
ZAKOŃCZONO REMONT SALI DOMU
LUDOWEGO PRZY OSP 
W LUBSTOWIE 
W sali Domu Ludowego przy Ochotniczej Straży Poża-
rnej, przeprowadzono generalny remont.

MUZYCZNY ZŁAZ SUPER GWIAZD
2 czerwca w niedzielę w Sompolnie, na placu przy
Urzędzie Miejskim świętowano Dzień Dziecka. 

ZAKOŃCZENIE ROKU KULTURAL-
NEGO 2018/2019
18 czerwca ponad dwustu uczestników zajęć w Miejsko-
Gminnym Ośrodku Kultury odebrało pamiątkowe 
dyplomy.

OTWARCIE BIBLIOTEKI
22 maja świętowaliśmy, zakończenie realizacji zadania re-
montu budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w
Sompolnie.
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23 czerwca w
parku przy ulicy 11
Listopada, odbył
się pierwszy 
„Integracyjny
piknik pod gołym
niebem”. 
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Aktor, wykładowca,
profesor sztuk
teatralnych, popu-
larny Zbyszek z seri-
alu „Plebania” –
Stanisław Górka
gościł 3 maja w Som-
polnie.
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INTEGRACYJNY PIKNIK POD GOŁYM NIEBEM

Od godziny 13.00 został przeprowadzony
mecz piłki siatkowej. W zaciętej walce zwy-
ciężyła drużyna Sompolno Centrum, II
miejsce zajęła ekipa Sompolno Południe, a
miejsce III zajęło Biele i Przyjaciele. Po
meczu została zaprezentowana przez druhów
z OSP Sompolno pierwsza pomoc. Od go-
dziny 15.00 na scenie swoje talenty wokalno-
muzyczne zaprezentowały dzieci i młodzież
z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w
Sompolnie oraz dzieci i młodzież z Przed-
szkola Miejskiego Zielony Zakątek w Som-

polnie, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w
Sompolnie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Mąkolnie, zespół Wiecznie Młodzi z Domu
Dziennego Pobytu Senior+, Dębowiacy,
Kwiaciarki, Pani Iza Bednarska oraz Pan An-
drzej Prętnicki. Przeprowadzono wiele kon-
kursów dla dzieci i rodzin. Nie zabrakło
również darmowego wesołego miasteczka i
animacji dla dzieci. Od godziny 18.30 na sce-
nie wystąpił zespół VERDIS, który bawił
publiczność do późnych godzin wieczornych. 
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Z ŻYCIA GMINY

23 czerwca w parku przy ulicy 11 Listopada, obył się pierwszy „Integracyjny piknik pod gołym niebem”.  

XXVIII RAJD ROWEROWY BEZ UZALEŻNIEŃ 

Na trasę ok. 25 kilometrowego rajdu wyru-
szyło blisko 200 miłośników dwóch kółek.
Trasa tegorocznego rajdu przebiegała po
pięknych zakątkach Gminy Sompolno. Po
przejechaniu ponad połowy trasy zaplano-
wano zasłużoną przerwę w OREW Maria-
nowo. W czasie odpoczynku można było
zjeść pożywną grochówkę, napić się wody i
nabrać sił na dalszą część rajdu. Na zakoń-

czenie rajdu wśród wszystkich uczestników,
rozlosowano nagrodę – rower – ufundowaną
przez Burmistrza Miasta Sompolno. Trasę
rajdu zabezpieczali druhowie z OSP działa-
jących w gminie Sompolno oraz Policjanci z
Komisariatu w Sompolnie i Wydziału Ruchu
Drogowego w Koninie, którym serdecznie
dziękujemy za pomoc.

W sobotę, 11 maja, odbył się ”Rajd Rowerowy Bez Uzależnień”, organizowany przez Gminną Komisję Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sompolnie przy współudziale 
Burmistrza Miasta Sompolno Pana Romana Bednarka. 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w
obszary wiejskie”. Zadanie realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego

programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w
ramach projektu grantowego.
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Z ŻYCIA GMINY
OTWARCIE BIBLIOTEKI
22 maja świętowaliśmy, zakończenie realizacji zadania
remontu budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sompolnie.

PREMIERA Z OWACJĄ NA STOJĄCO

Wykonawcy z teatru „Zmiotka” w składzie:
Anna Bolin, Karolina Sasińska, Zuzanna
Wdzięczna, Andrzej Prętnicki, Aleksander
Prętnicki, Kamil Kupczyk, Adrian Rybar-
czyk dostąpili zaszczytu owacji na stojącą!
Komedia zrealizowana na podstawie baśni
czeskiego prozaika Jana Drdy przypadła do
gustu entuzjastycznie reagującej widowni! W
trzydziestominutowej prezentacji ścierały się
interesy diabła, który podstępem chciał
piękne kobiety zaprowadzić do piekła, pus-
telnika Scholastyka, wierzącego, że tylko
modlitwa i umartwianie jest środkiem do
chwały niebieskiej, oraz ludzkiego, czułego
i sprawiedliwego żołnierza Kabata. Jego
czyny dążące do uratowania pogubionych
ludzi wzbudzały zaufanie widowni. W spek-

taklu nie zabrakło odniesień do rzeczywisto-
ści: np. pustelnik Scholastyk w rozmowie z
aniołkiem odnosi się do ilości dni wolnych
od pracy „Czy Wy tam w niebie za dużo nie
świętujecie jak Ci w Polsce” Sądząc po at-
mosferze oraz znakomitej frekwencji teatr
amatorski w Sompolnie ma rację bytu. Po
spektaklu aktorom sztuki niespodziankę zro-
bił wyjątkowy widz(nie był to mieszkaniec
Sompolna), w dowód uznania całą grupę za-
prosił na pyszne lody. Dziękujemy! Nawet
odżywiający się korzonkami i wodą źródlaną
pustelnik z planu scenicznego spałaszował
całą porcję!  Dla tych osób, które nie mogły
przybyć na premierę, przewidujemy dodat-
kowy występ.

Andrzej Prętnicki

Premierowy spektakl miał miejsce w sali ratuszowej
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sompolnie w dniu
9 czerwca.

