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DRODZY MIESZKAŃCY GMINY SOMPOLNO.

Nienaturalny i niewyobrażalny wzrost cen
materiałów, a przede wszystkim usług spra-
wił, że borykamy się z problemami roz-
strzygnięć wielu ogłaszanych przez gminę
przetargów. Brak rąk do pracy tak bardzo od-
czuwalny na naszym sompoleńskim rynku
pracy, zwłaszcza przez producentów owoców
i warzyw, dotyka również inwestycje
gminne. Zaplanowaliśmy na ten rok jak za-
wsze, ambitne przedsięwzięcia. Wiele z nich
już realizujemy: montaż oświetlenia drogo-
wego na terenach wiejskich finansowany w
ramach funduszu sołeckiego, a także wy-
miana, a raczej dokończenie inwestycji roz-
poczętej jeszcze w poprzednich kadencjach -
mianowicie montaż nowych latani ulicznych
na ulicy Piotrkowskiej w Sompolnie. Trwa
naprawa dróg gminnych wykonywana przez
Sompoleńską Spółdzielnię Socjalną. Pozos-
tając przy spółdzielni należy pochwalić pre-
zesa oraz całą załogę liczącą obecnie 12 osób
za ich zaangażowanie w pracę na rzecz utrzy-
mania porządku w gminie. Szanowni Pań-
stwo, zakończyliśmy również dwie
inwestycje w obszarze kanalizacji. Pierwsza
to likwidacja oczyszczalni w Mąkolnie i bu-
dowa przyłączy w miejscowości Sycewo.
Druga to budowa kanalizacji i modernizacja
wodociągu w Sompolinku. Obydwie posia-

dały dofinansowanie z funduszy europej-
skich.  Wartość tej pomocy to kwota ponad 2
700 000,00 zł. Bardzo ważnym zadaniem był
remont i modernizacja budynku w Mąkolnie
na cele utworzenia nowego przedszkola.  Na
utworzenie nowego przedszkola i jego funk-
cjonowanie otrzymaliśmy dofinansowanie w
kwocie ponad 1 118 000,00 zł. Kolejnym za-
daniem w tym roku będzie remont na-
wierzchni rynku w Sompolnie. Wyłoniono
wykonawcę w drodze negocjacji cen. Koszt
tego przedsięwzięcia to kwota bliska 700 000
zł. Ponadto, do końca października, wybudo-
wany zostanie kolejny odcinek ścieżki rowe-
rowej od ul. 11 Listopada do ul. Ogrodowej
w Sompolnie, na który również otrzyma-
liśmy dofinansowanie unijne w wysokości
279 961 zł. Szanowni Państwo, możemy
również się cieszyć z zagospodarowania te-
renu przy jeziorze w Lubstowie. Pomimo
wielu sceptycznych wypowiedzi udało się
dopiąć tą inwestycję do końca. Wielki szacu-
nek i uznanie należy się sponsorom, którzy
wykonali prace ziemne związane z usunię-
ciem roślinności z jeziora oraz wyrównaniem
terenu. Bez tego wkładu nie bylibyśmy w sta-
nie rozpocząć budowy pomostu. Należy też
podziękować radnym, którzy przychylili się
do zwiększenia puli środków na zakup po-

mostu. Zakupu nowego piasku oraz prace
spycharki zostały sfinansowane również z
funduszy kolejnego sponsora. Ich wartość to
kwota ok 5 tyś. zł. Drodzy Państwo, w tym
półroczu zakupiliśmy także nowe urządzenia
na plac zabaw przy Komisariacie Policji w
Sompolnie. Cieszy on naszych milusińskich
nowymi rozwiązaniami i niespotykanym jak
dotąd wizażem. Przed nami kolejne wyzwa-
nia. Należy mieć nadzieję, że wszystko zo-

stanie zrealizowane pomimo szalejących
wzrostów cen. Na zakończenie zapraszam
jeszcze raz wszystkich Państwa na kolejny
Piknik Sołtysów oraz Dni Sompolna w ra-
mach, których odbędzie się konkurs powoże-
nia bryczkami. Na drugą część wakacji życzę
uddanego wypoczynku. 

Burmistrz Miasta Sompolno
Roman Bednarek
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Z ŻYCIA GMINY

Minęło kolejne półrocze obecnej kadencji. Dzisiaj już wiemy, że był to bardzo trudny czas dla wszystkich
samorządów. 

DZIEŃ MAMY I TATY NA SPORTOWO 

Na piknik przyszły całe rodziny, były dzieci,
rodzice oraz dziadkowie. Rodziny zgodnie z
prośbą organizatorów przyniosły koce oraz
kosze piknikowe. Organizatorem spotkania
była Gmina Sompolno. Zarówno dzieci jak i
rodzice mogli spędzić aktywnie czas na świe-
żym powietrzu. Organizatorzy zapewnili
wiele atrakcji. Animator orlika Pan Mariusz
Chmielewski przeprowadził szereg sporto-
wych konkurencji dla rodzin, m.in. bieg w
parach rodzic – dziecko ze związanymi no-

gami czy jedzenie jabłka bez użycia rąk.
Przez cały czas trwania pikniku można było
spróbować swoich sił na trampolinach udo-
stępnionych przez Panią Michalinę Trawiń-
ską, prowadzącą zajęcia fitness na
trampolinach. Dla najmłodszych wiele atrak-
cji przygotowały panie animatorki….były
konkurencje, zabawy, malowanie buziek,
wspólne tańce oraz bardzo widowiskowe i
emocjonujące przeciąganie liny: rodzice kon-
tra dzieci. Rodzice mogli spróbować swoich

sił na strzelnicy, nad prawidłowym wykony-
waniem strzałów czuwał Burmistrz Miasta
Sompolno Roman Bednarek. Wszystkie
osoby biorące udział w poszczególnych kon-
kurencjach otrzymywały nagrody. W prze-
rwie pomiędzy atrakcjami można było posilić
się kiełbaską z grilla oraz słodkościami: lo-
dami i watą cukrową. Organizatorzy dziękują
za pomoc niezawodnemu prowadzącemu
Panu Andrzejowi Prętnickiemu, druhom z
OSP w Lubstowie oraz Prezesowi GKS Som-
polno Panu Przemysławowi Jankowskiemu. 

10 czerwca, w upalne niedzielne popołudnie, odbył się po raz pierwszy piknik w parku przy ulicy 11 listopada w
Sompolnie. Był to dzień mamy i taty na sportowo. 

