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NA ZAWODY POWIATOWE
Zawody odbyły się w Gimnazjum w Boguszycach.

WIGILIA DLA OSÓB STARSZYCH I
SAMOTNYCH
Spotkanie zorganizowali Burmistrz Miasta Sompolno oraz
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

MAGICZNE ŚWIĘTA W BIBLIOTE-
KACH
Okres poprzedzający Święta Bożego Narodzenia jest jed-
nym z najpiękniejszych w roku. Obowiązkowym elemen-
tem tych świąt są ozdoby i dekoracje.

4 KONCERT ŚWIĄTECZNY
26 grudnia 2016 roku, w drugi dzień świąt Bożego Naro-
dzenia, w kościele pod wezwaniem św. Marii Magdaleny
w Sompolnie, odbył się IV Koncert Sompoleńskiej
Orkiestry Dętej.
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ROZMOWA Z AGATĄ JARMUŻ,

Pod koniec listopada została Pani stypen-
dystką programu L'OREAL dla Kobiet i
Nauki. Proszę powiedzieć, co to za stypen-
dium i za jakie osiągnięcia zostało przy-
znane?
Zostałam nagrodzona jako badaczka nau-
kowa na poziomie studiów magisterskich za
projekt naukowy, który aktualnie realizuję. W
dużym skrócie: projekt dotyczy poszukiwa-
nia potencjalnych leków w terapii zespołu je-
lita drażliwego. 
A czego dokładnie dotyczył Pani projekt?
Jestem studentką medycyny, ale muszę przy-
znać, że sama klinika mi nie wystarcza. Po-
stanowiłam więc rozszerzyć zakres swoich
działań i rozpoczęłam staż naukowy w Zakła-
dzie Biochemii. W swoim projekcie badam
przewód pokarmowy, a dokładniej receptory,
jakie się w nim znajdują. Koncentruje się na
dwóch typach: receptorach opioidowych i ka-
nabinoidowych. Oba pełnią bardzo ważną
funkcję w prawidłowym działaniu przewodu
pokarmowego – modulują perystaltykę jelit.
Dodatkowo – ich aktywacja wywołuje dzia-

łanie przeciwbólowe. Objawy zespołu jelita
drażliwego to przede wszystkim zaburzenia
pracy jelit połączone z dolegliwościami bó-
lowymi. Dlatego też związki działające po-
przez receptory opioidowe i kanabinoidowe
mogą okazać się skuteczne w terapii tego
schorzenia. W swoim projekcie badam inte-
rakcje, jakie zachodzą między tymi recepto-
rami. Dane literaturowe wskazują na to, że
jeżeli będziemy aktywować te receptory rów-
nocześnie, to oprócz korzystnego działania
terapeutycznego, nie wystąpi zjawisko tole-
rancji, czyli uodparniania się na działanie
leku podczas długotrwałej terapii. 
Stypendium wynosi 20 000 zł, na co prze-
znaczyPani tę sumę?
W ubiegłym roku udało mi się otrzymać sty-
pendium Ministra Zdrowia za wybitne osiąg-
nięcia, które w całości przeznaczyłam na
podróże. Spędziłam dwa miesiące w Azji,
gdzie miałam okazję zwiedzić kilka nie-
zwykle uroczych krajów. W tym roku chcia-
łabym powtórzyć swoje wojaże i
przeznaczyć stypendium na dalsze poznawa-

nie Azji. 
W ubiegłoroczne wakacje odbyła Pani staż
w Indonezji, na czym polegała  praca w
trakcie trwania stażu?
Udało mi się zakwalifikować na miesięczny
staż na University of Riau w Pekanbaru. To
miasto na Sumatrze, czyli jednej z pięknych
wysp w Indonezji. Uczestniczyłam tam w
projekcie, którego celem było zbadanie
wpływu edukacji w zakresie zdrowego ży-
wienia na poziom otyłości wśród dzieci i
młodzieży. 
Aktualnie święci Pani wielkie triumfy w
świecie nauki, ale to w naszym Sompolnie
rozpoczęły się Pani pierwsze kroki w świe-
cie nauki, odkrywanie swojej pasje.
Tak, jestem absolwentką szkoły podstawowej
i gimnazjum w Sompolnie. I to tutaj naro-
dziła się moja pasja do nauki – wszystko
dzięki wspaniałym ludziom, których napot-
kałam na swojej drodze. 
Rozmawiamy w okresie świątecznym,
wszyscy składamy sobie życzenia, czego
można życzyć Pani w Nowym Roku?