XIII GMINNA AKCJA HONOROWEGO POBORU
KRWI

Podczas XIII Akcji udało się zebrać ok 12
litrów krwi. Do akcji włączyli się m.in.: pra-
cownicy Urzędu Miejskiego w Sompolnie,
nauczyciele, rodzice uczniów, mieszkańcy
gminy Sompolno i sąsiednich gmin. Na
wszystkie osoby czekało przepyszne śniada-
nie. Organizatorzy dziękują wszystkim
krwiodawcom za przybycie, dyrekcji Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Som-

polnie za użyczenie pomieszczenia oraz
pomoc w organizacji, pracownikom Urzędu
Miejskiego w Sompolnie oraz personelowi
Rejonowej Rady Honorowego Krwiodaw-
stwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Kali-
szu za profesjonalizm i życzliwość wobec
krwiodawców.
Na kolejne Akcje Krwiodawstwa zapra-
szamy 12 września i 12 grudnia. 

6 czerwca, w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
nr 1 w Sompolnie, odbyła się XIII Gminna Akcja Hon-
orowego Poboru Krwi zorganizowana przez Burmistrza
Miasta Sompolno

PIERWSZA W HISTORII MAJÓWKA SENIORÓW!

Za sprawą pracowników Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Burmist-
rza Miasta Sompolna Pana Romana Bed-
narka, sobota dnia 25 maja obfitowała w
szereg atrakcji. Były zawody zręcznościowe,
gra w bocze, rzuty kołem do celu, bieganie z
woreczkiem na głowie. Wszystkie konkuren-
cje seniorzy pokonywali z uśmiechem na
twarzach wzbudzając podziw młodszej pub-
liczności! Jeśli majówka to oczywiście mu-
zyka. Utwory śpiewane na żywo zagrała
grupa „Wiecznie młodzi” z Domu Dzien-
nego Pobytu Senior +, piosenkami takim jak:
„Ktoś mnie pokochał”, „Do grającej szafy
grosik wrzuć”, „Bo lato rozpala…” do tańca,
wszystkich poderwała Marta Dybowska.

Wieczorem w blasku słońca przy hitach
Zenka Martyniuka, Kazika, grupy Masters,
Czerwonych Gitar… sześćdziesięciolatko-
wie + szaleli! Oczywiście pysznych przeką-
sek serwowanych przez organizatorów dla
tak aktywnej publiki nie brakowało. Pierw-
sza historyczna uroczystość zainspirowana i
przeprowadzona przez Kierownika MGOPS,
Pana Tomasza Majewskiego wraz z pracow-
nikami dała dużo satysfakcji, radości! Po-
wiedzenie, że więcej ma człowiek z dawania
niż z brania wcieliło się w życie! Cieszę się,
że troszkę mogłem pomóc przy tak ważnej
akcji. 

Andrzej Prętnicki

Majówka 60+ udała się! Na Zielonych Sompoleńskich
Polach położonych wzdłuż rzeczki „Ubiedza” wielu
mieszkańców stolicy gminy oraz gości bawiło się
znakomicie! 

Biblioteka służy społeczeństwu Gminy Som-
polno nieprzerwalnie od 1945 roku. Z uwagi,
szeroko występującego postępu, dzisiejsze
biblioteki to instytucje, które swoim
użytkownikom i czytelnikom oferują nie
tylko literaturę piękną czy popularno-
naukową. To też instytucje kultury, które
dostarczają bogatą ofertę kulturalną.
Działalność około biblioteczna znakomicie
wpisuje się w ich cele i zadania.
Sompoleńska Biblioteka aktywnie prowadzi
działalność, jako inicjator czytelnictwa, im-
prez kulturalnych, miedzy innymi spotkań
autorskich, wystaw, szkoleń i wszelkiego
rodzaju działań edukacyjnych. Wielką chlubą
jest dla nas również, prowadzenie
działalności na poziomie regionalnym, którą
szerzymy wśród mieszkańców oraz gości
przybyłych w nasze progi. Spełniając
wszelkie wymogi i kryteria otrzymaliśmy do-
finansowanie przyznane przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego za
pośrednictwem Instytutu Książki w kwocie

566 973,00 zł w ramach Narodowego Pro-
gramu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2
„Infrastruktura Bibliotek 2016-2020” ,oraz
środkom z budżetu Gminy Sompolno w
kwocie 523 992,00 zł ,dzięki pozyskanym
funduszom udało się, przeprowadzić remont
budynku, który zajmujemy od 1993 roku.
Upływający czas, sprawił, że remont stał się
konieczny. Dzięki wymianie stolarki
wewnętrznej i zewnętrznej, gruntownej zmi-
anie sposobu ogrzewania, pomalowaniu
ścian wewnętrznych oraz elewacji
zewnętrznej, szczycimy się przepięknym,
zadbanym i jakże efektownym obiektem,
który zachęca do odwiedzin. W
uroczystościach wzięli udział
parlamentarzyści, włodarze okolicznych
samorządów, dyrektorzy i kierownicy, bib-
liotekarze, mieszkańcy, oraz lokalna grupa
Seniorów Domu Dziennego Pobytu w Som-
polnie, która uświetniła uroczystość sztuką
pt. „Paweł i Gaweł”.
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30 maja w MGBP w Sompolnie odbyło się spotkanie au-
torskie zorganizowane dla uczniów klas V Szkoły Podsta-
wowej w Sompolnie z panem Zbigniewem Kołba. 
Pan Zbigniew Kołba jest autorem takich
książek jak „Krioterapia. To warto wiedzieć”
czy „Znajdź mnie i kiedyś odwiedź”. Książka
„Znajdź mnie i kiedyś odwiedź”, której zos-
tało poświęcone spotkanie wskazuje, jak
dziecko poprzez zabawę może nauczyć się
kontaktu z mapą, stwarzając podstawy do po-
lubienia w przyszłości geografii i nie tylko
oraz  jak się uczyć, żeby się nauczyć. Pod-
czas spotkania Pan Zbigniew zachęcał  do
czytania książek oraz zgłębiania wiedzy w
nich zawartej. Dzieci  z ogromną uwagą słu-
chały i same czytały fragmenty książki,
dzięki której dowiedziały się, że w Polsce są
miejscowości o zabawnych nazwach np. Ca-

łowanie, Jeże, Mrówki, czy Misie, a także
odgadywały zagadki. Na spotkaniu zostały
poruszone również  tematy, takie jak: rola od-
powiedniej ilości snu, wpływ właściwego od-
żywiania na rozwój organizmu, obowiązek
picia mleka oraz mycie rąk… Niby przy-
ziemne tematy, ale jakże kłopotliwe. W ra-
mach motywacji czytelniczej, Biblioteka
dzięki innowacyjnej formie prowadzonego
spotkania stała się placówką z głośnym i bar-
dzo głośnym wyznacznikiem trendów wśród
dzieci i młodzieży „BRAWO TY” .