Burmistrz Miasta Sompolno dziękuje mieszkańcom gminy za szybkie i sprawne składanie informacji dotyczących 
posiadanych zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Informacje te posłużą do

stworzenia bazy ewidencyjnej zbiorników zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy 
z dnia 13 września 1996r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
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Z ŻYCIA GMINY
FILIP MICHALSKI DWUKROTNYM MISTRZEM
POLSKI

Wspaniały sukces jaki osiągnął Filip stał się
obok sukcesów Marcina Sapy największym
w historii naszej gminy. Filip Michalski jest
lekkoatletą od pięciu lat. W tym czasie osiąg-
nął na terenie naszego województwa
wszystko co było do zdobycia. Teraz miesz-
kaniec naszej gminy oraz absolwent Gimnaz-
jum w Mąkolnie w ciągu 7 dni zdobywa dwa
tytuły mistrza Polski – w biegu na 3000 met-
rów oraz wraz z kolegami z nowego klubu w
sztafecie 4x800 metrów. Niewiarygodne, nie-
możliwe, dla jednych niespełnione marzenia,
a dla drugich nagroda za ciężką i systema-
tyczną pracę. Mistrzostwa Polski Sztafet od-
były się w 2 czerwca Suwałkach. W kategorii
juniora młodszego w finale biegu na 4x800
metrów stanęło 5 najlepszych sztafet w Pol-
sce. Filip oraz troje zawodników z obecnego

klubu LKS Vectra Włocławek stworzyli
„Dream Team”. Pobiegli wyśmienicie.
Oprócz złotego medalu ustanowili oni nieofi-
cjalny Rekord Polski w sztafecie mieszanej
4x800 metrów. Tydzień później, w Słubi-
cach, odbyły się Mistrzostwa Polski Ludo-
wych Zespołów Sportowych w Lekkiej
Atletyce. Filip wystartował na dystansie
3000 metrów. Na starcie stanęła cała krajowa
czołówka juniorów młodszych biegająca na
tym dystansie. Filip z rekordem życiowym
9:04.61 zajął pierwsze miejsce zdobywając
złoty medal oraz tytuł Mistrza Polski. Wspa-
niała kariera przed mieszkańcem naszej
gminy. Dopingujmy Filipowi i życzmy dużo
zdrowia oraz połamania kolców.

Tydzień w życiu człowieka to bardzo krótki okres
czasu. A czy w tym czasie można zdobyć dwa tytuły
Mistrza Polski. Oczywiście, że tak. 

PO RAZ ÓSMY BOWLING!

Bowling jest najpopularniejszą odmianą gry
w kręgle! W tej odmianie- trójkąt ustawia się
w dziesięć pionów. Gracz ma do dyspozycji
10 rund w każdej po dwa rzuty. Ten, który
strąci najwięcej kręgli - kulą ważącą od 7 do
16 kilogramów - wygrywa. Uczestnicy roze-
grali 40 rund. Do klasyfikacji liczyło się 30
najlepszych. Najlepiej w kategorii pań rzu-
cały : Magdalena Zdrojewska- 370 punktów
-zdobywając pierwsze miejsce!  Drugie
miejsce- z 318 punktami zajęła Justyna Zie-
lińska, trzecim cieszyła się Sylwia Madziń-
ska- z wynikiem 312 pkt. W rywalizacji
męskiej górą byli panowie ,,Michałowie”:
Żabicki (informatyk UM w Sompolnie) wy-
walczył- z wynikiem 481 punktów- pierwsze
miejsce, natomiast Wiśniewski -z ilością 451
strąceń- drugie.  Zdobycie 434 punktów An-
drzejowi Prętnickiemu wystarczyło do zaję-
cia -trzeciego miejsca. Liczna, bo 15
osobowa grupa biorąca udział w VIII Mist-
rzostwach Gminy Sompolno, naładowana
pozytywną energią oczekuje następnego
sportowego spotkania. Zawody przeprowa-
dzono pod patronatem Burmistrza Miasta
Sompolno- Romana Bednarka, fundatorem

nagród był także Radny Rady Powiatu Ko-
nińskiego i Prezes Kopalni Soli w Kłodawie-
Waldemar Marciniak.  Drugim etapem Mist-
rzostw Gminy Sompolno w Bowlingu były
zawody przeprowadzone 24 maja z udziałem
młodzieży uczęszczającej do Świetlicy So-
cjoterapeutycznej. Jak pokazuje dobra frek-
wencja rzucanie do celu cieszy również
młode pokolenie! Po rozegraniu trzech serii
w kategorii dziewcząt, najlepszy łączny
wynik 194 punktów uzyskała Oliwia Krysz-
tofiak, drugie miejsce zajęła Julka Frątczak
178 pkt. natomiast trzecie Marta Dunaj 161!
W kategorii chłopców triumfował Łukasz
Miastkowski 210 punktów, tuż za nim na
drugim miejscu uplasował się Krystian Rze-
wucki 207 pkt. a trzecią pozycję wywalczył
Bartek Krzych 176 pkt. Wszyscy uczestnicy
rekreacyjno-sportowego spotkania spisali się
na medal. Brawa za świetne kulanie oraz za
wzorową opiekę należą się też opiekunom,
sympatycznej grupy. Dla mnie satysfakcją
było sędziowanie  młodzieżowej kręglarskiej
rywalizacji.

Andrzej Prętnicki

17 maja 2018 roku w Kręgielni „Rondo” rozegrały się
Mistrzostwa Gminy w Bowlingu.

ZAWODY PZW O PUCHAR BURMISTRZA

Oficjalnego otwarcia dokonał Burmistrz
Miasta Sompolno p. Roman Bednarek,  na-
stępnie głos zabrał  sekretarz koła Roman
Adamczak  i jednocześnie organizator mó-
wiąc, że jest to puchar Burmistrza połączony
z obchodami ogólnopolskiego „Dnia Wędka-
rza”, który zapoczątkowany był w 2009r. ma
na celu przekazanie i zainteresowanie węd-
karstwem młodzież szkolną, poszanowaniem
środowiska naturalnego i nauką sportowej
rywalizacji oraz przyjemnego spędzenia
czasu nad wodą.
Organizatorzy imprezy: Arkadiusz Bednar-

ski, Tomasz Chrzanowski, Krzysztof Malcer
przedstawili sprawy organizacyjne odnośnie
regulaminu z zachowaniem szczególnego
bezpieczeństwa i omówili przebieg zawo-
dów. Sędzią głównym był  kol.Marek  Wiś-
niewski.
Do rywalizacji o Puchar Burmistrza przystą-
piło 48 zawodników podzielonych na cztery
kategorie : seniorzy, juniorzy, kobiety i nie-
zrzeszona młodzież szkolna ,  z Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Sompolnie.
Impreza rozpoczęła się o godz.7 : 00 , po-
goda była dobra  i po 3 godzinach zmagań

wyniki wyglądały następująco:
W kategorii seniorów:
1.miejsce Krystian Gicewicz
2.miejsce Patryk Michałek
3.miejsce Tomasz Karczewski
W kategorii juniorów:
1.miejsce Patryk Janicki
2.miejsce Maciej Ulański
3.miejsce Antonina Ulańska
W kategorii kobiet:
1.miejsce Marta Kuć
2.miejsce Monika Tomczak
3.miejsce Jadwiga Konopska
W kategorii niezrzeszeni młodzież szkolna
1.miejsce Adrian Skutecki
2.miejsce Mateusz Wiśniewski
3.miejsce Ireneusz Wolski
Po zakończeniu połowu Burmistrz Miasta
Sompolno razem z organizatorami  dokonali
uroczystego wręczenia pucharów i nagród.
Organizatorzy podziękowali sponsorom za-
wodów: Burmistrzowi Miasta i Gminy Som-
polno za ufundowanie kart wędkarskich dla
młodzieży szkolnej oraz ufundowanie
wszystkich nagród dla zawodników, którzy

zajęli czołowe lokaty, Arkadiuszowi Bednar-
skiemu ze sklepu wędkarskiego „BIK” za
ufundowanie jednej nagrody pocieszenia,
która została rozlosowana  dla pozostałych
zawodników ,którzy zajęli dalsze lokaty dzi-
siejszej imprezy wędkarskiej. Agnieszce i
Marcinowi Cichockim ze sklepu ogólno –
przemysłowego w Mąkolnie za ufundowanie
słodkich upominków i napojów dla mło-
dzieży.
Podziękowania były również skierowane do
osób, które przyczyniły się organizacji zawo-
dów:Henrykowi Stasiakowi za transport
ławek i stołów, Krzysztofowi Malcerowi za
przygotowanie i wykoszenie terenu do usta-
wienia namiotów. Elżbiecie Chrzanowskiej
za dostarczenie i wydanie posiłku, Dyrekcji
ZSP nr 1 w Sompolnie za umożliwienie przy-
gotowania posiłku. Markowi Wiśniew-
skiemu, za sędziowanie zawodów, całemu
zarządowi koła PZW nr 8  za pomoc w orga-
nizacji zawodów.

