycznych, gazowych jak również na paliwo
stałe, należy wykonywać okresowe czyszcze-

nie kanałów kominowych i wentylacyjnych
– zaniedbania tych czynności często są przy-
czyną śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla, w
obiektach, w których odbywa się proces spa-
lania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego
należy usuwać zanieczyszczenia z przewo-
dów dymowych i spalinowych oraz przewo-
dów wentylacyjnych w celu zapewnienia ich
odpowiedniej drożności jak również zapobie-
żenia zapalaniu zalegających tam zanieczysz-
czeń (głównie sadza), podłoga łatwo zapalna
przed drzwiczkami palenisk powinna być za-
bezpieczona pasem materiału niepalnego o
szerokości co najmniej 0,3 m, należy używać
tylko tych urządzeń grzewczych elektrycz-
nych i gazowych, które posiadają krajowe
atesty i dopuszczenia, w przypadku używania
urządzeń sprowadzonych z zagranicy należy
bezwzględnie przestrzegać instrukcji produ-
centa. CZAD – cichy zabójca.
Ze względu na sposób działania na organizm
ludzki, czad zwany jest również cichym za-
bójcą. Gromadzący się w powietrzu czad jest
niewidocznym, pozbawionym zapachu
gazem, nieco lżejszym od powietrza. Tlenek
węgla ma zdolność do wyjątkowo łatwego
łączenia się z hemoglobiną (około 300 razy
szybsze od tlenu), powstaje karboksyhemo-
globina, a przez to stanowi zagrożenie dla
wszystkich organizmów, które wykorzystują
hemoglobinę do transportu tlenu do tkanek.
Powstaje niedotlenienie tkanek, a w konsek-
wencji śmierć. Tlenek węgla może wydzielać
się na skutek nieprawidłowego działania
urządzeń ogrzewczych – złego zainstalowa-
nia, uszkodzenia lub niewłaściwej ich eks-
ploatacji. Powodem pojawienia się czadu w
pomieszczeniu może być także niewłaściwie
działająca wentylacja oraz niedrożne kanały
spalinowe. Szczególnie narażeni na nieko-
rzystne skutki działania czadu są ludzie
starsi, chorujący na serce i z kłopotami w od-

dychaniu oraz dzieci. Powikłaniem zatruć
tlenkiem węgla są zmiany zwyrodnieniowe
w ośrodkowym układzie nerwowym, nerwo-
bóle, niewydolność płuc, pogorszenie pa-
mięci oraz zdolności koncentracji. Jak
zapobiegać: dokonuj okresowych czyszczeń
przewodów kominowych, kontroluj stan
techniczny urządzeń grzewczych, w po-
mieszczeniach, w których występuje spalanie
paliwa zapewnij skuteczną wentylację, nie
zatykaj kratek wentylacyjnych w drzwiach
oraz od przewodów wentylacyjnych, wypo-
saż mieszkanie w bateryjne czujniki dymu,
tlenku węgla i gazu.

Ze względu na okres zimowy i sezon grzewczy Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie zwraca
uwagę na zagrożenia wynikające z nieszczelności i drożności przewodów kominowych, złej eksploatacji pieców i
kuchenek gazowych, używania zgodnie z instrukcją obsługi różnego rodzaju grzejników elektrycznych oraz
należytej wentylacji pomieszczeń.



eTornister to zintegrowana platforma eduka-
cyjna, zastępująca tradycyjne podręczniki i
ćwiczenia w szkole. Multimedialny tablet za-
wiera również lektury, encyklopedie oraz na-
rzędzia, wspierające proces edukacji i
rozwoju osobistego. Zdobywanie wiedzy ma
być przyjemne i twórcze, a docieranie do źró-
deł informacji powinno dawać satysfakcję.
Uczniowie i nauczyciele gimnazjum w Som-
polnie zademonstrowali pokazową lekcję z
tabletami w roli główniej, w murach war-
szawskiego sejmu. Zajęcia przeprowadzono
w dziedzinie historii, pod bacznym okiem
Pana Jacka Tymińskiego. Naukę języka an-
gielskiego, której pilotowała Pani Anna Sa-
łata, a wykorzystanie tabletów w pracy z

uczniami o specjalnych potrzebach edukacyj-
nych zademonstrowała Pani Agnieszka Oliń-
ska. Nie zabrakło także zabawy. W tablecie
zainstalowano jedynie gry edukacyjne, które
przyczyniają się do poszerzania wiedzy i
ćwiczenia umysłu. Natomiast Burmistrz
Miasta Sompolno Roman Bednarek na kon-
ferencji przedstawił zalety korzystania przez
szkoły z gminy Sompolno projektu e-tornis-
ter. Młodzież doskonale radzi sobie z nowo-
czesnymi urządzeniami, a Internet jest im
niezbędny do nauki i zabawy. Tablety, które
dostali, zastępują tradycyjne książki i ze-
szyty. W szkole służą zdobywaniu wiedzy, a
w domu–jej utrwalaniu i odrabianiu zadań.
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Z ŻYCIA GMINY
Z eTORNISTREM DO SEJMU
8 listopada, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Sompolnie na czele z wicedyrektor Panią Dorotą Kaczmarczyk oraz
Burmistrzem Miasta Sompolno Romanem Bednarkiem i Z-cą burmistrza Panią Joanną Raźniewską odwiedzili
Warszawę. Celem wyjazdu był udział w Konferencji „Samorząd przyszłości. Praktyczne aspekty rozwoju” gdzie
pokazano wykorzystanie nowoczesnej technologii w szkołach, którą jest eTornister.

Jak pokazał 6 listopada, w Kole Wędkarskim
nr 8 w Sompolnie takich nie brakuje! Za-
wody nad ,,Kanałem Licheńskim” przepro-
wadzone w niedzielny, wczesny poranek
cieszyły się przeszło 30 osobową frekwencją.
Chociaż ryby nie skore były,  pomimo różno-
rakich zanęt, do tzw. ,,brania” to jednak naj-
lepszym co nieco udało się złowić.

Najszczęśliwszym zawodnikiem był zwy-
cięzca zawodów Tomasz Janicki-jego połów
wyniósł 855 gram podwodnych stworów.
Drugie miejsce zajął Mirosław Marciniak.
Wicemistrzowi zawodów sędzia główny
Marek Wiśniewski zważył 780 gram. Za-
szczytne trzecie miejsce, premiowane okaza-
łym pucharem, zajął Dariusz Nijak. Jemu

udało się wyłowić z wody 625 gram. Po za-
wodach uroczystość zakończenia sezonu od-
była się wokół siedziby koła nr 8 w
Sompolnie przy osiedlu Świętej Barbary.
Liczne podziękowania dla sponsorów od
wędkarskiej braci były istotnym punktem
spotkania. Poczęstunek, tym razem złożony
(z nie rybnych) potraw smakował wszystkim,

a w szczególności przebywającym wcześniej
nad wodą wędkarzom. Bogate plany silnego
Koła nr 8 sięgają już roku 2017.

Andrzej Prętnicki

ZAKOŃCZENIE SEZONU U WĘDKARZY
Listopad to pierwszy z miesięcy, kiedy zaczyna się robić chłodno, wręcz zimno, dzień przez zmianę czasu jest krót-
szy, częste zmiany pogody, deszcz, wiatr, innym razem śnieg, czasem mróz powodują, że do wypraw wędkarskich
nad wodą sposobią się tylko prawdziwi twardziele i pozytywnie zakręceni, pasjonaci!