„UCZYMY SIĘ DLA SIEBIE, A NAJBLIŻSZYM
SPRAWIAMY RADOŚĆ TYM, CO UMIEMY”.

W piątek 3 maja Gmina Sompolno uczciła 228 rocznicę
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
Obchody rozpoczęła uroczysta msza święta
w intencji Ojczyzny, odprawiona w kościele
pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w
Sompolnie, którą sprawował ks. Kanonik Mi-
rosław Lament. Po mszy nastąpił uroczysty
przemarsz wszystkich zgromadzonych pod
pomnik Poległych za Ojczyznę, gdzie odbył
się spektakl słowno- muzyczny w wykonaniu
artystów z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Sompolnie. Spektakl opowiadał o
kształtowaniu się Państwa Polskiego i przy-
pominał najpiękniejsze karty naszej historii
od chrztu Polski w 966 roku poprzez, Bitwę
pod Grunwaldem, Unię Lubelską, Obronę
Częstochowy przed Szwedami, Odsiecz Wie-
deńską po Konstytucję 3 maja z 1791 roku.
Była to opowieść o dziejach trudnych i nie-
zwykłych, obfitujących w heroiczne i boha-

terskie czyny z których możemy być dumni.
Polska od swego powstania była  ostoją wol-
ności, tolerancji i demokracji. Nawet w naj-
trudniejszych momentach, rozbiorów, wojen
i okupacji, stała się inspiracją dla kochają-
cych wolność ludzi na całym świecie. W
spektaklu wystąpili: Drużyna Wojów  Pias-
towskich z Poznania, Klaudia Matuszewska,
Bartosz Śliwicki, grupa mażoretek, Bartosz
Augustyniak, Julia Wiśniewska,  Zespół Fol-
klorystyczny Dębowiacy oraz Sompoleńska
Orkiestra Dęta. Całość poprowadził Dariusz
Guźniczak. Przemówienia wygłosił Bur-
mistrz Miasta Sompolno Pan Roman Bedna-
rek, a następnie delegacje radnych i
Ochotniczych Straży Pożarnych złożyły
kwiaty i wiązanki Bohaterom poległym za
Ojczyznę.

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI W SOMPOLNIE

Konkurs z zakresu profilaktyki pt. „ Bezpieczne wakacje”
zorganizowany dla dzieci z terenu gminy Sompolno miał
na celu, uwrażliwienie na właściwe zachowania w
różnych sytuacjach społecznych oraz kształtowanie
umiejętności i nawyku wyboru, bezpiecznych zachowań
przez dzieci i młodzież w codziennych sytuacjach
życiowych. 
Dlatego tematyka prac konkursowych, doty-
czyła szeroko rozumianego bezpiecznego za-
chowania w sytuacjach zagrażających
zdrowiu i życiu młodego pokolenia. Do na-
szej instytucji wpłynęło 68 prac plastycz-
nych. Komisja oceniała oryginalność,
estetykę, znajomość zasad bezpieczeństwa
podczas zabaw: w domu, w ogrodzie, w gó-
rach, nad wodą czy też na wsi ,a przede
wszystkim samodzielność wykonania. Dzię-
kujemy dzieciom za aktywny udział i wszyst-

kim serdecznie gratulujemy oraz życzymy
bezpiecznych wakacji, zgodnych z przedsta-
wionymi  zasadami. Konkurs został zorgani-
zowany przez Miejsko-Gminną Bibliotekę
Publiczną w Sompolnie wraz z Burmistrzem
Miasta Sompolno Panem Romanem Bednar-
kiem, Gminną  Komisją do Spraw Profilak-
tyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Sompolnie oraz Komisariat
Policji w Sompolnie.

PRZEDE WSZYSTKIM BEZPIECZNIE! –
KONKURS W MGBP w SOMPOLNIE

Aktor, wykładowca, profesor sztuk teatralnych, popu-
larny Zbyszek z serialu „Plebania” – Stanisław Górka
gościł 3 maja w Sompolnie.
Artysta zaprezentował zgromadzonej pub-
liczności komediowy monodram z piosen-
kami "One&My!". Spektakl miał postać
niezwykle dowcipnych mini - wykładów na
temat relacji damsko - męskich przeplatanych

piosenkami. Publiczność świetnie się bawiła
i długo wywoływała oklaskami artystę zza
kulis. Na zakończenie aktor wraz z całą pub-
licznością  zaśpiewał piosenkę ”Ta ostatnia
Niedziela” Dziękujemy za przybycie!

STANISŁAW GÓRKA ONE & MY
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W słoneczną niedzielę atrakcji nie brako-
wało. Ogromnym zainteresowaniem cieszył
się darmowy, dmuchany plac zabaw do któ-
rego w kolejce co chwila ustawiali się chętni.
Ale i tak najwięcej pozytywnych emocji

wzbudziły wspaniałe występy artystyczne
dzieci i młodzieży z całej gminy.
Program przygotowany przez Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury, Gminę Sompolno
i Klub Sportowy obfitował w wiele atrakcji.

W konkursach i zabawach przygotowanych
przez organizatorów wzięło udział wielu
dzieciaków. A było w czym wybierać – na
początek można było dołączyć do asów prze-
stworzy i stworzyć latawiec, który na pewno

poszybuje w niebo, później plac zmienił się
w jedną, wielką kredową galerię z pięknymi
portretami mam. Dużym zainteresowaniem
cieszyły się także konkursy sportowe.

MUZYCZNY ZŁAZ SUPER GWIAZD
2 czerwca w niedzielę w Sompolnie, na placu przy Urzędzie Miejskim świętowano Dzień Dziecka. 

W festiwalu tym wziął udział Bartosz Augu-
styniak który reprezentował Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie.
Bartosz podczas przesłuchań konkursowych
zaprezentował piosenkę "Zacznij od Bacha"
z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego. Jego

wykonanie najwyraźniej zachwyciło jury
gdyż przyznało mu wyróżnienie. Bartosz
uczestniczy w zajęciach prowadzonych przez
Pana Karola Brzykcego. Gratulujemy i ży-
czymy kolejnych sukcesów.