Z upoważnienia zarządu
Sekretarz koła

Roman Adamczak

Dnia 18 maja 2018 roku w miejscowości Licheń na kanale odbyła się impreza  wędkarska  o puchar burmistrza
Miasta i Gminy Sompolno – połączona z obchodami ogólnopolskiego „Dnia Wędkarza” . Po raz 10 w do rywalizacji
przystąpiła również młodzież szkolna.
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15 czerwca, z okazji rozpoczęcia Mistrzostw Świata w
piłce nożnej, w Sompolnie, podobnie jak przed Euro
2016, zorganizowano mecz pokazowy, zawodników am-
atorów: Sompolno-Reszta Gminy! 
Emocji było więcej aniżeli na boiskach w
Rosji! Padły w regulaminowym czasie aż 24
gole! Remisowy wynik spowodował, że sę-
dzia spotkania Szymon Stankiewicz zarzą-
dził strzelanie rzutów karnych. W tej
rywalizacji każdy zawodnik oddał strzał, po-
czuł boiskową adrenalinę! Ostatecznie i w tej
rywalizacji padł remis 7-7. Pierwsza połowa
spotkania to przewaga reszty Gminy i wynik
do przerwy 7:2. Po zmianie stron boisk do
szturmu ruszyło Sompolno! Gdy do końca
meczu było pięć minut, reszta gminy wygry-
wała różnicą czterech bramek. Wtedy kapi-
talną skutecznością i grą do końca popisał się
mieszkaniec Sompolna Damian Krygier! W

cztery minuty strzelił pięć bramek i pomimo,
że przeciwnik zdołał uzyskać jeszcze jedno
trafienie to wynikiem remisowym zakoń-
czyło się ciekawe sportowo-rekreacyjne
spotkanie. Warto podkreślić to, że wszyscy
zawodnicy na boisku dali z siebie100 pro-
cent. Królem strzelców meczu został wyróż-
niony wcześniej Damian Krygier z ilością
ośmiu zdobytych goli. Na koniec Burmistrz
Sompolna podziękował wszystkim zawodni-
kom, organizatorom, kibicom. Medalem oko-
licznościowym z hasłem ,,Sompolno kibicuje
Polsce” został obdarowany każdy uczestnik
gry!

Andrzej Prętnicki

MECZ MARZENIE, SOMPOLNO- RESZTA GMINY
12:12

Miesiąc maj w OREW Marianowo upłynął pod znakiem propagowania aktywnych sposobów spędzania czasu. 

W odwiedziny do ośrodka przyjechali wy-
chowankowie wraz z opiekunami z zaprzy-
jaźnionego OREW „Arka” z Wrześni.
Wychowankowie mieli okazję nie tylko na
integrację, ale również na zawieranie znajo-
mości oraz świetną zabawę. Wszyscy bawili
się na imprezie tanecznej, spotkanie zaś uat-
rakcyjniły alpaki, które przyjechały tego dnia
w odwiedziny do Marianowa. Te sympa-
tyczne stworzenia przyjeżdżają do ośrodka
cyklicznie z Alpakarni P&M wraz ze swoją
opiekunką panią Martą, która prowadzi alpa-
koterapię. Podczas odwiedzin alpaki i wy-
chowankowie współpracują ze sobą. Dzieci
nie tylko poznają te zwierzęta poprzez dotyk,
ale również sprawują nad alpaką opiekę, co
wspomaga rozwój ruchowy oraz rozwija po-

czucie odpowiedzialności za drugą istotę.
Kolejnym wydarzeniem była wycieczka do
Zaurolandii. Położony w Rogowie  park di-
nozaurów w swojej ofercie ma kilkadziesiąt
modeli prehistorycznych gadów. Wędrując
dwukilometrową ścieżką edukacyjną,
wszyscy mogli zobaczyć m.in. Allozaura, Ce-
lofyza, Spinozaura, Iguanodona czy też Ma-
menchizaura. Nad brzegiem jeziora
podziwiać można było morsa, orkę,  przed-
stawicieli fok i rekinów. Dodatkową atrakcją
podczas wycieczki były warsztaty pla-
styczne, podczas których wychowankowie
własnoręcznie wykonali sobie pamiątkowe
koszulki. W maju oficjalnie został otwarty w
ośrodku sezon truskawkowy. Wcześniej wy-
chowankowie sami sadzili truskawki, teraz

kiedy dojrzewają wybierają się na ich zbiory,
aby w pracowni kulinarnej przyrządzać z
nich zdrowe pyszności, na przykład koktajl
truskawkowy czy też galaretkę z truskaw-
kami. Poza wspólną zabawą, wycieczkami,
czy też pracą w ogrodzie, wychowankowie
przyjęli również niezwykłych gości. Po raz
kolejny do ośrodka przyjechali strażacy z
Ochotniczej Straży Pożarnej w Sompolnie,
którzy zaprezentowali wychowankom pro-
fesjonalne wyposażenie wozu strażackiego i
opowiedzieli o swojej pracy. Wychowanko-
wie obserwowali m. in. jak powstaje piana do
gaszenia pożarów czy też jak działają nożyce
do wyciągania z pojazdów ofiar wypadków.
Zwieńczeniem miesiąca pełnego pracy, ale
także wrażeń były obchody dnia dziecka,

które w OREW odbywają się zawsze na spor-
towo. Ponieważ pogoda dopisała, zabawa od-
była się na świeżym powietrzu.
Wychowankowie doskonalili umiejętności
zręcznościowe podczas gry w koszykówkę
czy też kopania piłką do bramki. Wśród pro-
pozycji sportowych znalazły się również po-
konanie toru przeszkód, mecz bocce,
trampolina z piłkami oraz robienie baniek
mydlanych. Można więc śmiało powiedzieć,
że był to miesiąc spędzony aktywnie i twór-
czo. Podopieczni ośrodka zachęcani byli do
działania, rozbudzane były w nich zaintere-
sowania sportem oraz zdrowym stylem życia.

AKTYWNY WYPOCZYNEK W OREW MARIANOWO

Dawniej początek lata był okazją do wielkiego
świętowania! Obchody Świętojańskie zaczynano już w
dzień poprzedzający imieniny Jana.
Najważniejszym zwyczajem, który zachował
się do naszych czasów jest puszczanie na
wodę kolorowych wianków! Wianki z róż-
nych polnych i ogrodowych kwiatów, uwite
przez panny, które chcą wyjść za mąż, zwias-
towały i zwiastują wielką i szczerą miłość!
W Lubstowie, 23 czerwca, wielu mieszkań-
ców przemaszerowało przez centrum wsi, by
nad jeziorem wypuścić kwiatowe dzieło!

Przy tej uroczystości nie zabrakło śpiewania!
Najważniejszą tego dnia piosenką był prze-
bój śpiewany przez słynne grupy współ-
czesne: Wiła wianki rzucała je do falującej
wody… Do godzin nocnych bawiły się panie
z koła gospodyń, strażacy i wielu mieszkań-
ców. 