Najważniejszą rzeczą, jaką człowiek może
sobie życzyć, to szczęśliwe życie rodzinne.
Myślę, że żadne osiągnięcie nie byłoby moż-
liwe, gdyby nie wsparcie ze strony rodziny i
przyjaciół. A ze strony naukowej to chciała-
bym pozyskać środki na kontynuowanie
moich badań. 

Bartosz Śliwicki, Ale!Radio
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WYWIAD MIESIĄCA

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

Przypominam jednocześnie, że bez zmian pozostaje: termin wnoszenia opłaty (tj. 15 luty,15 kwiecień,15 czerwiec,15 sierpień, 15
październik, 15 grudzień) oraz forma wnoszenia opłaty. W dalszym ciągu opłatę za odbiór odpadów wnosimy gotówką u inkasenta
lub bez żadnych opłat  i prowizji w punkcie kasowym w Urzędzie Miejskim w Sompolnie oraz filii Banku Spółdzielczego Wierzbi-
nek – Sompolno ul. Plac Wolności 24, na indywidualne konto bankowe (zgodnie z otrzymanym już wcześniej powiadomieniem).

Chciałbym Państwa jednocześnie poinformować, że zgodnie z cennikiem Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Sp. z o.o. w Koninie zagospodarowanie 1 tony odpadów zmieszanych na rok 2017, wynosi 320,00 zł./netto (w 2016r. było

272,00zł/netto) –wzrost o 22%. Również w 2016r. nastąpił wzrost o ponad 30% tj. 208,39 w 2015  i 272,00 w 2016r.). Tak dra-
styczne podwyżki przedkładają się na koszty funkcjonowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów. W Gminie Sompolno

wpływy i wydatki na funkcjonowanie systemu w 2016r. przedstawiały się następująco: -koszty funkcjonowania systemu (w tym: od-
bierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego

zbierania odpadów komunalnych,  obsługi administracyjnej tego systemu) wynosiły: 1 215 791,18zł; dochody 767 895,00zł; różnica:
447 896,18zł (tj. kwota jaką należało pokryć z budżetu gminy). Według obowiązujących przepisów- art. 6r ust.2 ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2016.250 ze zm.), system powinien funkcjonować na zasadzie samofinansowania, tzn. jego

koszty należy pokrywać ze środków uzyskanych przez gminę z opłaty pobieranej od właścicieli nieruchomości.

studentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, laureatką prestiżowego stypendium 
L'OREAL DLA KOBIET I NAUKI

Z ŻYCIA GMINY

Burmistrz Miasta Sompolno informuje, że od 1 stycznia 2017 roku, w trybie zamówienia z wolnej ręki (in-house),
usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Sompolno świadczy
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.  z siedzibą w Sompolnie przy ul. Piotrkowskiej 39. 

WARSZTATY TWORZENIA TRADYCYJNYCH OZDÓB BOŻONARODZENIOWYCH ZORGANIZOWANE
PRZEZ STOWARZYSZENIE „WIELKOPOLSKA WSCHODNIA”