POMOC SPOŁECZNA
POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA POTRZEBUJĄCYCH RUSZYŁA
Wydatki na żywność stanowią jedną z najważniejszych pozycji w naszych domowych budżetach. To podstawa eg-
zystencji każdego człowieka. Jednakże nie każdego stać, aby stanąć przy kasie z koszykiem wypełnionym zaku-
pami. Spory odsetek społeczeństwa korzysta z pomocy społecznej. 
I to właśnie do tej grupy ludzi skierowana
jest pomoc, którą oferuje Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Ban-
kiem Żywności. Pozyskana żywność, np. od
producentów i sieci handlowych, jest przeka-
zywana potrzebującym. Wspólnym celem
jest między innymi wyrabianie nawyku ra-
cjonalnego gospodarowania żywnością i za-
pobieganie jej marnotrawieniu poprzez
zagospodarowanie nadwyżek produkcyjnych
czy towarów z kończącym się terminem
przydatności. Miejsko-Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Sompolnie jest ośrod-
kiem, który od wielu lat systematycznie
współpracuje i podejmuje się licznych dzia-
łań z Bankiem Żywności w Koninie. Jak co
roku rozpoczęto realizację Programu Opera-
cyjnego Pomoc Żywnościowa, którego
celem jest wsparcie świadczone w postaci
dostaw produktów spożywczych dla osób
najbardziej potrzebujących w naszej gminie.
Pomoc kierowana jest do osób i rodzin, które
z powodu niskich dochodów nie mogą za-
pewnić sobie i swojej rodzinie pełnowarto-
ściowych posiłków. W Klubie Integracji
Społecznej działającym w Miejsko-Gmin-

nym Ośrodku Pomocy Społecznej organizo-
wane są warsztaty kulinarne. Ich celem jest
utrwalanie umiejętności niezbędnych w
życiu codziennym: samodzielne przygotowa-
nie posiłków z produktów otrzymywanych w
ramach Programu. Pokazywane są różne
możliwości przygotowania potraw i wyko-
rzystania artykułów spożywczych. Tym
samym jest to nauka przeciwdziałania mar-
nowaniu żywności, ekonomicznego prowa-
dzenia gospodarstwa domowego, z
uwzględnieniem wszystkich dochodów ro-
dziny, w tym darów żywnościowych. W ra-
mach Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa, Miejsko–Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Sompolnie wyda oso-
bom najbardziej potrzebującym żywność,
którą otrzymuje z Banku Żywności w Koni-
nie. Wśród bogatego asortymentu towarów
znajdują się między innymi: makaron ja-
jeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UH, gro-
szek z marchewką, fasola biała, szynka
drobiowa, cukier biały, olej rzepakowy. Poza
Programem Operacyjnym Pomoc Żywno-
ściowa, Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej wydaje także inne produkty żyw-

nościowe między innymi: sosy w płynie, ma-
jonez, jogurty, keczup. W rozładunku przy-
wożonych towarów pomagają mieszkańcy,
podopieczni ośrodka. Przy większych dosta-
wach można liczyć na pomoc i zaangażowa-
nie członków Ochotniczej Straży Pożarnej w
Sompolnie, którzy współpracują z ośrodkiem
od wielu lat, za co należą się serdeczne po-
dziękowania. Możliwość uzyskania pomocy
warunkowana jest sytuacją dochodową. O
żywność mogą ubiegać się osoby i rodziny,
u których dochód netto na 1 osobę nie prze-
kracza 150% kryterium dochodowego (gos-
podarstwo domowe - jednoosobowe, w
którym dochód maksymalnie wynosi 951,00
zł, gospodarstwo domowe - wieloosobowe,
w którym dochód na 1 osobę nie przekracza
771,00 zł) oraz współwystępowanie jednej z
przesłanek wynikających z ustawy o pomocy
społecznej, między innymi: ubóstwo, sieroc-
two, bezdomność, bezrobocie, niepełnos-
prawność, długotrwała lub ciężka choroba,
przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ma-
cierzyństwa lub wielodzietności, bezradność
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i
prowadzenia gospodarstwa domowego,

zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wie-
lodzietnych. W obecnej edycji Programu
żywność wydawana będzie w każdy wtorek
i czwartek od 15 listopada 2016 roku w Miej-
sko–Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Sompolnie przy ul. Gimnazjalnej 2a. Na
bieżąco przyjmowane są wnioski w ramach
Programu. Ważne jest, aby jak największa
liczba osób znajdujących się w trudnej sytua-
cji otrzymała pomoc, dlatego osoby, które nie
złożyły jeszcze dokumentów mogą nadal
zgłaszać się do pracowników socjalnych da-
nego rejonu w siedzibie Miejsko–Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sompolnie.

Kwota otrzymanej dotacji wynosi
52 000 złotych i zostanie przezna-
czona na adaptację do użytku no-
wych pomieszczeń oraz udział w
kosztach bezpośrednich na utrzy-
manie Domu Dziennego Pobytu.
Zwiększona powierzchnia użyt-
kowa placówki umożliwi utwo-
rzenie pracowni artystycznej, w
której będą prowadzone grupowe
i indywidualne zajęcia terapeu-
tyczne, sali rehabilitacyjnej dla 2
stanowisk, salki do ćwiczeń gim-
nastycznych, pomieszczenia dla
pielęgniarki. Adaptacja pomieszczeń na salę
rehabilitacyjną i salę ćwiczeń zmotywuje se-
niorów do regularnych ćwiczeń i gimnastyki,
a tym samym spowoduje, że zachowają oni
dłuższą sprawność fizyczną oraz umysłową.
Rehabilitacja geriatryczna zajmuje się nie
tylko usprawnieniem chorego narządu, ale
przy aktywnej współpracy zmierza do przy-
wrócenia sprawności całego organizmu.
Działania rehabilitacyjne oczywiście nie od-
młodzą człowieka i go nie uzdrowią, ale od-
powiednio prowadzone, długo i
konsekwentnie, sprawią iż senior będzie
mógł cieszyć się lepszą jakością życia. Zaję-
cia terapeutyczne wpłyną na rozwój i posze-
rzanie zainteresowań oraz posiadanych
umiejętności. Przy okazji różnorodnych
zajęć usprawniana jest motoryka mała. Na-
leży wspomnieć, że Dom Dziennego Pobytu
dla Osób Starszych w Sompolnie funkcjo-
nuje od maja bieżącego roku. Placówka jest
ośrodkiem wsparcia dziennego dla 25 osób
starszych, samotnych, o zmniejszonej spraw-
ności psychoruchowej. DDP zapewnia
miejsce do godnego spędzania czasu, reali-

zacji własnych umiejętności, wymiany do-
świadczeń. Realizowane są tam różnorodne
formy terapii. W doborze zajęć uwzględ-
niane są indywidualne preferencje i zaintere-
sowania naszych pensjonariuszy. Uczestnicy
zajęć mają możliwość realizacji potrzeb rek-
reacyjnych, kulturowych, turystycznych
m.in. poprzez wyjazdy na wycieczki,
wspólną organizację i celebrację świąt oraz
innych uroczystości, wspólny udział w im-
prezach kulturowych. Dom Dziennego Po-
bytu jest wyposażony w podstawowe
urządzenia i przedmioty, które służą utrzy-
maniu higieny osobistej – uczestnicy mogą
wziąć kąpiel, wyprać odzież. Ponadto pra-
cownicy Domu udzielają porad i wsparcia w
codziennych trudnościach, pomagają w za-
łatwianiu spraw urzędowych i osobistych
oraz w rozwiązywaniu problemów życio-
wych. Ważnym zadaniem placówki jest
wzmacnianie i integrowanie podopiecznych
z własnymi rodzinami. Na koniec warto
wspomnieć, że powodem do dumy dla M-
GOPS jest fakt, iż tylko 4 gminy w Wielko-
polsce otrzymały tego typu dofinansowanie
na realizację założonych celów.