Andrzej Prętnicki

NOC ŚWIĘTOJAŃSKA W LUBSTOWIE!
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Z ŻYCIA GMINY

To wydarzenie w Ośrodku Rehabilitacyjno-
Edukacyjno- Wychowawczym w Mariano-
wie odbyło się już po raz piąty. Zgodnie z tra-
dycją rodzice obejrzeli jak wyglądał rok
pracy, zabawy, ciekawych doświadczeń i wy-
zwań, które czekały w OREW na ich dzieci.
Przygotowaniem multimedialnego pokazu
zajmuje się wychowawca Michał Saja, który
co roku zbiera materiały od nauczycieli, two-
rząc swoistą wizytówkę OREW, udostęp-
nianą także na profilu facebook Ośrodka.
Nie zabrakło również części oficjalnej zwią-

zanej z edukacją wychowanków. Pani dyrek-
tor Urszula Łącka wraz z nauczycielami i
opiekunami grup rozdała 16 wychowankom
świadectwa, dyplomy i nagrody za trud, za-
angażowanie w pracę oraz pozytywną ener-
gię, którą wnoszą ze sobą. To był kolejny rok
owocnej współpracy nauczycieli, wycho-
wanków i rodziców. OREW Marianowo
życzy wszystkim uczniom udanych wakacji,
zapraszając ponownie we wrześniu na ko-
lejną edukacyjno-wychowawczą przygodę.

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOL-
NEGO W OREW MARIANOWO
Wychowankowie, rodzice, dyrekcja i nauczyciele
uroczyście pożegnali rok szkolny 2017/2018, witając
jednocześnie wakacje.

Celem było kształtowanie prawidłowych za-
chowań. Funkcjonariusze policji przypo-
mnieli  dzieciom zasady bezpiecznego
poruszania się po drodze, prawidłowego
przejścia przez jezdnię, omówili  jak zacho-
wać się, gdy zaczepi nas obca osoba lub gdy
się zgubimy, przypomnieli dzieciom zasady

bezpieczeństwa podczas zabawy w domu i
na podwórku oraz bezpiecznego zachowania
nad wodą w czasie wakacyjnym.   
Serdecznie dziękuję Funkcjonariuszom z Ko-
misariatu Policji w Sompolnie za współ-
pracę!

BEZPIECZNE WAKACJE
8 czerwca odbyła się prelekcja z policjantami dla dzieci
z Przedszkola Miejskiego ,,Zielony Zakątek”  z Sompolna.

SZCZEŚLIWI LAT NIE LICZĄ
5 lipca Pensjonariusze Domu Dziennego Pobytu w Som-
polnie grali i śpiewali na miejscowym zieleniaku! 
Nie straszny był dla Nich upał sięgający trzy-
dziestu stopni! Wytrwale wykonali 10 piose-
nek! Za zaangażowanie i samo wyjście
nawiązujące do tradycji ,,Wiecznie Młodzi”
otrzymali brawa. Młodemu pokoleniu warto
przypomnieć fakt, że jeszcze 20, 30 lat temu
kapele muzyczne docierały pod okna, bal-
kony… nie mając nagłośnienia i innych no-
winek technicznych. Z wypowiedzi licznej
grupy pensjonariuszy DDP dowiedzieliśmy

się, że w omawianej placówce starsi ludzie
cieszą się: pyszną kuchnią, interesującymi
zajęciami plastycznymi, niezbędną rehabili-
tacją, wycieczkami, imieninami, zajęciami
teatralnymi… Grupa śpiewacza ,,Wiecznie
Młodzi” wraz z całym Domem Dziennego
Pobytu zapraszają mieszkańców do odwie-
dzin. 

Andrzej Prętnicki

Przedszkolaki samodzielnie skręcały swoje
lizaki w „ślimaczki” i „świderki”, nabijały
na patyczki oraz kosztowały różne smaki. Na
zakończenie pakowały je w ozdobną folię i

zabrały do domu. Udział w warsztatach był
niespodzianką z okazji Dnia Dziecka. Spra-
wił on dzieciom ogromną radość i satysfak-
cję.

WARSZTATY LIZAKOWE W BIBLIOTECE W SOM-
POLNIE
30 maja, grupa Motylki z przedszkola w Sompolnie na za-
proszenie Pań Bibliotekarek z Miejsko – Gminnej Bib-
lioteki w Sompolnie, uczestniczyła w „warsztatach
lizakowych”.

Dzieci wysłuchały opowiadania o przygo-
dzie z urodzinowym prezentem pt. ,,Micha-
łek i pudełko niespodzianek” autorki
Agnieszki Stelmaszyk i stworzyły piękne
urodzinowe torty.

WIZYTA PRZEDSZKOLAKÓW W BIBLIOTECE
Motylki i Pajączki z Przed-
szkola ,,Zielony Zakątek „
odwiedziły bibliotekę w
Sompolnie.
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KULTURA I ROZRYWKA
RADOSNE ŚWIĘTOWANIE DNIA DZIECKA

Jest to cykliczna impreza połączona z obcho-
dami Dnia Dziecka i Dnia Sportu. Organiza-
torami imprezy przeprowadzonej 3 czerwca,
byli: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w
Sompolnie, Gmina Sompolno i Gminny Klub
Sportowy. Celem złazu jest integracja dzieci
i młodzieży z gminy Sompolno. Jest on także
okazją do inspirującego spotkania twórców i
wykonawców, do nawiązywania nowych i
utrwalania starych znajomości. Pogoda tego
dnia dopisała i plac przy urzędzie miasta za-
roił się od naszych milusińskich, na których
czekało wiele niezapomnianych atrakcji.
Obok występów artystycznych, wesołego

miasteczka, znalazło się wiele ciekawych
konkurencji sportowych i plastycznych. Dru-
howie z OSP Lubstów raczyli wszystkich
pysznymi kiełbaskami z grilla. Na scenie za-
prezentowały swoje umiejętności artystyczne
dzieci i młodzież z M-GOK w Sompolnie, z
Przedszkola Miejskiego w Sompolnie, ze
szkół: w Ośnie, Lubstowie i Mąkolnie. Mło-
dzi ludzie przedstawili różnorodne formy
wypowiedzi artystycznej, był: śpiew, taniec,
gra na instrumencie i inne. Wszyscy prezen-
towali wysoki poziom artystyczny i spotkali
się z ciepłym przyjęciem widowni.

Radość dzieci z bezpłatnego wesołego miasteczka,
gratisowych poczęstunków, licznych nagród,
możliwości występu na scenie… była satysfakcją dla
realizatorów Muzycznego Złazu Super Gwiazd!

MIĘDZYPOWIATOWY PRZEGLĄD SZKOLNYCH
ZESPOŁÓW TANECZNYCH

Organizatorzy tego dużego przedsięwzięcia
to Starostwo Powiatowe w Koninie, Urząd
Gminy i Miasta w Kleczewie i Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury. Wydarzenie arty-
styczne odbywało się pod Patronatem
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Piękny,
barwny korowód zespołów tanecznych wy-
ruszył z Rynku w stronę Centrum Kultury,
gdzie od godz. 11.00 odbywały się prezenta-

cje artystyczne zespołów. Do Kleczewa w
tym dniu zjechało 650 dzieci wraz z opieku-
nami. Mogliśmy podziwiać taniec ludowy,
taniec nowoczesny, mażoretki oraz inne
formy tańca. Nasze tancerki wywalczyły dwa
wyróżnienia dla zespołu Mażoretek i Taktu.
Indywidualną nagrodę dla najlepszej tancerki
otrzymała Maja Gauden z zespołu Takt. Gra-
tulujemy.