1 i 2 grudnia 2016 roku warsztaty odbyły się 
w świetlicy wiejskiej w Zaryniu, 5 i 6 grudnia
roku w szkole podstawowej w Kiełczewie
Smużnym Pierwszym, a 14 i 15 grudnia roku
w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie.
Zainteresowanie udziałem w warsztatach

było bardzo duże co przełożyło się na ilość
osób, które wzięły w nich udział – łącznie 69
pań, w tym również z gminy Sompolno. Tre-
nerką warsztatów była Pani Teresa Brzoska,
lokalna twórczyni, która specjalizuje się w
papieroplastyce czyli tworzeniu kwiatów, bu-

kietów, stroików z krepiny i bibuły. Prowa-
dząca warsztaty zapewniła uczestniczkom
wszystkie niezbędne materiały i narzędzia.
Podczas zajęć panie wykonały piękne, bogate
i bardzo pracochłonne stroiki świąteczne oraz
inne wspaniałe ozdoby choinkowe. W 2017
roku Stowarzyszenie „Wielkopolska

Wschodnia” planuje zorganizować kolejne
warsztaty tradycyjnego rzemiosła i ręko-
dzieła, o ich tematyce i terminach informo-
wać pojawi się na stronie internetowej
http://www.wielkopolskawschodnia.pl oraz
na profilu fb- Stowarzyszenie „Wielkopolska
Wschodnia”.

W grudniu 2016 roku Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” zorganizowało 3 cykle dwudniowych warsztatów
tworzenia tradycyjnych ozdób bożonarodzeniowych.
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Z ŻYCIA GMINY
X SAMORZĄDOWE KOLĘDOWANIE

To był już dziesiąty, jubileuszowy koncert
kolęd, w którym wzięli udział samorządowcy
z powiatu konińskiego oraz gminy Babiak w
powiecie kolskim. Wszystkie zgromadzone
osoby przywiał Burmistrz Miasta Sompolno
Roman Bednarek. Spotkanie rozpoczęło się
występem grupy wokalno-muzycznej
,,Wieczna Młodość” działającej przy Domu
Dziennego Pobytu dla Seniora. Następnie
każda z grup wykonała dwie kolędy, które
wcześnie zostały przypisane poszczególnym

samorządowcom w drodze losowania.
Wszyscy uczestnicy kolędowania wykazali
się talentem, oraz kreatywnością. Samorzą-
dowcy z Babiaka postawili na wersję aku-
styczną, nastrojową, przy akompaniamencie
gitary klasycznej. Przedstawiciele gminy
Krzymów wykonali kolędy w aranżacji no-
woczesnej, z rockowym „pazurem”, a przed-
stawiciele Starostwa Powiatowego w
Koninie zaśpiewali kolędy z podziałem na
głosy, bez nagłośnienia i w towarzystwie dy-

rygenta, który czuwał nad całością występu.
Gminę Sompolno na scenie reprezentowali
Burmistrz Miasta Sompolno Roman Bedna-
rek, Radni Rady Miejskiej w Sompolnie
Edyta Imbiorkiewicz, Jan Wasielewski, Karol
Malinowski, Bartosz Bartosik (akompania-
ment na akordeonie), Andrzej Prętnicki-
który jednocześnie prowadził całe spotkanie,
Wiktor Targoński-przedstawiciel Samorządu
Mieszkańców Miasta Sompolno oraz Oliwier
Trawiński-akompaniament na skrzypcach.

Na zakończenie wspólnego spotkania,
wszyscy wójtowie i burmistrzowie otrzymali
pamiątkowe statuetki oraz wspólnie wyko-
nali kolędę “Wśród nocnej ciszy”. Na Samo-
rządowe Kolędowanie w 2018 roku zaprosił
Mariusz Zaborowski - Burmistrz Ślesina, a
kolędowanie w 2019 roku  zarezerwował już
Tadeusz Jankowski - Wójt Krzymowa. 

8 stycznia, w mroźną niedzielę, ale w gorącej atmosferze, w sali OSP w Sompolnie zabrzmiały najpiękniejsze
kolędy i pastorałki zaśpiewane przez samorządowców z Babiaka, Kramska, Krzymowa, Skulska, Ślesina,
Starostwa Powiatowego w Koninie, Wierzbinka oraz Sompolna. 