SENIOR WIGOR AKTYWIZUJE SENIORÓW
,,Senior–Wigor” to projekt, którego celem strate-
gicznym jest wsparcie seniorów poprzez dofinan-
sowanie działań jednostek samorządu terytorialnego.
Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Som-
polnie przystąpił do konkursu składając ofertę na dofi-
nansowanie funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu
dla Osób Starszych w Sompolnie. 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Sompolnie już od kilku lat
wspomaga mieszkańców miasta i gminy w
różnych dziedzinach życia, także z wyko-
rzystaniem funduszy Unii Europejskiej i
może poszczycić się dużą absorpcją środków
unijnych. Pieniądze z Brukseli są wsparciem
m.in. dla osób bezrobotnych, które chcą
powrócić do aktywności na rynku pracy, dla
osób starszych, które pragną aktywnie
spędzić czas, a także dla wszystkich
potrzebujących gdzie niezbędna jest pomoc
asystenta rodziny czy opiekunki
środowiskowej. Całość ma na celu podniesie-
nie poziomu życia mieszkańców miasta i
gminy Sompolno. Jeden z projektów
rozpoczął się właśnie tego lata, a kolejny
ruszy z początkiem przyszłego roku.
Tegoroczny projekt „Mapa reintegracji
społeczno-zawodowej w gminie Sompolno”
został najlepiej oceniony przez komisję
konkursową i otrzymał najwyższą ilość
punktów w województwie wielkopolskim.
Skierowany jest do osób długotrwale bezro-
botnych. Celem priorytetowym jest odbu-
dowywanie i podtrzymywanie umiejętności
uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i
pełnienia ról społecznych oraz do samodziel-
nego zaistnienia na rynku pracy. Projekt re-
alizowany będzie przez okres dwóch lat. W
tym czasie wezmą w nim udział 72 osoby
długotrwale bezrobotne. Każda z nich prze-
jdzie trzymiesięczne szkolenie zawodowe
oraz szereg zajęć socjoterapeutycznych
podnoszących kwalifikacje i kompetencje za-
wodowe. W projekcie przewidziane są
koszty, które pozwolą zatrudnić w ramach
umowy stażowej na pełen etat wszystkich
uczestników projektu. Można więc
powiedzieć, że 72 osoby w okresie 2 lat
znajdą zatrudnienie i zostaną za nich

opłacone wszystkie składki ZUS. Wszelkie
działania w ramach projektu mają na celu
złagodzenie negatywnych skutków bezrobo-
cia oraz przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu,  na które narażone są osoby
długotrwale bezrobotne. Pragniemy
nadmienić, że ciągle są wolne miejsca dla
osób chcących wziąć udział w projekcie.
Szczegółowe informacje można uzyskać w
Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Sompolnie. Drugi ze wspom-
nianych  projektów to „Lokalne Usługi
Społeczne”, który będzie współrealizowany
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w
Koninie. Celem projektu jest ułatwienie
dostępu oraz poszerzenie dotychczasowego
zakresu działań profilaktycznych ukierunk-
owanych na pracę z rodziną dysfunkcyjną
oraz borykającą się z problemami
opiekuńczo-wychowawczymi, w tym
poprawa funkcjonowania rodzin i działania
profilaktyczne przeciwdziałające umieszcza-
niu dzieci w pieczy zastępczej. Kolejne z
zadań realizowanych dzięki przystąpieniu do
współpracy to ułatwienie dostępu do
trwałych oraz wysokiej jakości usług socjal-
nych świadczonych w interesie ogólnym.
Umożliwiając pozostawienie osób z
niepełnosprawnościami i osób niesamodziel-
nych w lokalnej społeczności, zostaną sfinan-
sowane dwa dodatkowe etaty dla opiekunek
środowiskowych oraz jeden etat asystenta
rodziny. Będzie to sporym dodatkowym ws-
parciem dla obecnej działalności Miejsko–
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Realizacja tego projektu również będzie
trwać dwa lata.

PROJEKTY Z UNII EUROPEJSKIEJ REALI-
ZOWANE PRZEZ M-GOPS SOMPOLNO
Ośrodki Pomocy Społecznej dzięki środkom
pozyskanym z Unii Europejskiej, mogą realizować zada-
nia i projekty, na które ich własne środki nie
wystarczają.
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KULTURA I ROZRYWKA
NIC LEPSZEGO NAD ŚPIEWANIE 
Wesołe śpiewy i muzykowanie w dobrym towarzystwie, zespoły tryskające energią i radością – to wszystko cha-
rakteryzowało spotkanie zorganizowane przez M-GOK w Sompolnie z okazji Święta Patronki śpiewu i muzyki św.
Cecylii.
Na spotkanie przybyły grupy i zespoły mu-
zyczne, które uświetniają różnego rodzaju
imprezy oraz promują naszą gminę na ze-
wnątrz: zespół folklorystyczny Dębowiacy,
Kwiaciarki, Kapela z Wesela, Sompoleńska
Orkiestra Dęta, Kabaret Pod Miotłą, wokali-
ści, zespoły muzyczne i taneczne. Spotkanie

stanowiło okazję do zaprezentowania włas-
nych osiągnięć, a także do integracji z ro-
dziną śpiewaczą. Biorąc pod uwagę fakt, że
spotkanie odbyło się w gronie artystycznym
nie dziwi, że przerodziło się w biesiadę przy
wesołym śpiewie i muzyce. Było to spotka-
nie, pozwalające dostrzec jak wiele jest w na-

szej gminie osób utalentowanych muzycznie
i wokalnie, poświęcających wiele wolnego
czasu, by uczestniczyć w próbach, rozwijać
swe artystyczne umiejętności. Był czas by im
szczerze podziękować za troskę o piękno
gminnej kultury, co też uczynił Burmistrz
Miasta Sompolno Roman Bednarek. Dało się

zauważyć u przybyłych muzyków i śpiewa-
ków błysk w oczach, kiedy dzielili się rado-
ścią jaka płynie ze wspólnego muzykowania.
Słychać było jak snuli plany dotyczące kolej-
nych spotkań pozwalających pogodnie i
wspólnie rozwijać amatorski ruch arty-
styczny w Sompolnie.

WARSZTATY KULINARNE „JESIEŃ W KUCHNI”.
Krem dyniowy, zupa węgierska, cepeliny z białym serem, kotlety z jaja ze szczypiorkiem, karkówka z cukinią i dynią
– to tylko niektóre potrawy przygotowane podczas warsztatów kulinarnych „Jesień w kuchni”, zorganizowanych w
Domu Ludowym w Mostkach przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie.

PAŹDZIERNIK - MIESIĄC KUBUSIA PUCHATKA
W październiku panie z Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Sompolnie odwiedziły grupę „Świerszczy” z Przed-
szkola Miejskiego w Sompolnie.
Dzieci słuchały uważnie opowiadania o przy-
godach Kubusia Puchatka i jego przyjacio-
łach, które czytały im panie bibliotekarki.
Następnie panie rozmawiały z dziećmi o
smakach i maluchy przekonały się co lubi

Kubuś Puchatek, Kłapouchy, Królik. Prosia-
czek, Maleństwo, Tygrysek i Kangurzyca.
Były zagadki związane z postaciami ze Stu-
milowego Lasu, zabawa z doczepianiem
ogona Kłapouchemu, smakowaniem miodu.

W warsztatach wzięły udział członkinie kół gospodyń wiej-
skich z: Sycewa, Marcjanek, Mąkolna, Wierzbia oraz Mostek.
Zwieńczeniem warsztatów była degustacja przygotowanych
potraw. Stoły udekorowane w jesiennej scenerii, zachęcały do
poznawania ciekawych smaków. Pośród darów jesieni – jab-
łek, gruszek, słoneczników i owoców dyni, uwagę przykuwały
wielobarwne sałatki i potrawy. Warsztaty kulinarne cieszyły
się wielkim zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestni-
ków. W zabawę i dobrą atmosferę została wpleciona nauka na
temat tożsamości regionalnej naszego regionu. Integracja we-
wnątrz- i międzypokoleniowa była tutaj na pierwszym planie.
Pomimo sobotniego poranka w warsztatach wzięło udział
dużo osób, które z uśmiechem na ustach przygotowywały po-
szczególne potrawy. Mamy nadzieję, że dla uczestników
warsztaty te bogato zaowocują nowymi smakami.
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KULTURA I ROZRYWKA
UDANY WYSTĘP OLI NA FESTIWALU PIOSENKI
RELIGIJNEJ