4 czerwca w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w
Kleczewie odbył się Międzypowiatowy Przegląd Szkol-
nych Zespołów Tanecznych, w którym wzięły udział
zespoły z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Som-
polnie: Mażoretki-New Wave, Gumisie, Takt.

LAUREATKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
PLASTYCZNEGO "MARTWA NATURA" 2018

Wyróżnienie na tym konkursie otrzymała
Klaudia Matuszewska, kwalifikacja do wy-
stawy pokonkursowej otrzymały Wiktoria
Muszyńska, Zuzanna Ozdowy, Maria Łuka-
sik. Konkurs organizowany jest przez Mło-

dzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie. Na
konkurs wpłynęło ponad 430 prac z ponad
90 szkół, domów kultury i innych placówek
wychowania pozaszkolnego. Gratulujemy
młodym artystkom!

Uczennica pracowni plastycznej M-GOK w Sompolnie
Natalia Kostańska  zdobyła II nagrodę w Ogólnopol-
skim Konkursie Plastycznym martwa natura 2018. 

MAŁA GIGANTKA

W tym sezonie zdobyła I miejsce na przeglą-
dzie w Okonku, III miejsce w Toruniu, wy-
różnienie w Krzykosach i nominację na
XXIII Wojewódzkim Festiwalu Piosenki
Czerwonak 2018. Wszędzie profesjonalna,
dykcja czystość wykonania, strój, choreogra-
fia sceniczna- nic dodać nic ująć. Gratulu-
jemy i życzymy dalszych sukcesów.

Kinga Podlasińska ma
dopiero 6 lat, a na swoim
koncie już sporo
sukcesów. 
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KULTURA I ROZRYWKA

Pięcioro reprezentantów Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sompolnie musiało przebyć długą drogę by móc
zaprezentować na Festiwalu Piosenki Ekologicznej w Okonku przygotowane przez siebie utwory. 
Bardzo wysoki poziom konkursu spowodo-
wał, iż o ostatecznych rozstrzygnięciach de-
cydowały szczegóły. Repertuar obejmował
tradycyjnie utwory o tematyce ekologicznej,
które propagują również aktywne oraz krea-
tywne formy spędzania wolnego czasu, a
także bezpośredni kontakt z przyrodą. Po wni-
kliwej ocenie doboru repertuaru, muzycznego
warsztatu i scenicznej interpretacji, jury przy-
znało nagrody i wyróżnienia. Dzieci i mło-
dzież z M-GOK otrzymały aż trzy nagrody. W
najmłodszej kategorii wiekowej do lat 7 I na-
grodę wyśpiewała Kinga Podlasińska pio-
senką pt. „Różowa piosenka.” W kategorii
wiekowej do lat 12 II nagrodę otrzymała Pat-
rycja Wełnicka za utwór „Świat bez wody”,
III nagrodę w tej samej kategorii wiekowej
otrzymał Igor Zieliński, który zaprezentował
publiczności utwór „Przyjaciel deszczową
porą” .Jury wyraziło uznanie dla uczestników
z M-GOK za ciekawą aranżację wykonywa-

nych utworów oraz za wyjątkowy styl i po-
czucie rytmu. Dzieci do konkursu przygoto-
wała Pani Anna Jąkalak. Gratulujemy .

POTRÓJNA RADOŚĆ

PODSUMOWANIE ROKU KULTURALNEGO
2017/2018

W sali M-GOK zebrali się wszyscy, którzy w
jakiejkolwiek formie korzystali z oferty
Domu Kultury w roku szkolnym 2017/2018.
Pani dyrektor pogratulowała sukcesów osią-
ganych w trakcie całego minionego roku, a
także podziękowała za cały trud włożony w
rozwijanie swoich pasji i zainteresowań.
Okazjonalne dyplomy i upominki z rąk swo-

ich instruktorów otrzymali uczestnicy
wszystkich zajęć. Spotkanie zakończyło się
wymianą wrażeń i rozmowami. Uśmiechy na
twarzach młodych ludzi zdawały się świad-
czyć, że regularna praca i rozwijanie swoich
talentów może przynieść dużo radości i sa-
tysfakcji.

Piękną uroczystością, 21 czerwca, został pod-
sumowany kolejny rok zajęć odbywających się w
Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Sompolnie.

SUKCES UCZENNIC PRACOWNI PLASTY-
CZNEJ M-GOK W VIII MIĘDZYNARODOWYM
KONKURSIE PLASTYCZNYM „PRZYRODA W
KOLORACH”

Mamy nagrodę i dwa wyróżnienia! Temat
Konkursu brzmiał „W Świecie Psowatych".
Konkurs jest adresowany do dzieci i mło-
dzieży w wieku 3 - 21 lat. Na tegoroczną
edycję nadesłano 1423 prace m.in. z Polski,
Czech, USA, Rosji, Ukrainy i Litwy. Jury
VIII Międzynarodowego Konkursu Pla-
stycznego doceniło prace naszych uczniów,
ponieważ Julia Erber otrzymała nagrodę, a
Natalia Kostańska i Malwina Bączkowska
otrzymały wyróżnienia. Gratulujemy uczen-
nicom i ich opiekunce Teresie Olczak.

Uczestnicy zajęć w pracowni plastycznej M-GOK w
Sompolnie wzięli udział w 8. edycji organizowanego
przez Młodzieżowy Dom Kultury w Krakowie
Międzynarodowego Konkursu Plastycznego  „Przy-
roda w Kolorach 2018".
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NAGRODZONE W MIĘDZYNARODOWYM
PRZEGLĄDZIE PLASTYCZNYM „OGRÓD
PIĘKNA, DOBRA I RADOŚCI. MIESZKAŃCY
OGRODÓW”

O 16.30 rozpoczęły się prezentacje arty-
styczne. Artyści amatorzy popisywali się tań-
cem, śpiewem, grą na instrumentach.
Różnorodność prezentowanych programów
była bardzo obszerna, wystąpiły dzieci ze
szkoły w Mąkolnie, grupy taneczne z M-
GOK, zespół śpiewaczy Kwiaciarki oraz fol-
klorystyczny Dębowiacy, Lucky Band, grupa
Skandal. Gościliśmy również zespół Hals z
Teatru Muzycznego w Gdyni, który był
gwiazdą wieczoru. W ich wykonaniu usły-
szeliśmy rewie największych przebojów lat
50-tych, 60-tych aż po 90-te. Panującej at-
mosfery radości na scenie i na widowni nie
da się opisać. Wszyscy świetnie się bawili.
Podczas imprezy było mnóstwo atrakcji dar-
mowe wesołe miasteczko, wspaniałe smako-
łyki przygotowane przez panie ze

stowarzyszenia, loteria, przejażdżki konne,
gry i zabawy sportowe. Tradycyjnie odbył się
konkurs na Najpiękniejszy Wianek Święto-
jański. Organizatorzy zadbali o to, aby za-
bezpieczyć gusta i oczekiwania wszystkich
uczestników. Wręczono wiele nagród, upo-
minków i prezentów. Zawodników gier spor-
towych uhonorowano medalami. Dyskoteka,
trwała do późnych godzin nocnych.
Wszystko to było możliwe dzięki wsparciu
Stowarzyszenia Kobiet Inicjatyw Wiejskich
w Mąkolnie oraz Gminnemu Towarzystwu
Sportowemu ”Błękitni” którzy bezinteresow-
nie poświęcili swój czas, aby „Świętojanki”
w tym roku mogły odbyć się jako przykład
aktywnej formy rodzinnego spędzania wol-
nego czasu w sposób radosny i kulturalny.