POLICJANCI Z SOMPOLNA PRZYGOTOWALI
PACZKI DLA POTRZEBUJĄCYCH

Pieniądze na paczki policjanci zdobyli zbie-
rając makulaturę. Pomagały im w tym pie-
lęgniarki z konińskiego szpitala i pracownicy
drukarni. Przez niemal rok zebrali ponad pięć
ton. Paczki dostarczyli dwóm rodzinom w
wigilię. Komendant Komisariatu Policji w
Sompolnie podinsp. Dariusz Hamela akcję
zbierania makulatury rozpoczął w styczniu
2016 r. Trwała prawie do samych świąt, a
oprócz policjantów gromadziły ją pielęg-
niarki ze szpitala w Koninie oraz konińskie
drukarnie. Udało się zebrać 5236 kg, za które
policjanci uzyskali 1521 zł. Z taką gotówką
wyruszyli na zakupy. Pierwsza z rodzin-pię-
cio osobowa z gminy Wierzbinek, dostała

odkurzacz, 3 koce, 3
komplety pościeli, a
także słodycze i ciasto.
Podczas tej wizyty poli-
cjantom towarzyszył
ksiądz Krzysztof Szcze-
siak, proboszcz z Mą-
koszyna, który pomógł
wytypować potrzebu-
jącą rodzinę ze swojej
parafii.
Kolejna rodzina, tym
razem dziewięcio oso-
bowa z gminy Som-

polno otrzymała 10 kompletów pościeli,
12-częściowy zestaw garnków, słodycze i
ciasto na świąteczny stół. Wielodzietną ro-
dzinę wskazał kierownik M-GOPS w Som-
polnie pan Tomasz Majewski. Komendant
Hamela jest bardzo wdzięczny wszystkim,
którzy zechcieli włączyć się do tego przed-
sięwzięcia. Tym bardziej, że ilość zebranej
makulatury jest naprawdę imponująca.
Gdyby nie zaangażowanie grupy ludzi, ma-
kulatura trafiłaby gdzieś indziej, a potrzebu-
jące rodziny nie otrzymałyby atrakcyjnych i
potrzebnych prezentów.

źródło KMP Konin

Dwie rodziny-jedna w gminie Sompolno i jedna w
gminie Wierzbinek, zostały obdarowane przez stróżów
prawa z komisariatu w Sompolnie.

IV KONCERT ŚWIĄTECZNY

Wraz z solistkami Julią Kaczalską i Aleksan-
drą Grzesiak zaprezentowali bogaty repertuar
składający się z kolęd oraz innych świątecz-
nych utworów. Koncert poprowadziła Ka-
mila Gwóźdź. Występy muzyków
oklaskiwało licznie zgromadzone audyto-
rium. Kapelmistrz orkiestry, Maciej Gwóźdź,
w rozmowie emitowanej w Ale!Radiu, po-
wiedział, że przygotowania do koncertu
trwały już od września. Zaznaczył, że to
wielkie wyróżnienie i satysfakcja, że tyle

osób chce słuchać orkiestry. Poinformował
również, iż orkiestra ma w planach wziąć
udział w festiwalu międzynarodowym w
Rastede, w Niemczech. Jest to bardzo duża
impreza, przyjeżdża około 100 orkiestr,
trudno będzie tam coś zdobyć, ale jesteśmy
dobrej myśli. Myślę, że w najbliższym czasie
ustalimy szczegóły naszego uczestnictwa w
tym konkursie – mówił kapelmistrz.

Bartosz Śliwicki, Ale!Radio

26 grudnia 2016 roku, w drugi dzień świąt Bożego Nar-
odzenia, w kościele pod wezwaniem św. Marii Mag-
daleny w Sompolnie, odbył się IV Koncert
Sompoleńskiej Orkiestry Dętej.