BRAWA DLA BARTKA
18 maja odbył się I Ogólnopolski Festiwal Piosenki
"Niezapomniane melodie" w Strzelnie. 

Soliści podzieleni byli na kategorie wiekowe
do lat 7, od 8 do 12 i od 13 do 19 lat. W jury
zasiadły cztery osoby w tym wielka gwiazda
polskiej piosenki Majka Jeżowska. Rywali-
zacja była ogromna, a nagród niewiele po-
nieważ w każdej kategorii wiekowej
przyznano tylko trzy nagrody. Tym bardziej
możemy być dumni, iż aż dwie osoby z M-
GOK w Sompolnie otrzymały nagrody.
Maria Szymańska piosenką „Wycieczka ro-
werowa” wyśpiewała sobie I nagrodę w  ka-

tegorii wiekowej do 8 lat. Natomiast Igor
Zieliński otrzymał III nagrodę w kat. wieko-
wej 8 -12 lat za wykonanie piosenki „W
stronę słońca”. Wszyscy nasi uczestnicy
otrzymali bardzo pozytywne oceny i opinie
za swój występ. Majka Jeżowska chwaliła
nie tylko śpiew, ale i aranżację sceniczną. Za-
prosiła nas na swój festiwal do Radomia i
dała wspaniały koncert piosenki. Gratulu-
jemy naszym wykonawcom i czekamy na
dalsze sukcesy.

NAGRODZENI PRZEZ MAJKĘ JEŻOWSKĄ 
Na przesłuchania festiwalowe Piosenki Ekologicznej do
Okonka zgłosiło się 70 osób. 
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ZAKOŃCZENIE ROKU KULTURALNEGO
2018/2019

Dla dzieci i młodzieży zostały przygotowane
drobne upominki w postaci głośników mo-
bilnych. Bardzo się cieszymy iż z roku na rok
przybywa uczestników organizowanych

przez M-GOK zajęć. Gratulujemy naszym
małym i większym artystom wielu sukcesów,
których byli architektami w roku 2018/2019.

W 18 czerwca ponad dwustu uczestników zajęć w
Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury odebrało
pamiątkowe dyplomy za twórcze pogłębianie swoich
zainteresowań, zaangażowanie w działalność na rzecz
rozwoju kultury naszego miasta oraz rozwijanie swoich
pasji i talentów, które przyczyniają się do wzrostu 
prestiżu Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury 
w Sompolnie. 

ŚWIĘTOJAŃSKIE ZABAWY

Były kramy, park rozrywki, zawody spor-
towe a przede wszystkim scena, na której
wystąpiła grupa młodzieżowa „ Na Luzie”
"szlifująca" na co dzień swoje umiejętności
w Sompoleńskim M-GOK . Pięcioosobowy
zespół zagrał kilka utworów z pogranicza
pop/rocka . Grupa między innymi wykonała
utwory z repertuaru  Rotary , Happysad ,
Lady Pank. Mogliśmy wysłuchać piosenek
w wykonaniu naszego instruktora muzyki
Pawła Sasa oraz bardzo uzdolnionego woka-
listy Kamila Michalskiego. Zaprezentowali
oni swoje wykonania największych przebo-
jów muzyki pop i disco-polo, powoli roz-
grzewając i przygotowując Mąkoleńską
publiczność do wieczornego koncertu ze-
społu „ Folk Kwartet”, który był  największą
atrakcją tego dnia . Zespół w bardzo arty-
styczny sposób przeniósł widzów w klimat
sobótkowej nocy. Podczas wieczoru za-
brzmiały piękne i tęskne  pieśni ludowe
.Swój występ „Folk Kwartet” rozpoczął mu-
zyką filmową a właściwie tematem z filmu
„Va Bank” przechodząc przez tematy klez-
merskie oraz znane przeboje polskiej i zagra-
nicznej muzyki popularnej, docierając aż do
tematów biesiadnych.  Muzycy  w składzie
czteroosobowym  zagrali  na : kontrabasie,
akordeonie, skrzypcach oraz klarnecie wraz
z trzema męskimi wokalami zaaranżowa-
nymi na trzy głosy  . Instrumentarium i
piękne wokale dawały szlachetne brzmienie,

które zachwyciło publiczność.
Wiele emocji było związanych z konkursem
na najładniejszy wianek .Dziewięć pań i
jeden chłopiec z wielką pasją podczas im-
prezy wyplatali wianki by na koniec poddać
je pod ocenę komisji konkursowej. W skład
jury weszły: Pani Halina Zielińska, Pani Elż-
bieta Malicka oraz Pani Bernadeta Kło-
sowska. Jury uznało za Najładniejszy
Wieniec Świętojański wianek Pani Małgo-
rzaty Kocańskiej , drugie miejsce zajęła  Pani
Monika Sławińska natomiast trzecie Pani
Roksana Białecka. Nagrody dla najlepszych
w konkursie ufundowało Centrum Ogrodni-
cze ”Twój Ogród-Żaneta Lasota, Sklep Spo-
żywczy Agnieszka i Marcin Cichoccy i
Salon Kosmetyczny Magdy Będkowskiej
.Wielkie brawa i uznanie należą  się Stowa-
rzyszeniu Kobiet Inicjatyw Wiejskich w Mą-
kolnie ,które wniosły wielki wkład w
przygotowanie imprezy. Ich dziełem były
smakołyki przygotowane dla wszystkich
uczestników imprezy, których można było
kosztować za darmo. Wśród serwowanych
potraw znalazł się tradycyjny żurek, chleb ze
smalcem i ogórkiem i wiele rodzajów sma-
kowitych ciast .Mogliśmy smakować także
wędlin zasponsorowanych przez Państwo
Charuba producentów wyrobów tradycyj-
nych. Noc Świętojańską  zakończyła dysko-
teka.

W niedzielę 23 czerwca w Mąkolnie w pięknych
okolicznościach przyrody odbyły się tradycyjne
"Świętojanki" na których bawili się mieszkańcy
Mąkolna i okolicznych terenów. 