Laureatkami zostały w kategorii wiekowej10
- 12 lat Natasza Ficner, w kategorii 13 - 15
lat Klaudia Matuszewska, które otrzymały
nagrody i w kategorii wiekowej 16 - 19 lat
Sandra Wiśniewska, która otrzymała wyróż-
nienie. Organizator konkursu, Pałac Mło-
dzieży w Nowym Sączu, przyznał 28 nagród
i 58 wyróżnień w czterech kategoriach wie-
kowych. Na przegląd wpłynęło ponad 670
prac ze 119 placówek z kraju i zagranicy. W
poniedziałek 14 maja w Galerii Pałacu Mło-
dzieży w Nowym Sączu odbył się finał Prze-
glądu, wernisaż i uhonorowanie laureatów.
To ogromny sukces naszych młodych twór-
ców! Serdecznie gratulujemy i życzymy dal-
szych artystycznych wzlotów!

ŚWIĘTOJAŃSKIE ZABAWY W MĄKOLNIE

ZAKLĘCI W DREWNIE
Od 6 do 8 czerwca M-GOK w Sompolnie zorganizował II warsztaty rzeźbiarskie. Głównym celem pleneru było wy-
konanie szopki bożonarodzeniowej. 
Podobnie jak dla dawnych rzeźbiarzy ludowych pod-
stawowym materiałem dla twórców, którzy przyjechali
do Sompolna było drewno, ze względu na łatwość ob-
róbki. Jako materiał rzeźbiarski twórcy wykorzystali
topolę. Artyści stworzyli sporych rozmiarów drew-
niane rzeźby, głównie figuralne. Wykonane prace są
statyczne, układ kompozycyjny wyznaczają linie pio-
nowe lub poziome, rzadko ukośne. Powstała Maryja,
Józef, dzieciątko w żłobie, pastuszek i osiołek. Miesz-
kańcy naszego miasta, każdego roku z uwagą przyglą-
dają się pracy artystów, którzy chętnie dzielą się z nimi
doświadczeniem, podpowiadają jak wydobywać z
drewna wyobrażoną i pomyślaną formę, jak rozwiązy-
wać problemy plastyczne, przezwyciężać opór two-
rzywa… Osoby zainteresowane sztuką ludową,
ciekawi procesu twórczego, pracy rzeźbiarzy zaglądali
tu każdego dnia.

Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie już po
raz kolejny zorganizował Świętojańską imprezę kultu-
ralną na rozpoczęcie nadchodzącego lata i wakacji. 17
czerwca – przy pięknej pogodzie – zgromadziła się
liczna widownia przy scenie na Orliku w Mąkolnie.Miło nam poinformować, że młodzi artyści z pracowni

plastycznej M-GOK w Sompolnie, podopieczni Teresy
Olczak, zatriumfowali w XII Międzynarodowym Przeglą-
dzie Plastycznym – „Ogród piękna, dobra i radości.
Mieszkańcy ogrodów”.



ZE SZKOLNEJ ŁAWKI

III GMINNY DZIEŃ TALENTÓW

Różnorakie zainteresowania, pasje dzieci i
talenty są odkrywane, rozwijane i promo-
wane. Już po raz trzeci w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Lubstowie odbył się
Gminny Dzień Talentów, który był dniem
szczególnym i pełnym emocji. 12 maja przed
publicznością złożoną z uczniów, nauczy-

cieli, rodziców, dziadków, młodzi artyści
przygotowali pod kierunkiem Pani Michaliny
Trawińskiej i Pana Zbigniewa Słodkiewicza
bogaty repertuar swoich zdolności. Były spe-
cjalnie przygotowane stroje, układy taneczne,
występy wokalne. Wysiłek został nagro-
dzony gromkimi brawami, głosami podziwu

i zachwytu, co niewątpliwie było najwspa-
nialszą nagrodą dla artystów. Gminny Dzień
Talentów pokazał, że nie brakuje uzdolnio-
nych przedszkolaków i uczniów, którzy mają
szansę osiągnąć sukces w reprezentowanych
przez siebie dziedzinach. Wszystkim gratu-
lujemy i życzymy wytrwałości w doskonale-

niu nieprzeciętnych zdolności! Na koniec im-
prezy wszyscy mogli skosztować grochówki
i kiełbasek z grilla przygotowanych przez
druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w
Lubstowie.

Jednym z wielu miejsc, gdzie szczególne uzdolnienia, umiejętności i predyspozycje uczniów powinny zostać
dostrzeżone, jest szkoła. 

PIKNIK RODZINNY W PRZEDSZKOLU GMINNYM W LUBSTOWIE

Otwarcia imprezy dokonała  dyrektor  ZSP
Nr 2 w Lubstowie Aneta  Budziach witając
zebranych i zapraszając jednocześnie do
wspólnej zabawy. Uczestników pikniku
swoją  obecnością zaszczycili Burmistrz
Miasta Sompolno Roman Bednarek wraz z
małżonką oraz radni rady miejskiej w Som-

polnie Pan Krzysztof Piasecki i Pan Jan
Szkudlarek. W pierwszej części imprezy
swoje artystyczne umiejętności zaprezento-
wały dzieci ze  wszystkich grup wiekowych.
Występy bardzo się podobały i zostały nagro-
dzone gromkimi brawami. Dzięki zaangażo-
waniu Rady Rodziców Przedszkola

Gminnego w Lubstowie na wszystkich
uczestników imprezy czekało wiele atrakcji.
Dzieci mogły skorzystać ze zjeżdżalni, wziąć
udział w zabawach z animatorką, podziwiać
motocyklistów z Konińskiej Grupy Motocy-
klowej oraz wyposażenie wozu strażackiego.
Dzięki nauczycielom i rodzicom została

przeprowadzona loteria fantowa oraz kier-
masz rękodzieła, który cieszył się dużym za-
interesowaniem. Jak zawsze można było
liczyć na lubstowskich strażaków, którzy
upiekli smakowite kiełbaski. W tak miłej at-
mosferze czas płynął bardzo szybko. Organi-
zatorzy dziękują za wspaniałą zabawę.

2 czerwca odbył się „Piknik Rodzinny”. Jest to coroczna impreza, która gromadzi przedszkolaków i ich rodziny. 

„BALTIE”
Tegoroczny konkurs programistyczny był na bardzo wysokim poziomie. 