Wigilia i Święta Bożego Narodzenia to czas
szczególny, czas refleksji, serdecznych spot-
kań, składania życzeń.W tradycji polskiej to
jedna z najbardziej wzruszających i emocjo-
nujących chwil. Jednak dla Seniorów może
to być bardzo trudny moment. Wtedy ich osa-
motnienie i poczucie przemijającego czasu
może stać się bardziej dotkliwe. Chcąc stwo-
rzyć świąteczną, rodzinną atmosferę i wpro-
wadzić w klimat bożonarodzeniowy,
pracownicy Domu Dziennego Pobytu zorga-
nizowali po raz pierwszy spotkanie wigilijne
dla uczestników, które odbyło się 21 grudnia
2016 roku. Przygotowania do tak ważnego
wydarzenia zaczęły się już dużo wcześniej.
Uczestnicy wraz z pracownicami wykonali
przepiękne ozdoby świąteczne, w ramach
zajęć terapeutycznych. Przystroili własno-
ręcznie przygotowanymi dekoracjami po-
mieszczenia oraz choinkę. Podczas zajęć

kulinarnych przyrządzili tradycyjne potrawy
wigilijne. W spotkaniu opłatkowym uczest-
niczyli przedstawiciele Urzędu Miejskiego w
Sompolnie, Burmistrz Roman Bednarek, Za-
stępca Burmistrza Joanna Raźniewska oraz
Skarbnik Gminy Magdalena Podlasińska, a
także Kierownik Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej Tomasz Majew-
ski wraz z pracownikami. Wszyscy razem za-
siedli do wigilijnego stołu. Przy dźwiękach
kolęd łamano się opłatkiem i składano sobie
życzenia świąteczne. Na stołach pojawiły się
ciepłe potrawy wigilijne, serwowane przez
pracowników Domu Dziennego Pobytu. Po
uroczystej wieczerzy uczestnicy oraz zapro-
szeni goście przystąpili do wspólnego kolę-
dowania, co nadało spotkaniu bardzo
uroczysty, rodzinny i świąteczny klimat. Na
zakończenie, wszyscy zebrani, otrzymali pre-
zenty przekazane przez Burmistrza.
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POMOC SPOŁECZNA
SPOTKANIE WIGILIJNE W DOMU DZIENNEGO POBYTU W SOMPOLNIE
Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych w Sompolnie funkcjonuje od maja 2016 roku. Placówka jest ośrodkiem
wsparcia dziennego dla 25 osób starszych, samotnych, o zmniejszonej sprawności psychoruchowej. W ramach
zajęć terapeutycznych uczestnicy biorą udział w licznych uroczystościach, imprezach integracyjnych. Jedną z os-
tatnich takich uroczystości w 2016 roku było spotkanie wigilijne.

Przyczyny mogą być różne, podeszły wiek
czy samotność, która w tym czasie jest szcze-
gólnie odczuwana. Chcąc stworzyć rodzinny,
świąteczny klimat dla tych osób, tradycyjnie
już w Sompolnie, na kilka dni przed Świę-
tami Bożego Narodzenia, osoby starsze i sa-
motne zasiadły do wspólnego stołu
wigilijnego wraz z władzami Gminy oraz du-
chownymi. Spotkanie zorganizowali Bur-
mistrz Miasta Sompolno oraz Miejsko –
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Był
opłatek i życzenia, a po wigilijnej wieczerzy
wspólne kolędowanie. Uroczystość wigilijna
odbyła się 18 grudnia 2016 roku, w budynku
Ochotniczej Straży Pożarnej w Sompolnie,
gdzie przyjęto około 140 uczestników. W na-
strój wieczerzy i radosnego oczekiwania na
narodzenie Pana wprowadził zebranych wy-
stęp dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ośnie
Górnym, które zaprezentowały przepiękne
przedstawienie bożonarodzeniowe, a w na-
grodę zostały obdarowane słodkimi upomin-
kami. Przybyłych gości powitali Kierownik

Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej Tomasz Majewski oraz Burmistrz
Miasta Sompolno Roman Bednarek, którzy
skierowali do przybyłych uczestników kilka
ciepłych i miłych słów oraz moc świątecz-
nych życzeń. Swoją obecnością zaszczycili
także, proboszcz parafii ksiądz Mirosław La-
ment wraz z wikarym księdzem Arturem Ma-
chałą. Po poświęceniu opłatka przez
proboszcza i wspólnej modlitwie zebrani zło-
żyli sobie życzenia i zasiedli do wieczerzy
wigilijnej. Wspólne świętowanie i kolędowa-
nie w atmosferze radosnego oczekiwania na
Narodzenie Chrystusa, sprzyja integracji lo-
kalnej społeczności, bliższemu poznaniu,
wysłuchaniu radości i trosk dnia codziennego
znajomych czy sąsiadów. Jest to bardzo
ważne by dla osób starszych i samotnych w
tak radosnym czasie jakim są Święta Bożego
Narodzenia nie zabrakło szczęścia i radości
oraz dobrego słowa nawet od obcych ludzi,
dlatego warto organizować takiego rodzaju
spotkania, by poczuli magię świąt i bliskość

drugiej osoby. Tradycyjne, postne potrawy,
pięknie przyrządzone i podane wzbudzały za-
chwyt uczestników Wigilii smakiem i wyglą-
dem. Nad organizacyjną stroną spotkania,
pieczę sprawowali pracownicy Miejsko-

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, za-
jęli się przygotowaniem sali, obsługą gości i
pomocą w podawaniu posiłków. Zadbali o
miłą i rodzinną atmosferę.

WIGILIA DLA OSÓB STARSZYCH I SAMOTNYCH
Boże Narodzenie to czas szczególny, wtedy to większość z nas jest wierna tradycji. Wigilię nadal spędzamy z
najbliższą rodziną. Przy stole musi się też znaleźć dodatkowe nakrycie dla niespodziewanego gościa. Wśród nas
można napotkać osoby, które z różnych przyczyn nie cieszą się i nie przeżywają Świąt w tak radosny sposób jak
powinny.
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KULTURA I ROZRYWKA
MAGICZNE ŚWIĘTA W BIBLIOTEKACH
Okres poprzedzający Święta Bożego Narodzenia jest jednym z najpiękniejszych w roku. Obowiązkowym elemen-
tem tych świąt są ozdoby i dekoracje.
Pracownicy biblioteki postano-
wili zorganizować warsztaty
bożonarodzeniowe. Panie
wprowadziły uczestników w
magiczny czas świąteczny-
przybliżając tradycje świą-
teczne. Papier, wstążki, cekiny,
piórka dają mnóstwo możliwo-
ści przy robieniu kolorowych
świątecznych ozdób. Każdy z
uczestników miał okazję spró-
bować swoich umiejętności w
tworzeniu świątecznych ozdób,
choinek i bombek. Samo-
dzielne tworzenie ozdób dostar-
czyło wszystkim wiele radości.

WARSZTATY WIGILIJNE WE WIERZBIU

15 grudnia 2016 roku, w Domu Ludowym w
Wierzbiu, odbyły się warsztaty kulinarne,
zorganizowane przez M-GOK w Sompolnie.
Uczestnicy gotowali tradycyjne potrawy,
które przygotowuje się na wieczerzę wigi-
lijną. Prowadząca warsztaty, Pani Jolanta
Knasiak, w czasie czterogodzinnego spotka-

nia zapoznała zgromadzonych z zasadami
wykonania dobrego ciasta na pierogi, poka-
zała z czego można przygotować różne farsze
do pierogów oraz jak wykonać barszcz czer-
wony i zupę czupurniak. Uczestnicy mieli
możliwość zapoznania się z zasadami przy-
gotowania karpia po polsku, śledzia po ży-
dowsku, przyjrzeć się jak przyrządzić rybę w
galarecie, rybę po grecku czy też sałatkę śle-
dziową. Wieczorem podczas degustacji przy-
rządzonych potraw, przy kominku i blasku
choinki, wszyscy wspólnie śpiewali kolędy.
Odbył się również koncert kolęd w wykona-
niu dzieci z M-GOK. Warsztaty wigilijne
przebiegały w miłej i rodzinnej atmosferze.