DZIEŃ POSTACI Z BAJEK

W czwartek, 10 listopada, przedszkole w
Lubstowie zmieniło się w bajkową krainę.
Aby uczcić Dzień Postaci z Bajek panie bib-
liotekarki odwiedziły dzieci by razem czytać
i opowiadać najpopularniejsze bajki. Przed-
szkolaki musiały wykazać się znajomością
bajek, zarówno tych bardzo znanych jak i
mniej popularnych. Dzieci rozwiązywały za-
gadki, rozpoznawały bajkę po rekwizycie,
świetnie radziły sobie z zadaniami. Dzień
Postaci z Bajek jest doskonałą okazją do
rozwijania zainteresowań czytelniczych
wśród najmłodszych. Bajki kształcą w

dzieciach odpowiednią postawę moralną i
rozwijają dziecięcą fantazję. Doskonała at-
mosfera spowodowała niezapomniane
chwile w świecie postaci z bajek. Natomiast
uczniowie z Mąkolna mogli przenieść się do
świata barwnych postaci bajkowych.
Czytając bajki i odgrywając scenkę z „Czer-
wonego kapturka” bez problemu wczuli się
w rolę bajkowych postaci, co było przyjemną
zabawą. Dzieci bezbłędnie rozwiązywały za-
gadki, co dało pewność, że bardzo dobrze
znają świat bajek.

„Ci, których pokochaliśmy zostaną z nami na zawsze”.
Bajki są źródłem bogatych wrażeń, niezastąpionym
sposobem wzbogacenia wyobraźni.

26 października w Lubaniu odbył się II Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej „Nie lę-
kajcie się”. Wzięła w nim udział Aleksandra Grzesiak, podopieczna M-GOK w Sompolnie,
wykonując piosenkę „Golgoto” z repertuaru Beaty Bednarz. Tym razem Ola wyśpiewała II
miejsce w kategorii 14-17 lat. Czekamy na kolejne sukcesy.

Pragnę poinformować, iż 6 stycznia 2017 roku, ulicami Sompolna po raz drugi w
historii miasta przejdzie barwny Orszak Trzech Króli. Sompolno wkrótce dołączy
zatem do grona miast Polski, w których mieszkańcy będą radośnie i w przestrzeni
publicznej świętować Boże Narodzenie. Należy podkreślić, że będzie to wspaniała
okazja, aby ciekawie i w gronie rodzinnym spędzić to świąteczne popołudnie. Jed-
nocześnie Orszak Trzech Króli ma być swego rodzaju impulsem dla wszystkich, któ-
rym bliskie są pozytywne wartości i manifestacja chrześcijańskich korzeni naszej
wspólnoty. 6 stycznia 2017 roku o godz. 15.45 Orszak Trzech Króli wyruszy kolo-
rowym korowodem sprzed kościoła parafialnego, a następnie przejdzie ulicami
miasta przez Rynek, na którym odbędzie się przedstawienie jasełkowe. Orszak
Trzech Króli stanowi bowiem bezpośrednie nawiązanie do tradycji wystawiania ja-
sełek ulicznych i widowisk herodowych. Już dziś w imieniu organizatorów proszę o
czynne włączenie się do królewskiego orszaku poprzez udział całych rodzin, dele-
gacji z sołectw oraz dzieci i młodzieży. Byłoby wspaniale, gdyby uczestnicy byli
przebrani w stroje nawiązujące kolorami i charakterem do orszaku. Tym samym za-
chęcamy do wzięcia udziału w konkursie „Na najpiękniejszą Gwiazdę Betlejemską”.
Orszak zakończy wspólne kolędowanie w sali OSP Sompolno, gdzie zostanie roz-
strzygnięty konkurs „Na najpiękniejszą Gwiazdę Betlejemską”. Mam nadzieję, że
zechcecie Państwo budować tradycję Orszaku Trzech Króli w naszej gminie. Liczę
na zaangażowanie z Państwa strony i pomoc w podjętych działaniach.

Burmistrz Miasta Sompolno Roman Bednarek

ORSZAK TRZECH KRÓLI
Drodzy Mieszkańcy Gminy Sompolno !

- 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



Z ŻYCIA GMINY
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OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE SOMPOLNO

11-go listopada 1918 roku, po123 latach nie-
woli, Polska wróciła na mapę świata.
Gminne uroczystości w Sompolnie rozpo-
częły się o godzinie 9:45 uroczystym podnie-
sieniem flagi państwowej przy remizie
Ochotniczej Straży Pożarnej w Sompolnie.
Następnie przedstawiciele władz, kombatan-
tów, Ochotniczych Straży i szkół w uroczy-
stym orszaku przemaszerowali do kościoła
parafialnego p.w. św. Marii Magdaleny na
uroczystą mszę świętą, którą odprawił ks. ka-
nonik Mirosław Lament. Po mszy wszyscy
przeszli na rynek miasta, gdzie pod pomni-
kiem „Poległych za Ojczyznę” odbyła się
główna część uroczystości. Okolicznościowe
przemówienie wygłosił Burmistrz Miasta
Sompolno Roman Bednarek: „Z okazji Na-
rodowego Święta Niepodległości życzę nam
wspólnie satysfakcji z rozwoju naszego pań-
stwa i z naszej małej ojczyzny jaką jest Som-
polno, mądrego korzystania z daru wolności
i zjednoczenia się w osiąganiu wspólnych

celów”. Po wystąpieniu Burmistrza nastąpiła
część artystyczna, przygotowana przez Miej-
sko Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie,
w której można było usłyszeć piękne pieśni i
wiersze patriotyczne. Na zakończenie przed-
stawiciele miasta i organizacji gminnych zło-
żyli wiązanki pod pomnikiem „Poległych za
Ojczyznę”. W niedzielę, 13 listopada, w sali
OSP w Sompolnie odbyło się narodowe śpie-
wanie polskich pieśni patriotycznych. Patro-
nat nad imprezą sprawowali: Burmistrz
Miasta Sompolno oraz Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Sompolnie. Na początek
zaprezentowały się grupy i zespoły działające
przy M-GOK w Sompolnie. Następnie Bur-
mistrz Miasta Sompolno zaprosił wszystkich
przybyłych do wspólnego śpiewania pieśni
oraz przybliżył genezę powstania wykony-
wanych utworów. Na tę okoliczność zostały
przygotowane dla wszystkich gości śpiew-
niki z tekstami utworów. I okazało się że
mieszkańcy gminy Sompolno pięknie i z
pasją śpiewają. Przybyłych gości w tym pat-
riotycznym śpiewaniu wsparły zespoły dzia-
łające przy M-GOK: grupy wokalne,
Dębowiacy, Kwiaciarki i zespół taneczny
Mix. To nasze wspólne śpiewanie było rodza-
jem hołdu, jaki chcieliśmy złożyć tym, którzy
w wielkim trudzie i poświęceniu wywalczyli
nam przed laty wymarzoną niepodległość. To
także nasza radość, że mamy dziś wolną Pol-
skę.

11 listopada to data o szczególnym znaczeniu dla Polski i Polaków. To data upamiętniająca dzień odzyskania
przez naszą Ojczyznę niepodległości. 