Jak co roku na platformie
www.baltie.net pojawiają się
zadania jednakowe dla wszyst-
kich grup wiekowych od klas
pierwszych szkół podsta-
wowych przez licea aż po stu-
dia. Zróżnicowane są jedynie
rozwiązania zadań. Do
tegorocznej edycji przystąpiło
pięcioro uczniów z ZSP nr 2 w
Lubstowie z czego 3
zakwalifikowało się do etapu
wojewódzkiego. Bartek Ja-
ronieski Karolina i Ewelina Sz-
abelskie pojechali wraz z

nauczycielami do Wrześni.
Bartosz Jaronieski otrzymał 1
miejsce w województwie, a 13
miejsce w kraju (do etapu
m i ę d z y n a r o d o w e g o
kwalifikowało się 10 osób z
Polski) w kategorii szkół pod-
stawowych. Ewelina Szabelska
otrzymała 2 miejsce w wojew-
ództwie, a 160 w kraju w kate-
gorii klas IV-VII. Karolina
Szabelska 177 w kraju i 4 w
województwie. Serdecznie
gratulujemy.
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ZE SZKOLNEJ ŁAWKI
LEKKOATLECI Z MĄKOLNA MISTRZAMI
POWIATU

Celebrując to radosne wydarzenie Biblioteka
w Lubstowie, proponuje swoim czytelnikom
bezpłatne- indywidualne warsztaty czytelni-
cze dla maluszków oraz ich mam. Naukowcy
i praktycy zgodnie twierdzą, że codzienne
głośne czytanie dziecku dla przyjemności
jest najskuteczniejszym sposobem wychowa-
nia człowieka: samodzielnie myślącego, po-

siadającego wiedzę i umiejętność jej posze-
rzania, kulturalnego, etycznego, z wyobraź-
nią, który umie radzić sobie w życiu przy
pomocy rozumu, a nie przemocy. 
Pierwszą parą, która skorzystała z propozycji
biblioteki byli: 2- letni Jonatan oraz jego
mama- Oktawia.  Zapisy na warsztaty trwają.
Zapraszamy!

„CZYTAM Z MAMĄ” – FILIA W LUBSTOWIE
Czerwiec rozpoczęty świętem dzieci. 

TAKIEJ WYCIECZKI JESZCZE NIE BYŁO

W 33. Bazie Lotnictwa Transportowego od-
bywał się „Dzień otwartych koszar”. Ucznio-
wie mogli obejrzeć sprzęt wojskowy polski i
amerykański:  samoloty, samochody i inne
wyposażenie służb mundurowych. Uczestni-
czyli także w uroczystym apelu z okazji

Świąt Dowództwa 3. Skrzydła Lotnictwa
Transportowego oraz 33. Bazy Lotnictwa
Transportowego. Były to niezapomniane
chwile, które na długo pozostaną w pamięci
dzieci.

Nie zabrakło utworów takich jak
„Roty”„Piechoty” ani „Rozkwitały pąki bia-
łych róż”. Festiwal był  jednocześnie konkur-
sem, w którym I miejsce w kategorii „Pieśni”
zajął Kacper Nijak, II Aleksandra Toma-
szewska, III - Aleksandra Marciniak. W ka-
tegorii „Wiersze” I miejsce zajęła Michalina

Czajka, II miejsce Aleksandra Kwiatkowska,
III - Dominik Czajkowski. Cieszymy się, że
dzieci zaangażowały się w tę uroczystość,
wszyscy uczniowie przyszli w tym dniu do
szkoły w strojach galowych. Wszędzie było
biało-czerwono od flag i kotylionów. 

W ROKU DLA NIEPODLEGŁEJ
Wyjątkowych wzruszeń dostarczył zorganizowany w
Szkole Podstawowej w Ośnie Górnym „Festiwal Pieśni i
Wierszy Patriotycznych”. Uczniowie wraz z opiekunami
przygotowali najpiękniejsze utwory patriotyczne. 

Dzięki pomysłowi Dyrektora Szkoły Podstawowej w
Ośnie Górnym dnia 18 maja dzieci uczestniczyły w wy-
cieczce do Powidza. 

Na starcie stanęło ponad 300 uczestników z
całego powiatu konińskiego ziemskiego w
tym 13 uczniów Szkoły Podstawowej w Mą-
kolnie. Lekkoatleci z Mąkolna byli bezkon-
kurencyjni. Spośród 9 szkół startujących w
finale zajęli I miejsce zdobywając tytuł Mist-
rzów Powiatu. W tym roku zmieniono for-
mułę zawodów z indywidualnych na
drużynowe. W biegu na 300 metrów Bartosz
Lamprycht  zdobył złoty medal i tytuł Mist-
rza Powiatu. Bartek z wynikiem 36.79 usta-
nowił nowy rekord szkoły. Na tym samym
dystansie Mateusz Sasiński zdobył brązowy
medal. Sztafeta męska w składzie: Bartosz

Lamprycht, Mateusz Sasiński, Jakub Kępa
oraz Krystian Nijak zajęła I miejsce.  Dzięki
rewelacyjnej formie lekkoatletów z Mąkolna
tytuł Mistrzów Powiatu zdobyto w składzie:
Bartosz Lamprycht, Mateusz Sasiński, Jakub
Kępa, Bartosz Bandyszewski, Robert Siwiń-
ski, Maciej Gajda, Krystian Nijak, Mateusz
Lasota, Damian Żywanowski, Jakub Jan-
czara, Daniel Janicki, Filip Czarkowski, Joa-
chim Jaskólski. Gratulujemy chłopakom
kondycji i determinacji i życzymy sukcesów
na kolejnym etapie współzawodnictwa lek-
koatletycznego w Ostrowie Wielkopolskim.

W Koninie odbył się Finał Powiatowy Szkolnej Ligii Lek-
koatletycznej dla Dziewcząt i Chłopców Szkół Podsta-
wowych Rocznika 2002/2004. 
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DZIEŃ ANGLIKA W SOMPOLEŃSKIEJ SZKOLE

W konkurencji plastycznej pt. „Londyn”
uczniowie mogli wykazać się talentem pla-
stycznym i przedstawić charakterystyczne i
ciekawe miejsca lub obiekty w Londynie w
dowolnej technice. W kategorii od 5 do 7 SP
oraz  2 i 3 Gim. I miejsce zdobyła Zuzanna
Ozdowy, II miejsce Klaudia Matuszewska,

III miejsce – Weronika Matela. W kategorii
klas od 1 do 4 SP, I miejsce zajęła Dominika
Adamczyk, II miejsce – Zuzanna Julia Frąt-
czak. W konkursie piosenki angielskiej I
miejsce zajęła Dominika Adamczyk, II
miejsce – Zuzanna Ozdowy, III miejsce –
Wiktoria Adamczyk. W konkursie na najcie-

kawsze wcielenie się w postacie związane z
Anglią, I miejsce zajął Jakub Janicki, II
miejsce – Zuzanna Ozdowy, III miejsce –
Wojciech Marciniak. W konkursie wiedzy o
Londynie Kahoot (quiz) I miejsce – Michał
Pierożyński, II miejsce – Norbert Kiejnich,
III miejsce – Zuzanna Skalska. Nagrodzeni

uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe oraz
dyplomy. Organizatorem dnia były panie :
Anna Czyżewska, Aneta Witkowska, Anna
Sałata i Emilia Stanisławska.

30 maja, w szkole w Sompolnie, odbył się Dzień Anglika, podczas którego uczniowie mogli wziąć udział w
różnych konkurencjach i skosztować typowych brytyjskich ciasteczek popijając angielską herbatką. 