Boże Narodzenie to wyjątkowy czas w polskich domach. Na niepowtarzalną i wyjątkową atmosferę, zwłaszcza
wieczoru wigilijnego, ma wpływ również tradycja kulinarna.
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KULTURA I ROZRYWKA
WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY ZAGRAŁA JUŻ PO RAZ 25.
Jak co roku zbiórkę w gminie Sompolno zorganizował M-GOK w Sompolnie. W tegorocznym finale na terenie gminy
Sompolno w zbiórce ulicznej uczestniczyło 45 wolontariuszy. 

Większość wolontariuszy rozpoczęła kwestę
już od wczesnych godzin rannych. Od godz.
15.00 sala OSP  zapełniała się mieszkańcami
gminy, którzy przyszli posłuchać zespołów i
grup działających przy M-GOK w Sompol-
nie oraz przedszkolaków z Przedszkola Miej-
skiego w Sompolnie. Na scenie wystąpiły
zespoły wokalne i soliści oraz grupy ta-
neczne. Na koniec zagrały pełne energii, dy-
namiczne zespoły rockowe: Iskra, Grupa

Specjalna, Savant i Shade. W przerwach mię-
dzy koncertami zgromadzeni mogli uczestni-
czyć w aukcjach, które oprócz samej funkcji
charytatywnej sprawiały dużo radości i wpro-
wadzały nieco rywalizacji wśród uczestni-
ków. Licytowano przedmioty przekazane
przez WOŚP oraz przez prywatnych darczyń-
ców na rzecz orkiestry. W sumie z licytacji
prowadzonych przez Pana Darka Guźniczaka
zebrano rekordową sumę 2932 zł. Za najwyż-

szą sumę zlicytowano piłkę z autografami
piłkarzy Lecha Poznań-410 zł oraz piłkę z
autografem siatkarza Bartosza Kurka-350 zł,
Koszulkę WOŚP zlicytowano za 270 zł, ka-
lendarz WOŚP za 260 zł, Koszulkę ZAKSA
Kędzierzyn Koźle z podpisami zawodników,
przekazaną przez Burmistrza Miasta Som-
polno zlicytowano za 220 zł. Wolontariusze
z Gimnazjum w Mąkolnie zebrali kwotę
2819,39, w Lubstowie- 2362,30, natomiast w

Sompolnie 7311,36. Zbiórka oczywiście jak
co roku była bardzo udana. Tym razem
zebrano kwotę 15 357,05zł. To znacznie wię-
cej niż w poprzednim roku. 25 Finał WOŚP
należy uznać za udany dzięki ludziom dobrej
woli. Szczególne podziękowania dla wszyst-
kich, którzy wspomogli tegoroczny finał i
otworzyli swoje serca na potrzeby innych.

ORSZAK TRZECH KRÓLI W SOMPOLNIE
6 stycznia, już po raz drugi w historii Sompolna, ulicami miasta przeszedł Orszak Trzech Króli.
Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w
kościele parafialnym w Sompolnie. O godzi-
nie 15.45 korowód wyruszył sprzed kościoła
parafialnego, a następnie przeszedł ulicami
miasta na rynek, na którym odbyło się przed-
stawienie jasełkowe. Widowisko było bardzo
imponujące, a wrażenia niezapomniane. W
biblijne postacie, sięgające ponad 3 metrów,

wcielili się aktorzy z teatru plastycznego
K.OT z Wrocławia. Mieszkańcom Sompolna
zgromadzonym przy żłóbku zbudowanym
przed wejściem do Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury, życzenia i podziękowania
złożył Burmistrz Roman Bednarek. Podczas
wspólnego kolędowania, w sali OSP, Trzej
Królowie złożyli dary Dzieciątku. Mędrcy ze