Informacja o planowanym naborze wniosków o przyznanie pomocy organizowanym przez Sto-
warzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” 
Nr 1/2016
Zgodnie z zapisami procedury oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach Lokalnej Strategii
Rozwoju (LSR) dla operacji z zakresu przedsiębiorczości i projektów dużych o wartości powyżej 50
tys. zł Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” przekazuje informacje o planowanym naborze wnio-
sków o przyznanie pomocy nr 1/2016. Ze względu na konieczność uzgodnienia terminu naboru wnio-
sków z Samorządem Województwa Wielkopolskiego informujemy, że może on ulec zmianie.
1. Rodzaj konkursu: Projekty duże o wartości powyżej 50 tys. zł 
2. Termin naboru wniosków o przyznanie pomocy: 12.12.2016 – 30.12.2016 r.
3. Dostępny limit środków.
1 309 518 zł (słownie: jeden milion trzysta dziewięć tysięcy pięćset osiemnaście złotych, 00/100)
4. Zakres tematyczny naboru 
a) Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna – 733 934,00 zł
b) Dziedzictwo historyczne i kulturowe – 50 100,00 zł
c) Infrastruktura kulturalna – 525 484,00 zł 
5. Planowane do osiągnięcia wskaźniki produktu
a) 11 nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
b) 1 zabytek poddany pracom  konserwatorskim lub restauratorskim
c) 3 podmioty działające w sferze kultury, które otrzymają wsparcie w ramach realizacji LSR
6. Dodatkowe informacje
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego naboru wniosków (w tym m.in.: wzory wniosków,
procedury, kryteria wyboru operacji, budżet, harmonogram naboru) są dostępne na stronie internetowej
www.wielkopolskawschodnia.pl oraz w Biurze Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” zlokalizo-
wanego przy ul. Kurpińskiego 6 w Kramsku, tel. 63 245 18 58, e-mail: wielkopolska.wschodnia@wp.pl 

Dyżur doradczy w Biurze LGD
W związku z zaplanowanym w dniach 12.12.2016-30.12.2016 r. naborem wniosków o przyznanie po-
mocy nr 1/2016 w zakresie projektów dużych o wartości powyżej50 tys. złotych objętych strategią roz-
woju lokalnego kierowanego przez społeczność ogłaszamy dyżur doradczy w Biurze Stowarzyszenia
“Wielkopolska Wschodnia” w Kramsku, ul. Kurpińskiego 6, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 –
15:00. Dyżur będzie trwał od 16.08.2016 r. do czasu rozpoczęcia naboru wniosków tj. do 11.12.2016 r.
Prosimy o wcześniejsze umawianie się na doradztwo pod nr tel. 63 245 18 58 lub poprzez pocztę elek-
troniczną na adres e-mail: wielkopolska.wschodnia@wp.pl. Zastrzegamy, że termin naboru wniosków
może ulec zmianie ze względu na konieczność uzgodnienia terminu naboru z Samorządem Wojewódz-
twa Wielkopolskiego. Skorzystanie z konsultacji podczas ogłoszonego dyżuru daje możliwość uzyskania
1 pkt podczas oceny wniosków złożonych w trakcie naboru. Uwaga - Doradztwo nie dotyczy pisania
wniosków przez pracowników Biura LGD. Jesteśmy do Państwa dyspozycji i zapraszamy do kontaktu.

GOSPODARKA

Nr 2/2017
Zgodnie z zapisami procedury oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach Lokalnej Strategii
Rozwoju (LSR) dla operacji z zakresu przedsiębiorczości i projektów dużych o wartości powyżej 50
tys. zł Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” przekazuje informacje o planowanym naborze wnio-
sków o przyznanie pomocy nr 2/2017. Ze względu na konieczność uzgodnienia terminu naboru wnio-
sków z Samorządem Województwa Wielkopolskiego informujemy, że może on ulec zmianie.
1. Rodzaj konkursu: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim, objętym strategią rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność.
2. Termin naboru wniosków o przyznanie pomocy: 01.02.2017 r. – 22.02.2017 r.
3. Dostępny limit środków.
1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych, 00/100)
4. Zakres tematyczny naboru 
d) Podejmowanie działalności gospodarczej – 320 000,00 zł
e) Rozwijanie działalności gospodarczej – 680 000,00 zł
5. Planowane do osiągnięcia wskaźniki produktu
d) 4 operacje polegające na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa
e) 11 operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa
f) 2 operacje ukierunkowane na innowacje (wskaźnik liczony dla operacji z ppkt a i b)
g) 1 operacja obejmująca działania na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałaniu zmianom
klimatycznym (wskaźnik liczony dla operacji z ppkt a i b)
6. Dodatkowe informacje
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego naboru wniosków (w tym m.in.: wzory wniosków,
procedury, kryteria wyboru operacji, budżet, harmonogram naboru) są dostępne na stronie internetowej
www.wielkopolskawschodnia.pl oraz w Biurze Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” zlokalizo-
wanego przy ul. Kurpińskiego 6 w Kramsku, tel. 63 245 18 58, e-mail: wielkopolska.wschodnia@wp.pl 

Dyżur doradczy w Biurze LGD
W związku z zaplanowanym w dniach 01.02.2017 r. – 22.02.2017 r. naborem wniosków o przyznanie
pomocy nr 2/2017 w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią roz-
woju lokalnego kierowanego przez społeczność ogłaszamy dyżur doradczy w Biurze Stowarzyszenia
“Wielkopolska Wschodnia” w Kramsku, ul. Kurpińskiego 6, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 –
15:00. Dyżur będzie trwał od 03.11.2016 r. do czasu rozpoczęcia naboru wniosków tj. do 31.01.2017 r.
Prosimy o wcześniejsze umawianie się na doradztwo pod nr tel. 63 245 18 58 lub poprzez pocztę elek-
troniczną na adres e-mail wielkopolska.wschodnia@wp.pl. Zastrzegamy, że termin naboru wniosków
może ulec zmianie ze względu na konieczność uzgodnienia terminu naboru z Samorządem Wojewódz-
twa Wielkopolskiego. Skorzystanie z konsultacji podczas ogłoszonego dyżuru daje możliwość uzyskania
1 pkt podczas oceny wniosków złożonych w trakcie naboru. Uwaga - Doradztwo nie dotyczy pisania
wniosków przez pracowników Biura LGD. Jesteśmy do Państwa dyspozycji i zapraszamy do kontaktu.



ZE SZKOLNEJ ŁAWKI

Dzieci angażując swoje wszystkie zmysły, o
których ostatnio się uczyły, przygotowały
zdrowe i smaczne sałatki, surówki i szaszłyki
owocowe. Wykorzystały do tego celu pełne
witamin krajowe owoce i warzywa. Ucznio-

wie wykonali z darów jesieni ciekawe kom-
pozycje oraz prace plastyczne i techniczne.
Oprócz ocen za prace dzieci otrzymały rów-
nież dyplomy. 
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JESIENNE INSPIRACJE W ZSP NR 1 W SOM-
POLNIE
Jesień zainspirowała uczniów klas drugich do
różnorodnych aktywności.

Od progu maluchy przywitała pani doktor Jo-
lanta Winkler i pielęgniarki. Przedszkolaki
dowiedziały się wiele nowego o profilaktyce
zdrowotnej. Pani doktor mówiła o tym, jak
ważne jest zdrowe odżywianie, jedzenie wa-
rzyw i owoców, zachęcała też dzieci do ćwi-
czeń i dbania o higienę. Zaprezentowała
dzieciom sprzęt medyczny, którym pracuje
na co dzień. Zwróciła również uwagę, jak
ważne jest, żeby dzieci nie przychodziły
chore do przedszkola, ponieważ zarażają

swoich kolegów. Dzieci miały także możli-
wość rozmowy z paniami pielęgniarkami
pracującymi w przychodni, które opowie-
działy o swojej pracy oraz oprowadziły po
pomieszczeniach ośrodka (laboratorium, ga-
binet zabiegowy) i zapoznały z wyposaże-
niem. Na koniec wizyty maluchy
podziękowały za bardzo ciekawe spotkanie,
a pani pielęgniarka wręczyła im słodkie upo-
minki.