W DUCHU 14 ZMAGAŃ ARTYSTYCZNYCH

Na XIV edycję konkursu „Sport w szarości”
napłynęło 2257 prac z terenu całej Polski wy-
konanych w rozmaitych technikach plastycz-
nych: rysunkowych, malarskich i
graficznych. W tym roku uczestnicy kon-
kursu spróbowali przenieść swoje refleksje
artystyczne na tematy związane z szeroko po-
jętym problemem postrzegania sprawności
fizycznej posługując się bogactwem szarości,
czerni i bieli. W tym roku komisja konkur-
sowa postanowiła nagrodzić 39 młodych
twórców, a na wystawie pokonkursowej za-
prezentowane zostały prace aż 140 osób. Po
raz kolejny patronat honorowy nad konkur-

sem objęła Akademia Sztuk Pięknych im.
Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Wśród
laureatów nie zabrakło młodzieży z pracowni
malarskiej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Sompolnie. W Kategorii wiekowej 13
– 15 lat I nagrodę otrzymała Klaudia Matu-
szewska. Nagroda Pani Ewy Lachery trafiła
do rąk Sandry Wiśniewskiej, natomiast wy-
różnienie otrzymała Natasza Ficner. Gratulu-
jemy wszystkim nagrodzonym i
wyróżnionym uczniom oraz życzymy dal-
szych sukcesów artystycznych. Dziękujemy
wam, że zechcieliście podzielić się z nami
swoją plastyczną wizją „sportu w szarości”. 

Temat tegorocznej, XIV już edycji Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego z cyklu „Kolory szarości” był
sport. 



KULTURA I ROZRYWKA
WYTAŃCZYLI I MIEJSCE W KLECZEWIE

Na scenie zaprezentowały się 42 zespoły z
trzech województw – wielkopolskiego, ma-
zowieckiego i łódzkiego. Prezentacje oce-
niało jury w składzie: Piotr Skawski, sędzia,
aktywny choreograf, pracownik Zespołu
Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego
„Warszawianka”, Marta Merdzińska, instruk-
torka tańca w Konińskim Domu Kultury oraz
Agnieszka Łapaj, instruktorka tańca w Mło-
dzieżowym Domu Kultury w Koninie. Orga-
nizatorami wydarzenia było Starostwo

Powiatowe w Koninie oraz Urząd Gminy i
Miasta Kleczew. Patronat objął Wielkopolski
Kurator Oświaty. Na tym przeglądzie nie za-
brakło także zespołów z Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Sompolnie, które swój
wysoki poziom potwierdziły nagrodami . I
miejsce zajęła grupa „New Wave” za taniec
nowoczesny R.E.S.P.E.K.T. Wyróżnienie
wywalczył zespół taneczno- marszowy” Dia-
menciki”. Gratulujemy sukcesu

Prawie 600 młodych tancerzy zaprezentowało swoje
umiejętności na XI Międzypowiatowym Przeglądzie
Szkolnych Zespołów Tanecznych, który odbył się 3 cz-
erwca w Centrum Kultury w Kleczewie.

MŁODZI WOKALIŚCI ZDOBYWAJĄ KOLEJNE
NAGRODY !

Wokaliści z KDK Konin, Ślesina, Prywat-
nego Studia Wokalnego z Konina, Skulska i
okolic reprezentowali swoje placówki w
czterech kategoriach wiekowych. Soliści z
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w
Sompolnie zdobyli aż 3 nagrody i 1 wyróż-
nienie. Wśród przedszkolaków najwyższe
podium I miejsce uzyskała Maria Szymańska
za wykonanie piosenki „Wycieczka rowe-

rowa” . W kategorii wiekowej Klas 4-6, I
miejsce zajął Igor Zieliński za wykonanie
piosenki pt. „Miętę”  i wyróżnienie dla Pat-
rycji Wełnickiej za utwór „Piosenka o ser-
duszku”. Nagroda publiczności przypadła
Kindze Podlasińskiej z I klasy, która z wiel-
kim zaangażowaniem zaśpiewała „Najmniej-
szą piosenkę”. Gratulujemy naszym
wokalistom i życzymy dalszych sukcesów!

Do IX Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w
Wilczynie zakwalifikowało się około 40 uczestników. 

„MARIANOWO NA FOLKOWO” 

Uzyskał on dofinansowanie w konkursie Mi-
krodotacji Wielkopolska Wiara 2019. Projekt
jest kontynuacją poprzednich inicjatyw
„Oaza smaków”, „Promenada 5 zmysłów”,
„Twórcza natura”, a jego celem  jest budo-
wanie tożsamości lokalnej oraz włączenie
społeczne osób pełnosprawnych i niepełnos-
prawnych poprzez kultywowanie tradycji i
folkloru na terenie gminy Sompolno. Pierw-
sze działanie projektowe odbyło się 23 maja,
były to warsztaty garncarskie prowadzone
przez Pana Łukasza Dzieciątkowskiego z
pracowni garncarskiej. Wychowankowie
ośrodka wraz z rodzicami próbowali swoich
umiejętności w tworzeniu glinianych garn-
ków, dzbanków i doniczek. Pojawiły się też
gliniane zwierzęta – krokodyl i wąż. Kolejny
etap projektu odbył się 7 czerwca, a głów-
nym zadaniem było nasadzanie kwitnących
roślin wieloletnich w glinianych dzbanach i
misach ozdobnych. W tym wydarzeniu brali

udział uczniowie klasy I i III Szkoły Podsta-
wowej w Lubstowie wraz z wychowawczy-
niami i rodzicami. Ostatnim działaniem
przed wakacjami było spotkanie uczestników
projektu podczas „Nocy Kupały na fol-
kowo”. W wydarzeniu wzięli udział wycho-
wankowie OREW Marianowo oraz OREW z
Zygmuntowa, uczniowie klasy VII SP z
Lubstowa, podopieczni Środowiskowego
Domu Samopomocy z Konina oraz ich opie-
kunowie. Wśród przygotowanych atrakcji
wymienić można wspólne wyplatanie wian-
ków z traw, ziół i kwiatów, kąpiel w rosie,
czyli bieganie gołymi stopami po mokrej tra-
wie w strefie terapeutyczno-rekreacyjnej.
Uczniowie klasy VII odwzorowali na ścianie
przy wejściu do ogrodu kolorowy wzór z mo-
tywem ludowym. Całej zabawie towarzy-
szyła brzmiąca w tle muzyka folkowa.

Trzy pracownice Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczego w Marianowie  Pani Wioleta
Ochnicka,  Pani Martyna Chojnicka-Żółtek oraz Pani
Elżbieta Sobczak utworzyły nieformalną grupę Marianki
i napisały projekt „Marianowo na Folkowo”. 