WARSZTATY FILMOWE W SOMPOLNIE W RAMACH PROJEKTU WARSZTATY TELEWIZYJNE I FIL-
MOWE „NAKRĘCONA GMINA” – EDUKACJA ARTYSTYCZNA MŁODZIEŻY

Podczas zajęć uczniowie z gminy Sompolno
poznali tajniki pracy operatora kamery – od-
były się ćwiczenia praktyczne, podczas któ-
rych uczestnicy nakręcili krótkie filmy
sytuacyjne, które następnie zostały ocenione
przez prowadzącego. Później przystąpiono
do opracowania scenariuszy do nakręcenia
spotów reklamowych wybranych przez

uczestników produktów oraz scenariusza do
materiałów promujących gminę. Pomógł w
tym opracowany przez uczestników screen
board – rozrysowany plan wszystkich scen.
Ujęcia były nagrywane na tle green boxu -
tzw. przenośnego studia nagraniowego czyli
zielonego materiału stanowiącego tło nagrań,
który podczas montażu  zastępuje się wybra-

nym obrazem. Każdy mógł spróbować pełnić
różne funkcje na planie filmowym: reżysera,
scenarzysty, dźwiękowca, operatora kamery,
montażysty lub aktora. Warsztaty poprowa-
dził Michał Baranowski. Efekty pracy
uczestników warsztatów można było zoba-
czyć podczas spotkania podsumowującego
projekt, które odbyło się 20 czerwca 2018 r.

w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece
Publicznej w Babiaku. Podczas spotkania
zostały zaprezentowane wszystkie produkcje,
które powstały podczas trwania warsztatów,
w tym filmy promujące gminy, których
uczniowie wzięli udział w projekcie oraz wy-
stępy artystyczne uzdolnionej młodzieży.

12 i 13 maja w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Sompolnie odbył się pierwszy z cyklu dwudniowych
warsztatów filmowych i telewizyjnych dla uczniów z trzech gmin członkowskich Stowarzyszenia „Wielkopolska
Wschodnia” organizowanych przy współpracy z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.
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ZIELONA SZKOŁA UCZNIÓW W SOMPOLNIE: BESKID ŚLĄSKI I ŻYWIECKI

Młodzież zwiedziła: Cieszyn (Górę Zamkową, Cieszyń-
ską ”Wenecję”, Studnię Trzech Braci, czeską część
miasta); Szczyrk (widok na najwyższy szczyt Beskidu
Śląskiego – Skrzyczne – 1257 m.n.p.m. i kompleks
skoczni narciarskich – Skalite); „pętlę beskidzką” – Trój-
wieś Beskidzka (Chata Kawuloków z prezentacją instru-
mentów muzycznych w Istebnej, Muzeum Koronek w
Koniakowie, Trójstyk granic Polski, Czech i Słowacji w
Jaworzynce); Bielsko-Białą (wjazd kolejką gondolową
na Szyndzielnię (1028 m.n.p.m.), spacer szlakiem tury-
stycznym do Szczyrku; Wisłę (Rynek, Amfiteatr, pomnik

Adama Małysza z białej czekolady, skocznię w Wiśle
Malince im. Adama Małysza – wjazd kolejką na skocz-
nię, spacer szlakiem turystycznym do zapory w Wiseł-
kach Białej i Czarnej, Rezydencję prezydenta RP z
zewnątrz); Żywiec (zwiedzanie miasta i Muzeum Bro-
waru połączone z degustacją soku). Po całodniowych es-
kapadach zmęczeni, ale zadowoleni wracali do miejsca
zakwaterowania. Wieczory spędzano na dyskotece, przy
ognisku piekąc kiełbaski. Wyjazd zorganizowała Pani
Edyta Ulańska przy pomocy pań: Anny Czyżewskiej, Re-
naty Laskowskiej oraz Pana Jacka Ulańskiego.

W dniach od 21 do 25 maja uczniowie klas II i III gimnazjum w Sompolnie uczestniczyli w zielonej szkole: Beskid
Śląski i Żywiecki.
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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 17 sierpnia 2018 roku. 
Każda osoba może oddać tylko jeden kupon konkursowy.
Wylosowany laureat otrzyma nagrodę rzeczową.

www.sadysompolna.pl

KRZYŻÓWKA

1. Pakujemy do niej ubrania.
2. Piaszczysta nad morzem.
3. … plażowa.
4. Śpimy w nim na biwaku.
5. Świeci na niebie.
6. … statkiem po morzu.
7. Miesiąc rozpoczynający wakacje.

Konkurs „Gazety
Sompoleńskiej”

Mieszkanka Sompolna
Pani Paulina Poboży
została laureatką kon-
kursu „Gazety Sompo-

leńskiej”. Konkurs
polegał na rozwiązaniu
krzyżówki. Burmistrz

Miasta Sompolno
Roman Bednarek, gra-
tulując wygranej, wrę-

czył torbę z nagrodami i
drobnymi upominkami.
Zwyciężczyni jeszcze

raz gratulujemy! 

„MISTRZ ORTOGRAFII” W SZKOLE W SOMPOLNIE
23 maja, w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Sompolnie odbył się trzeci i ostatni etap – II gminnego
konkursu ortograficznego „mistrz ortografii” pod patronatem Burmistrza Miasta Sompolno. 
W konkursie wzięło udział 13 uczniów ze
szkół podstawowych klas III z Mąkolna i
Sompolna oraz klasy II i III z Ośna Górnego,
którzy zwyciężyli II etap konkursu ortogra-
ficznego na szczeblu szkoły. Powitanie go-
ścinnie przybyłych nauczycieli i uczestników
konkursu przez organizatorów Panią Gra-
żynę Szcześniak  Danutę Dreslerską rozpo-
częło konkurs. Uczniowie przystąpili do
pierwszego etapu, którym było napisanie
dyktanda. Następny etap polegał na rozwią-
zaniu testu ortograficznego. Wkrótce zapa-
nowała gorąca, pełna napięcia atmosfera. Po
45 minutach komisja w składzie nauczycieli:
Małgorzata Ozdowy, Ewa Kałużna, Angelika
Ulańska przystąpiła do sprawdzenia i oceny
prac. Oczekiwanie na wyniki konkursu uat-
rakcyjnił uczestnikom słodki poczęstunek.
Wkrótce nadszedł najbardziej oczekiwany
moment konkursu, ogłoszenie wyników oraz
rozdanie nagród ufundowanych przez spon-
sorów. Wręczenie nagród nastąpiło z rąk ho-
norowego gościa, patrona konkursu Pana

Burmistrza Romana Bednarka oraz Pani Dy-
rektor Doroty Kaczmarczyk. Gratulując
wszystkim uczestnikom udziału w konkursie
przystąpili do ogłoszenia wyników i  zwy-
cięzców II gminnego konkursu ortograficz-
nego „mistrz ortografii”. Mistrzem ortografii
II gminnego konkursu ortograficznego klas
II została: Antonina Lewandowska – uczen-
nica Szkoły Podstawowej w Ośnie Górnym.
Mistrzem ortografii klas III został: Szymon
Przybyłowski – uczeń Szkoły Podstawowej
w Mąkolnie. I miejsce zajął Mateusz Wiś-
niewski ze szkoły w Sompolnie, II miejsce –
Zuzanna Wojtysiak ze szkoły w Mąkolnie, III
miejsce – Marika Chabecka ze szkoły w Mą-
kolnie. Zwycięzcy konkursu otrzymali na-
grody książkowe, komplety długopisów oraz
dyplomy. Mistrzowie ortografii otrzymali
długopis Parker z grawerem „Mistrz Ortogra-
fii”. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali
dyplomy oraz zestaw kolorowych długopi-
sów. Gratulujemy zwycięzcom oraz uczest-
nikom konkursu. Dziękujemy nauczycielom, 
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sponsorom oraz honorowym gościom za
pomoc w zorganizowaniu i przebiegu kon-
kursu.
Organizatorzy: 
Joanna Bryl, Grażyna Szcześniak, Danuta

Dreslerska.
Sponsorzy: Intermeble Sompolinek, Zakład
Handlowo Usługowy „Naftohurt” Jerzy Sa-
siński