WYCIECZKA PRZEDSZKOLAKÓW DO OŚRODKA
ZDROWIA W SOMPOLNIE
6 października dzieci z grup IV i V z przedszkola w
Sompolnie odbyły wycieczkę do pobliskiego ośrodka
zdrowia, by zapoznać się z jego funkcjonowaniem i
pracą pracowników służby zdrowia. 
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Celem olimpiady było: zapoznanie mło-
dzieży z zagadnieniami dotyczącymi zanie-
czyszczenia powietrza w Polsce,
podniesienie świadomości uczestników nt.
niskiej emisji i odnawialnych źródeł energii,
przybliżenie zagadnień dotyczących niskiej
emisji w regionie, kształtowanie świadomo-
ści ekologicznej oraz właściwych postaw
młodzieży wobec środowiska, inspirowanie
młodego pokolenia do podejmowania inicja-
tyw i praktycznych działań na rzecz ochrony
i poprawy stanu środowiska, promowanie
obywatelskich postaw proekologicznych.
Olimpiada składała się z dwóch etapów: I
etap polegał na przeprowadzeniu testu pi-
semnego z wiedzy o niskiej emisji i ochrony
powietrza, II etap polegał na przygotowaniu
prezentacji nt. „Niska emisja w moim oto-

czeniu”. W pierwszym etapie uczestniczyło
dziesięciu uczniów, z czego dwie osoby
uzyskały taką samą liczbę punktów. Ag-
nieszka Łukasiewicz i Wiktoria Desecka
wzięły udział w dogrywce, w której zwycię-
żyła Agnieszka i tym samym zakwalifiko-
wała się do finału. Wszyscy uczestnicy etapu
szkolnego otrzymali pendrive z nagranymi
materiałami dydaktycznymi dotyczącymi ni-
skiej emisji, ochrony powietrza i odnawial-
nych źródeł energii. Finał Olimpiady odbył
się 28 października w Starostwie Powiato-
wym w Koninie, na który zostali zaproszeni
wszyscy finaliści. W trakcie Olimpiady
przedstawiono najlepsze prezentacje. Uczen-
nica z gimnazjum w Lubstowie Agnieszka
Łukasiewicz otrzymała dyplom i torbę z
przyborami szkolnymi oraz koszulkę.

OLIMPIADA WIEDZY PT. NISKA EMISJA W
AGLOMERACJI KONIŃSKIEJ
23 września uczniowie Gimnazjum im. Polskich Olimpi-
jczyków w Lubstowie przystąpili do etapu szkolnego
olimpiady wiedzy pt. Niska Emisja w Aglomeracji
Konińskiej organizowanej przez Starostwo Powiatowe
w Koninie (Wydział Rozwoju i Promocji).

27 października Samorząd Uczniowski Gim-
nazjum zorganizował dyskotekę szkolną.
Opiekę nad uczniami sprawowały panie:
Magdalena Drzewiecka-Budna, Marzena Ba-
naszkiewicz, Joanna Bryl oraz Anna Czy-

żewska. Wszyscy bawili się znakomicie i
czekają na kolejną, tym razem andrzejkową
dyskotekę z licznymi konkursami i wróż-
bami.

DYSKOTEKA SZKOLNA W ZSP NR 1 W SOMPOL-
NIE

Uczniowie Gimnazjum im. Polskich Noblis-
tów w Mąkolnie zbierali w tym dniu środki
pieniężne na stypendia dla uzdolnionej, ale
ubogiej młodzieży. Zebrane pieniądze zos-
tały przekazane na konto Fundacji Dzieło

Nowego Tysiąclecia. Dzień Papieski ma na
celu wspieranie młodych, zdolnych ludzi
oraz propagowanie nauczania św. Jana Pawła
II. Opiekunem akcji była Pani Liliana Wi-
terska.

DZIEŃ PAPIESKI
Jak co roku, w październiku, odbył się Dzień Papieski.
Przebiegał pod hasłem–,,Jan Paweł II–Bądźcie
świadkami miłosierdzia”.

Spotkanie to miało na celu rozwijanie kom-
petencji czytelniczych, integrację społeczeń-
stwa szkolnego, edukację
antydyskryminacyjną, rozwijanie zdolności
teatralnych i muzycznych, wychowanie do
wartości.
Maraton rozpoczęli pedagog szkolny, ksiądz
proboszcz Krzysztof Kacała oraz uczennica
Martyna Wiśniewska czytając fragment
„Krzyżaków” Henryka Sienkiewicza. Kolej-
nym etapem było przedstawienie przeczyta-
nego fragmentu w formie scenki przez
uczniów klasy III gimnazjum. Przedstawie-
nie to miało charakter humorystyczny. Na-
stępnie uczniowie uczestniczyli w debacie na

temat mniejszości etnicznej dotyczącej
Romów. W czasie przerwy wszyscy wspól-
nie zasiedli do stołu. Po kolacji każdy mógł
się zrelaksować przy karaoke. Następny
punkt programu stanowił maraton filmowy
dla gimnazjalnych wielbicieli kina. Nad bez-
pieczeństwem całej imprezy czuwali opieku-
nowie: dyrektor Pani Aneta Budziach,
pedagog szkolny Pani Agnieszka Rzeźnik,
Pani Iwona Borowska, ksiądz proboszcz
Krzysztof Kacała i rodzice państwo Nadol-
scy oraz policjanci z Komisariatu Policji w
Sompolnie. Spotkanie było bardzo udane.
Przyniosło oczekiwane efekty. Kolejny ma-
raton już za rok!

NOCNY MARATON W GIMNAZJUM IM. POLS-
KICH OLIMPIJCZYKÓW W LUBSTOWIE
W dniach 28 – 29 października w Gimnazjum im. Pols-
kich Olimpijczyków w Lubstowie z inicjatywy
Samorządu Uczniowskiego zorganizowano „Nocny
Maraton”. 
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ZE SZKOLNEJ ŁAWKI
MASAŻ DŹWIĘKIEM 

W ramach projektu w ośrodku odbywają się
koncerty relaksacyjne dla całej społeczności.
Niektórzy z wychowanków biorą także
udział w indywidualnych formach rehabilita-
cji takich jak: alternatywne metody komuni-
kowania się, fizjoterapia, hipoterapia czy
terapia psychologiczna. Projekt jest współfi-
nansowany ze środków PFRON będących w
dyspozycji Samorządu Województwa Wiel-
kopolskiego i potrwa do końca listopada.

Od września wychowankowie OREW w Marianowie biorą
udział w projekcie Mogę więcej! Edycja 4 realizowanym
przez Fundację na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Ot-
warcie” z Konina. 

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKÓW I PIERWS-
ZOKLASISTÓW

Zgromadzeni na uroczystości pasowania ro-
dzice mogli podziwiać prezentacje arty-
styczne małych artystów. Punktem
kulminacyjnym tych uroczystości było paso-
wanie na przedszkolaka magicznym ołów-
kiem. Za sprawą pań dyrektorek i
„czarodziejskiego ołówka” maluszki stały się
pełnoprawnymi członkami przedszkolnej
społeczności. Niejednej mamie oraz tacie łza
wzruszenia zakręciła się w oku: z dumy, ra-
dości, lekkiego niedowierzania, że oto uko-
chane maleństwo staje się Prawdziwym
Przedszkolakiem. Od tej pory z wesołą pio-
senką na ustach: „Jestem sobie przedszkola-

czek, nie grymaszę i nie płaczę...” wszystkie
nowo pasowane przedszkolaki z wielką
ochotą przybywają do przedszkola. Nato-
miast 21 października uczniowie klasy
pierwszej Szkoły Podstawowej w Ośnie Gór-
nym zostali oficjalnie przyjęci do społeczno-
ści uczniowskiej. W tym roku szkolnym do
ślubowania przystąpiło 11 dzieci: Adam Bier-
nat, Mikołaj Brzeziński, Amelia Grabowska,
Anna Jóźwiak,  Zuzanna Kałużna, Antonina
Lewandowska, Adam Operacz, Oskar Ope-
racz, Oskar Socha, Norbert Wichliński oraz
Szymon Wojtasik. Pierwszoklasiści zapre-
zentowali występy artystyczne. Nie zabrakło
również egzaminu z wiedzy o Ojczyźnie. Po
zaprezentowaniu umiejętności recytator-
skich, wokalnych i tanecznych – przystą-
piono do ślubowania oraz pasowania na
uczniów, którego dokonał dyrektor Zbigniew
Słodkiewicz. Na koniec wszystkie przed-
szkolaki i pierwszoklasiści otrzymali pre-
zenty, dyplomy i wspólnie z rodzicami
biesiadowały przy słodkim poczęstunku.
Nowo pasowanym przedszkolakom i pierw-
szoklasistom życzymy wielu sukcesów, no-
wych przyjaźni i samych radosnych chwil
spędzonych w przedszkolu i w szkole!