SPORTOWO I MEDALOWO W OREW 
W MARIANOWIE

Tam trenował i wziął udział w zawodach na
rakietach śnieżnych zdobywając srebrny
medal. W lutym w Borzęciczkach odbyła się
IX Gala Sportowca Olimpiad Specjalnych,
na którym Hubert otrzymał wyróżnienie za
sportowe osiągnięcia. W kwietniu wielu za-
wodników wzięło udział w zmaganiach tre-
ningowych podczas XVI Regionalnego Dnia
MATP 2019. Zawodniczki: Wiktoria Bo-
rowska, Iga Budziak, Weronika Stadnicka,
Nicole Wiśniewska, Julia Zawadzka zapre-
zentowały swoje umiejętności trenowane
przez cały rok. Kolejny miesiąc, maj, należał
do Kingi Czerskiej, Adrianny Matczak i Hu-
berta Szkudlarka. Zawodnicy pojechali na VI
Mityng Kolarski Olimpiad Specjalnych Ro-
werów Trójkołowych do Jarocina. Hubert

wywalczył złoto i srebro, a Ada brąz. Hubert
oraz Kinga wystąpili również na zawodach
VIII Regionalnego Mityngu Lekkoatletycz-
nego w Kaliszu. Obydwoje spisali się na
medal, Hubert zdobył 2 złote medale, a
Kinga dwa brązowe medale. Szczególnym
wydarzeniem dla klubu okazał się wyjazd
Julii Zawadzkiej na XII Ogólnopolski Dzień
Treningowy Programu Treningu Aktywności
Motorycznej. Julia pokonywała tunel na ple-
cach oraz rzucała woreczkami do celu.
Otrzymała wspaniały medal za swoje wcześ-
niejsze osiągnięcia. Łącznie zawodnicy
Klubu Herkules wywalczyli 14 medali! Gra-
tulujemy i życzymy dalszych sukcesów spor-
towych. 

Przez ostatni rok klub Olimpiad Specjalnych „Herkules”
był bardzo aktywny sportowo. W grudniu Hubert Szkud-
larek wyjechał na obóz sportowy do Zakopanego. 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
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ZE SZKOLNEJ ŁAWKI
DZIEŃ MATKI W PRZEDSZKOLU W SOMPOLNIE
Piosenki, wiersze, tańce przygotowały przedszkolaki
dla swoich mam w poszczególnych grupach. 

CUDOWNYCH RODZICÓW MAJĄ W OŚNIE GÓR-
NYM 

Uczniowie zaśpiewali piękne liryczne pio-
senki dedykowane swoim kochanym rodzi-
com. Były także układy taneczne
przygotowane przez starsze klasy. Zapro-
szeni goście wzruszali się przy słowach po-
nadczasowych piosenek Pani Wioletty Villas,
Pani Anny Jantar i wielu wspaniałych pol-

skich wykonawców. Na koniec wszyscy ro-
dzice zostali obdarowani przez swoje pocie-
chy własnoręcznie wykonanymi
upominkami i kwiatami. Wszystkim kocha-
nym rodzicom życzymy beztroskich dni, peł-
nych radości i uśmiechów oraz wielu
sukcesów.

„Cudownych rodziców mam…” – pod takim tytułem odbył
się tegoroczny koncert z okazji Dnia Mamy i Taty. 

„NOC PRZECIWKO NIENAWIŚCI I PRZEMOCY”
W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM NR
2 W LUBSTOWIE
Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 2  w Lubstowie włą-
czył się w Ogólnopolską Akcję „Szkoła wolna od niena-
wiści”. 
Celem akcji było włączenie społeczności
szkolnej w działania przeciw mowie niena-
wiści, zwiększenie świadomości problemu w
szkole oraz manifestacja sprzeciwu wobec
nienawiści, przemocy i hejtowaniu, w
związku z tym 31 maja zorganizowano „Noc
przeciwko nienawiści i przemocy w szkole”.
Podczas akcji odbyły się konkurencje spor-
towe na boisku szkolnym, mające na celu
rozwijanie umiejętnośći pracy zespołowej
oraz propagowanie zdrowego stylu życia
wolnego od uzależnień i przemocy. Przepro-
wadzona została debata na temat przemocy
i nienawiści, podczas której uczniowie zos-
tali podzieleni na 4 zespoły. Debatę rozpo-
częto projekcją spotu, a następnie uczniowie

pracowali w zespołach, metodą aktywizującą
nad tematami: przemoc fizyczna, przemoc
psychiczna, przemoc seksualna i cyberprze-
moc. Do pracy wykorzystana była mapa
myśli. Nad bezpieczeństwem uczniów w
trakcie nocy czuwali pedagog - Pani Ag-
nieszka Rzeźnik i nauczyciele :Pani Wioleta
Gorzelińska, Pani Magdalena Różycka, Pani
Iwona Borowska, Pani Renata Janiszewska-
Łazik, dyrektor szkoły Pani Aneta Budziach,
rodzice, strażacy z OSP Lubstów i funkcjo-
nariusze z Komisariatu Policji w Sompolnie.
Podjęte działanie przyniosło oczekiwany
efekt w postaci zwiększenia świadomości
uczniów na temat problemu przemocy.

DZIEŃ UNII EUROPEJSKIEJ W OŚNIE GÓRNYM

Rok szkolny został poszerzony o informacje
związane z Unią Europejską. W dniu 9 maja,
kiedy to przypada Dzień Unii Europejskiej
oraz w roku, w którym Polska świętuje 15 –
lecie wstąpienia do Unii, zorganizowane zos-
tały obchody Dnia Języków Obcych oraz
Dzień Unii Europejskiej. W tym specjalnym
dniu podkreślano znaczenie znajomości ję-
zyków obcych we współczesnym świecie

oraz upamiętniono 15 – lecie wstąpienia Pol-
ski do Unii. Uczniowie wraz z opiekunami
przygotowali szereg atrakcji, w tym przed-
stawienia, prezentacje multimedialne, wy-
stępy muzyczne, taneczne z różnych krajów
Europy. Poszczególne klasy zaprezentowały
m.in. tematykę restauracyjną, kulturalną, ję-
zykową oraz informacje o zabytkach różnych
krajów europejskich.

Już od kilku lat w Szkole Podstawowej w Ośnie Górnym
organizowany jest Dzień Języków Obcych.

Przez kilka majowych  dni wszystkie grupy
kolejno prezentowały swoje programy arty-
styczne. Po występach  były życzenia, ca-
łusy, prezenty oraz wiele uśmiechów i
radości. Za swoje popisy przedszkolaki na-

grodzone były burzą braw. Takie uroczysto-
ści w gronie rodzinnym pozwalają umacniać
rodzinne więzi, uczą miłości, szacunku,
przywiązania, a dzieciom pozwalają zapre-
zentować zdobyte wcześniej umiejętności.



ZE SZKOLNEJ ŁAWKI
POKAZ DOŚWIADCZEŃ CHEMICZNYCH 

Uczniowie klas VII i VIII B uczestniczący w
innowacji pedagogicznej ,, Akademia che-
miczna’’ zaprezentowali różne doświadcze-
nia. Było magicznie, wstrzałowo i
wybuchowo. Przeprowadzono reakcje ksan-
toproteinową , która służy do identyfikacji
białek. Następnie wykonano reakcję biure-
tową, podczas której białko ścięło się i zmie-

niło zabarwienie na ciemno fioletowe. Kolej-
nym doświadczeniem było badanie wpływu
alkoholu etylowego na białko. Doświadcze-
nie to potwierdza szkodliwe działanie etanolu
na organizm człowieka. W magiczny świat
kolorów wprowadzili nas uczniowie wyko-
nując próbę Trommera i reakcje strąceniowe.
Uczniom bardzo podobało się doświadczenie

pt.: „Chemiczna zapałka”. Efektem końco-
wym tego doświadczenia było otrzymanie
ognistej pochodni.. Najwięcej wrażeń dostar-
czyła ściana ognia i palące się na dłoni bańki
mydlane. Uczniowie do każdego wykonywa-
nego doświadczenia dodawali komentarz
słowny. Każde doświadczenie było omó-
wione i wyjaśnione. Uczniowie wykazali się

dużą odpowiedzialnością podczas prac z sub-
stancjami niebezpiecznymi. Ściśle przestrze-
gali przepisów BHP i regulaminu pracowni
chemicznej. Uczniowie włożyli dużo wysiłku
w przygotowania do pokazu oraz opanowa-
nie potrzebnego materiału. Uczniów do po-
kazu przygotowała dyr. Pani Aneta Budziach.

PIKNIK RODZINNY Z OKAZJI DNIA DZIECKA

Na boisku szkolnym zorganizowaliśmy piknik rodzinny dla naszych uczniów, który obfi-
tował w atrakcje: wspólne zabawy, malowanie twarzy, rysowanie kredą, mecze sportowe.
Rodzice przygotowali kiełbaski z grilla, ciasta i ciasteczka, napoje. Każdy otrzymał loda
na ochłodę. Gościliśmy strażaków. Dużą atrakcją była ścianka wspinaczkowa. Z twarzy
dzieci nie schodził uśmiech, a przecież o to właśnie chodzi w Dzień Dziecka.

Dnia 3 czerwca 2019 r w ramach ,, Festiwalu naukowego’’ w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Lubstowie
odbył się pokaz doświadczeń chemicznych.

KONKURS WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ
3 kwietnia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1odbył się  Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Psychologicznej. 
Do udziału zaproszone zostały szkoły z gminy
Kramsk, Wierzbinek oraz Sompolno. Po eli-
minacjach szkolnych do finału przystąpiło 12
uczniów, którzy rozwiązywali test wiedzy. W
komisji konkursowej zasiedli: Pani Katarzyna
Kruszyńska - psycholog z OREW Marianowo,
Pani Monika Pecyna - nauczyciel wspomaga-
jący i Pani Paulina Łyk-Budna- psycholog z
ZSP w Mąkolnie. I miejsce zajęła Nikola Mi-
kołajczyk z SP w Wysokiem, II miejsce zajęły
Olga Kwiręg z SP w Wysokiem oraz Gabriela
Roszak z ZSP w Mąkolnie, III miejsce zajęła
Daria Kubus z SP w Kramsku oraz Marcelina
Żabierek z SP w Kramsku. Gratulujemy zwy-
cięzcom.
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SOMPOLEŃSKIE KLASY IV W TRÓJMIEŚCIE I
NA KASZUBACH

W wyjeździe uczestniczyło 45 uczniów z
klas IV-V. Organizatorem wycieczki była
Pani Edyta Jankowska, opiekunami Panie
Anna Czyżewska, Marzena Banaszkiewicz
i Ewa Daszkiewicz. Wyjechaliśmy o godzi-
nie 7:00 sprzed budynku szkoły. Trzygo-
dzinna podróż w miłym towarzystwie
minęła nam bardzo szybko. Kiedy wysied-
liśmy z autobusu wyruszyliśmy zwiedzać
Gdańsk - w starym mieście znakomicie od-
dającą niepowtarzalny klimat i charakter
ulicę Mariacką, Bazylikę Mariacką zwaną
często „Koroną Gdańska”, największą w
Europie świątynią wybudowaną z cegły.
Potężne jej mury i wieże wznoszą się wy-
soko nad panoramą miasta oraz nad roz-
ległą okolicą. Przy okazji Pani przewodnik
opowiadała nam różne ciekawe historie,
które są związane w historią Starówki. Po
Gdańsku przyszła pora na cudowny Sopot i
najdłuższe w Europie molo. Drugi dzień to
zwiedzanie Jastrzębiej Góry oraz półwyspu
helskiego. Ostatni dzień to Gdynia i prze-

jazd do Szymbarku. Wycieczka bardzo nam
się podobała, ponieważ spędziliśmy czas w
gronie kolegów i koleżanek z klasy, a przy
okazji dowiedzieliśmy się wiele ciekawych
informacji o Trójmieście i jej okolicach. 

W dniach 29-31 maja odbyła się trzydniowa wycieczka
do trójmiasta i Kaszub.

1 czerwiec to wyjątkowy dzień dla wszystkich dzieci.
Nie mogło być inaczej w naszej szkole. 