ŚLUBOWANIE KLASY PIERWSZEJ

W trakcie zaprzysiężenia uczniowie klasy
pierwszej otrzymali z rąk dyrektor Pani
Anety Budziach legitymacje szkolne. Po ofi-
cjalnej uroczystości klasa pierwsza przedsta-
wiła przygotowany przez siebie krótki skecz
o wybranych nauczycielach. Po przedstawie-
niu uczniowie musieli wykazać się siłą i od-
wagą podczas tradycyjnych otrzęsin
przygotowanych przez uczniów klasy trze-
ciej. Zabawa zakończyła się wspólnym oglą-
daniem filmu. Zgodnie można stwierdzić, że
uczniowie klasy pierwszej są gotowi do su-
miennej pracy w szkole.

21 października odbyło się uroczyste ślubowanie
uczniów klasy  pierwszej. Akademię z tej okazji
przygotowała klasa I i III gimnazjum im Polskich Olimpi-
jczyków w Lubstowie.

Dzieci z najmłodszych grup, uczęszczające do przed-
szkoli w Lubstowie i w Sompolnie zostały uroczyście pa-
sowane na przedszkolaka. 

„ALE KOSMOS” W ZESPOLE SZKOLNO-PRZED-
SZKOLNYM NR 1 W SOMPOLNIE

Dowiedzieli się jak powstał Układ Sło-
neczny. Poznali 8 planet i inne obiekty znaj-
dujące się w naszym układzie. Następnie
uczniowie samodzielnie tworzyli ten frag-

ment przestrzeni kosmicznej za pomocą mo-
deli planet z masy papierowej. Każdy z
uczniów stał się na moment jedną z planet
układu, dzięki czemu mogli zrobić małą sy-
mulację ich krążenia po swoich orbitach.
Uczniowie przeprowadzili eksperyment,
który wyjaśnił im dlaczego na Ziemi jest
dzień i noc. Na zakończenie zajęć została wy-
konana rakieta, dzięki której dzieci wyobra-
żały sobie, że lecą w podróż kosmiczną i
badają różne planety. Ten projekt był na-
prawdę kosmiczny!!!

Zajęcia w klasie III d to istny KOSMOS. Dosłownie!
Uczniowie wybrali się na wyprawę w przestrzeń
kosmiczną.

„ŚNIADANIE DAJE MOC”

Najważniejsze cele programu to: zwiększa-
nie świadomości nt. zdrowego odżywiania i
roli śniadania w diecie dziecka, przyczynia-
nie się do obniżania poziomu niedożywienia
dzieci w Polsce – poprzez edukację oraz pro-
mocję prawidłowego żywienia. Nauczycie-
lom zależało, aby wspólnie przygotowany i
spożyty posiłek połączyć z przypomnieniem
przede wszystkim ważnej roli śniadania,
zwłaszcza dla młodych, rozwijających się or-
ganizmów, ale także zasad zdrowego odży-
wiania, wartości odżywczych warzyw,
owoców i wybranych produktów. W zorga-
nizowaniu akcji, podobnie jak w roku ubieg-
łym, organizatorów wsparli rodzice uczniów.
Dzięki nim na szkolnych stolikach śniada-
niowych znalazły się kolorowe kanapki,
przeróżne sałatki warzywne i owocowe, jo-
gurty, pasty, twarożki. Klasy częstowały się
nawzajem i dzieliły swoimi smakołykami.

Wszystkie te działania z pewnością przyczy-
niły się do utrwalenia zdrowych nawyków
żywieniowych uczniów, ale również wzmoc-
niły integrację szkolnej społeczności.

Podobnie jak w latach ubiegłych, w ramach Europe-
jskiego Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania, 8
listopada uczniowie edukacji wczesnoszkolnej z Lub-
stowa wzięli udział w akcji „Śniadanie daje moc!”

„CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM” W ZSP NR 1
W SOMPOLNIE

Szkolna biblioteka, w ZSP nr 1 w Sompolnie,
od wielu lat włącza się we wspomnianą kam-
panię społeczną, mającą na celu propagowa-
nie codziennego czytania dzieciom jako

skuteczną, tanią i przyjazną metodę wspoma-
gania ich wszechstronnego rozwoju – psy-
chicznego, umysłowego, społecznego i
moralnego – oraz budowania zasobów we-
wnętrznych dziecka. Codzienne czytanie to
mądry sposób spędzania czasu z dzieckiem i
najlepsza inwestycja w jego przyszłość.
Wszak nie ma nic piękniejszego niż dorosły
wprowadzający dziecko w świat fikcji lite-
rackiej, w świat marzeń, które stają się fun-
damentem dla budowania piękniejszej
przyszłości.

Czytanie dzieciom już od najmłodszych lat rozbudza w
nich ciekawość świata, pomaga zrozumieć siebie i in-
nych. Na straży rozwoju czytelnictwa przedszkolaków i
młodszych uczniów stoją uczniowie gimnazjum w Som-
polnie wraz z opiekunką Edytą Jankowską, którzy kole-
jny raz przystąpili do ogólnopolskiego projektu „Cała
Polska czyta dzieciom”.

ZSP NR 1 W SOMPOLNIE POMAGA ZBIERAĆ
NAKRĘTKI!
„Ty też możesz grać z nami
do jednego kosza!” Szkoła
Podstawowa w Sompolnie
zbiera plastikowe nakrętki
dla Drużyny KSS MUS-
TANG z Konina. Nakrętki
wymienione zostaną na
NOWE inwalidzkie wózki
sportowe. Główne miejsce
zbiórki - Zespół Szkolno-
Przedszkolny Nr 1 w Som-
polnie - korytarz przy
sklepiku szkolnym. Koordy-
natorem zbiórki jest Pani
Edyta Jankowska.
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PRZEGLĄD SPORTOWY

GIMNAZJALIŚCI Z SOMPOLNA ZNÓW NA
PODIUM!

W zawodach wzięli udział mistrzowie i
wicemistrzowie powiatów: słupeckiego, kol-
skiego, tureckiego, konińskiego grodzkiego
i konińskiego ziemskiego. Drużyna dziew-
cząt gimnazjum z Sompolna- Justyna i Ag-
nieszka Brochockie, po bardzo dobrej grze
zajęły wysokie drugie miejsce, ustępując
tylko w finale licencjonowanej (!) ekipie z
Sarbic (powiat turecki). Kadra chłopców w
składzie: Jakub Wojciechowski, Sebastian
Wieczorek i Szymon Bierut, po dobrej grze
w zawodach powiatowych, zakończyła roz-

grywki na dalszej pozycji. 7 i 8 listopada
Mistrzostwa Powiatu w Badmintonie roze-
grali uczniowie szkół podstawowych. I oni
nie zawiedli oczekiwań! Liwia Rumia-
nowska i Wiktoria Muszyńska oraz Jere-
miasz Lewandowski i Wojciech
Nowakowski w swoich kategoriach zajęli
wysokie II miejsca wywalczając w ten spo-
sób awans na zawody międzypowiatowe!
Gratulujemy i życzymy sukcesów na kolej-
nym etapie rozgrywek!

„Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYM-
BARKU” 

Każdy turniej rozgrywany jest systemem
„każdy z każdym”. W tej rundzie rozegrano
5 turniejów, w ramach których rozgrywano
po 5 meczy. W tym sezonie „żaki” to dru-
żyny składające się z chłopców urodzonych
w 2006 roku oraz  młodszych. Trener Szy-
mon Stankiewicz stworzył dwa zespoły z
Sompolna ze względu na ilość chętnych za-
wodników, a także na potrzebę ogrywania się
w turniejach. Obie drużyny liczą po 10 za-
wodników. GKS Sompolno I okazało się re-
welacją tych rozgrywek. W klasyfikacji
ogólnej zajmuje obecnie 1 miejsce. Drużyna
na 25 rozegranych meczy wygrała 22mecze,
3 zremisowała i jako jedyna jeszcze żadnego
meczu nie przegrała. W 5 turniejach wygrała
4 razy. Jak wynika z tabeli podsumowującej
rundę jesienną drużyna przeważa w każdym
elemencie. Ilość zdobytych goli świadczy o
skuteczności napastników, a liczba straco-
nych bramek (tylko 4) o fantastycznej posta-
wie obrońców i bramkarza. GKS Sompolno

II to drużyna zdecydowanie młodsza.
Chłopcy jeszcze nie wygrywają tylu meczy,
ale z każdym turniejem jest lepiej. W rundzie
jesiennej uplasowali się na 5 miejscu prze-
grywając tylko jednym punktem z drużyną
ze Ślesina. Na mecze razem z najmłodszymi
pociechami zawsze licznie jeżdżą rodzice i
rodzeństwo, którzy są ich najwierniejszymi
kibicami. Dzieci czerpią wiele radości z każ-

W sobotę, 29 października, o godzinie 15.00 odbyła się
XVII edycja Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar
Tymbarku” na szczeblu gminnym rocznik 2008 i młodsi.

MISTRZOWIE POWIATU KONIŃSKIEGO W PIŁCE
NOŻNEJ SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

Wszystko zaczęło się od zawodów gminnych
w Sompolnie, gdzie zawodnicy z Sompolna
wygrali z zawodnikami z Lubstowa 7:3, póź-
niej w zawodach rejonowych wygrali kolejno
ze Ślesinem 3:2, Skulskiem 3:1, Morzyczy-
nem 3:0, Kramskiem 4:0 i z kompletem zwy-
cięstw chłopcy z gimnazjum z Sompolna
awansowali do rozgrywek powiatowych.
Mistrzostwa Powiatu w halową piłkę nożną
w kategorii szkół gimnazjalnych chłopców
odbyły się w Gimnazjum w Ślesinie 21 paź-
dziernika br. W zawodach wystartowało 6
najlepszych drużyn z powiatu konińskiego.
Mistrzostwa odbyły się systemem w dwóch
grupach każdy z każdym. Najlepszy z grupy
pierwszej gra z wygranym z grupy drugiej o
pierwsze miejsce w zawodach, o trzecie
miejsce rozgrywają zespoły z drugich miejsc
z grup A i B. Po losowaniu uczniowie roze-
grali mecz z zawodnikami z Grodźca [3:1], a
następnie z zawodnikami z Goliny [3:2]. O
pierwsze miejsce piłkarze z Sompolna zmie-

rzyli się z Gimnazjum ze Sławska wygrywa-
jąc 5:1. Końcowe wyniki: I miejsce Gimnaz-
jum Sompolno, II miejsce Sławsk, III miejsce
Ślesin, IV miejsce Golina, V i VI miejsce
Kleczew i Grodziec. Skład reprezentacji
Gimnazjum w Sompolnie: Szymon Bierut,
Szymon Bilski, Mateusz Janaszak, Paweł
Kwiatkowski, Grzegorz Pszczoliński, Dawi
Sosnowski, Wiktor Trawiński, Filip Wieczo-
rek, Sebastian Wieczorek, Jakub Wojcie-
chowski, trener Pan Mariusz Budny.

Historyczny sukces Gimnazjalistów z Sompolna!!!

W turnieju mogli brać udział niezarejestro-
wani piłkarze w strukturach PZPN. Do zawo-
dów zgłosiły się 3 drużyny, które zostały
podzielone na następujące kolory: żółty, czer-
wony i pomarańczowy. Zawody rozgrywano

systemem „każdy z każdym” 2 razy po 10
minut. Całości bacznie przyglądali się ro-
dzice zawodników głośno dopingując swoje
pociechy. W turnieju zwyciężyła drużyna ko-
loru czerwonego, która będzie reprezentować
naszą gminę w kolejnym etapie. Wszyscy
uczestnicy oprócz batonów, dostali także etui
do telefonów oraz medale, które wręczała za-
stępca burmistrza Pani Joanna Raźniewska.
Imprezę przygotowali lokalni animatorzy
sportu Pan Szymon Stankiewicz i Pan Ma-
riusz Chmielewski.

zdj: Szymon Stankiewicz

UDANY SEZON DLA ŻAKÓW
Od 17 września do 30 października 2016r. trwała runda
jesienna sezonu 2016/2017 sekcja „żaków” grupa
ORLIK E1 GR. V prowadzona przez koniński KOZPN, w
której uczestniczy 6 zespołów: GKS Sompolno I, GKS
Sompolno II, Nałęcz Babiak, LKS Ślesin, Strażak Licheń
Stary i Górnik Wierzbinek. 

5 listopada, na kortach hali sportowej w Słupcy odbyły
się Mistrzostwa Regionu Konińskiego w Drużynowym
Badmintonie Dziewcząt i Chłopców Szkół Gimnazjal-
nych. 

SIATKARKI GKS SOMPOLNO W 1/16 MISTR-
ZOSTW WIELKOPOLSKI

Trener dziewcząt Pan Maciej Daszkiewicz
powiedział: „Z turnieju na turniej gra na-
szych zawodniczek wygląda coraz lepiej.
Każdy mecz, to kolejne nowe doświadczenie.
Obecnie rozgrywamy mecze sparingowe,
gdzie wynik jest sprawą drugorzędną, ale jest
okazją dla trenera do prowadzenia statystyk
meczowych, a dla dziewcząt do podnoszenia

umiejętności siatkarskich. Nabieranie do-
świadczenia jest bardzo ważne bo eliminuje
stres i pozwala nawiązywać równorzędną
walkę z innymi drużynami. Efektywna praca
na treningach połączona z udziałem w spa-
ringach i meczach kontrolnych na pewno za-
owocuje w kolejnym etapie rozgrywek.”

Siatkarki z Gimnazjum w Sompolnie startujące w
Wielkopolskiej Lidze Piłki Siatkowej Kobiet w kategorii
„Młodziczka” w barwach GKS Sompolno, po bardzo do-
brej grze w fazie eliminacyjnej awansowały do 1/16 Mis-
trzostw Wielkopolski.



Pytania do krzyżówki:
Poziomo: 
3. Wróżysz sobie, bo chcesz ją poznać
5. Zaczyna się wkrótce po Andrzejkach
6. Sposób przewiadywania przyszłości
8. Lejemy go przez ucho klucza 
9. Najlepsza pora na andrzejkową zabawę
11. Miesiąc, w którym obchodzi się Andrzejki 

Pionowo:
1. Wróżą sobie panny i …
2. Inaczej wróżba 
4. Rychło chce go wziąć panna
7. Obchodzi imieniny 30 listopada 
10. W popularnej wróżbie ustawiamy je kolejno w kierunku wyjścia

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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LAUREAT KRZYŻÓWKI - PAŹDZIERNIK
Mieszkanka Sompolna Pani Renata
Jaronieska została laureatką paździer-
nikowego konkursu „Gazety Sompo-
leńskiej”. Konkurs polegał na
rozwiązaniu krzyżówki powiązanej z
tematem, obchodzonego 30 września,
Dnia Chłopca. Z-ca Burmistrza
Miasta Sompolno Pani Joanna Raź-
niewska, gratulując wygranej, wrę-
czyła szkatułkę na biżuterię oraz torbę
z upominkami. Zwyciężczyni jeszcze
raz gratulujemy! 

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 16 grudnia 2016 roku. 
Każda osoba może oddać tylko jeden kupon konkursowy.
Wylosowany laureat otrzyma nagrodę rzeczową.

www.sadysompolna.pl

Z okazji Dnia Górnika „Barbórki”
składam całej Braci Górniczej

najserdeczniejsze życzenia bezpiecznej
i spokojnej pracy.

Zdrowia, pogody ducha, 
szczęścia w życiu osobistym 

oraz dumy z profesji, którą wykonujecie.

Burmistrz Miasta Sompolno
Roman Bednarek