Z ŻYCIA GMINY
GŁOSUJMY NA SOŁTYSA - ON PROMUJE NASZĄ GMINĘ 

Naszą gminę reprezentuje Władysław Wiśniewski, sołectwo Koszary,
(gmina Sompolno). Zachęcamy do głosowania SMS pod numer 71051 o
treści: soltys.3 ( koszt 1,23 z VAT). Szczegółowy regulamin na stronie
www.przegladkoninski.pl , w siedzibie organizatora plebiscytu tj. Wydaw-
nictwa Przegląd Koniński z siedzibą w Koninie. 
Tygodnik „Przegląd Koniński” na swoich łamach pisze o nim:
Władysław Wiśniewski jest sołtysem od 2003 roku. Pan sołtys bardzo się
stara, aby poprawić infrastrukturę drogową i techniczną na terenie sołectwa,
co wiąże się z naprawami traktów komunikacyjnych, uzupełnieniem oświet-
lenia. Przydrożne kapliczki są powszechnym elementem polskiego krajob-
razu, dlatego też Pan sołtys wraz z mieszkańcami zorganizował  akcję
polegającą na  ich uporządkowaniu.
Współpracuje ze wszystkimi mieszkańcami, jest otwarty na sugestie płynące
od obywateli. Aktywnie uczestniczy w zebraniach wiejskich, na których dzie-
lone są fundusze sołeckie.
Pan sołtys wzorowo współpracuje z władzami gminy Sompolno – można
usłyszeć w Sompolnie. 

Już niebawem, bo 3 sierpnia po raz XXIV Wielkopolski Piknik Sołtysów w Sompolnie. Super zabawa, nie zabrak-
nie atrakcji, przede wszystkim na scenie pojawią się gwiazdy. W tym roku Krzysztof Krawczyk oraz zespół Ma-
sters. Zespoły redakcyjne „Przeglądu Konińskiego”, „ Echa Turku” i „ Przeglądu Kolskiego”  będą zachęcać do
wzięcia udziału w konkursach, a dla ich uczestników przygotowane są już nagrody. 
Uwaga. Jak co roku wybierzemy NAJPOPULARNIEJSZEGO SOŁTYSA WIELKOPOLSKI WSCHODNIEJ. 

ZAKOŃCZONO REMONT SALI DOMU LUDOWEGO PRZY OSP W LUBSTOWIE 
W sali Domu Ludowego przy Ochotniczej Straży Pożarnej, przeprowadzono generalny remont, który obejmował
między innymi wykonanie tynku na ścianach, ułożenie płytek na posadzce, odmalowanie ścian czy wymiana
oświetlenia. 
Gmina Sompolno ukończyło rozpoczęte w
maju br. prace związane z remontem sali
Domu Ludowego przy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Lubstowie. Wykonanie zadania
było dzięki środkom pochodzącym z fundu-
szu sołeckiego oraz dodatkowych środków z
budżetu Gminy Sompolno. Wykonawcą
przedsięwzięcia był lokalny przedsiębiorca
Pan Radosław Skutecki wraz z małżonką
Panią Jolantą Skutecką, którzy prowadzą
firmę usług ogólnobudowlanych.
W ramach prac remontowych przeprowa-
dzono renowację tynków ściennych. Prze-

prowadzono również prace związane z od-
nową podłogi. Wymienione zostały główne
drzwi oraz drzwi do kuchni. Dopełnieniem
prac remontowych był montaż luster, które
optycznie powiększają pomieszczenie oraz
zawieszenie zasłon, które swoim wyglądem
nadają sali elegancki wystrój. Zamontowano
także klimatyzację. Odświeżono toalety. W
zapleczu kuchennym pojawiły się m.in. nowe
stoły robocze ze stali nierdzewnej i półki.
Ściany wyłożono płytkami ceramicznymi.
Zamontowano sprzęt elektryczny tj. elek-
tryczny podgrzewacz wody czy okap ku-

chenny z wentylacją. 
Całość robót budowlanych i koszty związane
z zakupem poszczególnych elementów po-
kryto z środków funduszu sołeckiego oraz z
budżetu Gminy Sompolno. Jednak najwięk-
szym i nieodzownym elementem w procesie
remontowym był wkład i zaangażowanie
Pana Radosława Skuteckiego i jego małżonki
Pani Jolanty Skuteckiej oraz Sołtys Lubs-
towa Pani Anny Kosmowskiej.
Nowoczesne wnętrze sprawi, że wszystkie
imprezy organizowane w tym miejscu staną
się jeszcze atrakcyjniejsze. Realizacja tego

przedsięwzięcia wpłynie na podniesienie
standardów, poprawę estetyki i funkcjonal-
ności budynku, który jest kluczowym miejs-
cem spotkań mieszkańców. Mieszkańcy
Lubstowa wierzą też, że wykonany remont
przyczyni się do zwiększenia liczby osób ko-
rzystających 
z możliwości organizacji w sali Domu Ludo-
wego spotkań, imprez okolicznościowych i
kulturalnych.
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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 16 sierpnia 2019 roku. 
Każda osoba może oddać tylko jeden kupon konkursowy.
Wylosowany laureat otrzyma nagrodę rzeczową.

www.sadysompolna.pl

KRZYŻÓWKA

1. W nią pakujemy rzeczy na wakacje.
2. Najcieplejsza pora roku.
3. Na plaży… 
4. Letnie nakrycie głowy.
5. Polskie morze.
6. … statkiem po morzu.
7. Zbieramy je nad morzem.

PRZEGLĄD SPORTOWY
SIATKÓWKA W TROPIKU!
Wszystkie cztery turnieje w ramach Grand Prix Sompolno 2019 roku rozegrane były w afrykańskich tropikach.
Jednak zmiany klimatyczne nie odstraszyły entuzjastów pięknego sportu! 
Czerwcowymi popołudniami dwanaście par
z zaangażowaniem rywalizowało o najlepsze
miejsca. Siatkarki skupione bądź wcześniej
kierowane przez trenera i nauczyciela Pana
Macieja Daszkiewicza pokazały wiele cieka-
wych akcji oraz bardzo dobre przygotowanie

warsztatowe. W kategorii szkolnej w tym
roku, najlepszą drużynę tworzyły: Oliwia
Andrzejewska z Dagmarą Uniejewską wy-
grywając czterokrotnie, drugie miejsce w tej
kategorii zajęły: Weronika Gilewska oraz
Mariola Adamczyk, trzecie Wiktoria Mu-

szyńska i Olga Ozdowy. Kategorię otwartą
zdecydowanie wygrały obrończynie tytułu
Anita Lewandowska z Martą Brochocką,
drugie miejsce zajęła para debiutancka Ro-
ksana Kobrzycka z Mają Drabińską nato-
miast niższy stopień podium wywalczyły

panie z Radziejowa Katarzyna Dzierżawska
i Izabella Nuszkiewicz. Przyjemnością było
po raz kolejny współrealizować pielęgno-
waną przez lata gminną akcję.                                                                                 

Andrzej Prętnicki
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