Wschodu prowadzeni przez betlejemską
gwiazdę, przynieśli Małemu Dzieciątku dro-
gocenne dary: mirrę, złoto i kadzidło. W rolę
Króli wcielili się: Burmistrz Miasta Som-
polno Roman Bednarek, Ksiądz proboszcz
Mirosław Lament oraz Radny Powiatu Ko-
nińskiego Waldemar Marciniak. W koncercie
kolęd i pastorałek wystąpiły zespoły z Miej-

sko- Gminnego Ośrodka Kultury w Sompol-
nie. Imprezę zakończyło rozstrzygnięcie kon-
kursu na „Najpiękniejszą Gwiazdę
Betlejemską". Pierwsze miejsce w tym kon-
kursie zajęło KGW w Sycewie, drugie
miejsce Świetlica Socjoterapeutyczna w
Sompolnie, trzecie-Przedszkole Miejskie w
Sompolnie.
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KULTURA I ROZRYWKA
NAGRODY ZA „MORSKIE KLIMATY” NAGRODY ZDOBYWAJĄ NAJLEPSI

W IV kategorii wiekowej rywalizowali mali
artyści z M-GOK w Sompolnie. W jury
zasiadały znane osoby ze świata muzyki
m.in. Felicjan Andrzejczak - wokalista Budki
Suflera oraz Daria Kutkowska - wokalistka i
autorka tekstów. Wszyscy uczestnicy za-
prezentowali wysoki poziom, a wokaliści z

Sompolna wyśpiewali aż dwie nagrody. Pa-
trycja Wełnicka za utwór pt. „Jesteś mamą”
otrzymała II nagrodę, natomiast Igor
Zieliński piosenką „Daj mi rękę tato”
wywalczył III miejsce. Gratulujemy i
życzymy dalszych sukcesów.

Centrum Kultury w Miłosławiu, 10 grudnia 2016 roku,
zorganizowało II Konkurs Piosenki Polskiej „W Duszy
Gra”. Wzięło w nim udział około 60 wykonawców.

Wśród nagrodzonych osób znalazły się dwie
uczennice z pracowni plastycznej M-GOK w
Sompolnie: Katarzyna Sosnowska i Julia
Szcześniak. Na konkurs wpłynęło 1358 prac
dzieci z placówek szkolnych i domów kul-
tury z całej Polski. Patronat nad konkursem
objęli: Wojewoda Podkarpacki, Marszałek

Województwa Podkarpackiego, Prezydent
Miasta Rzeszowa, Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Rze-
szowski Okręgowy Związek Żeglarski. Bar-
dzo się cieszymy, iż organizatorzy konkursu
docenili prace artystów z Sompolna.

GRAND PRIX DLA OLI
2 grudnia 2016 roku w Świeciu odbył się II
Wojewódzki Festiwal Piosenki „VOKALE
2016”. Podczas przesłuchań konkursowych
zaprezentowało się 70 uczestników w trzech
kategoriach wiekowych. W festiwalu wzięła
udział Aleksandra Grzesiak z Miejsko -
Gminnego Ośrodka Kultury w Sompolnie.
Wykonując piosenkę „Konie” wyśpiewała
sobie GRAND PRIX FESTIWALU. Ży-
czymy kolejnych wspaniałych sukcesów.

W listopadzie 2016 roku, Komisja powołana do oceny
prac nadesłanych na IX Ogólnopolski Konkurs Plasty-
czny „Słońce, woda i przyroda" pod hasłem „Morskie
klimaty" przyznała nagrody i wyróżnienia. 

słyszymy się na
www.sompolno.pl

po jeszcze więcej kultury zapraszamy na  ww wwww..mm ggoo kk .. ss oo mmpp oo llnn oo ..pp ll
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JASEŁKA W OREW MARIANOWO

Przedstawienie zatytułowane „Dobra No-
wina” rozpoczęło to niezwykłe spotkanie
wychowanków, ich rodziców, pracowników
i dyrekcji OREW oraz przybyłych gości. Po
części artystycznej wszyscy podzielili się
opłatkiem. Nie zabrakło również Mikołaja,
który w tym roku przyniósł bogate prezenty
dla wychowanków. Wszystko to za sprawą

sponsorów: Pani Małgorzaty Komorowskiej
i pracowników firmy Brenntag Polska od-
dział w Jankowicach, Pana Grzegorza
Rauchfleisch z Międzyzakładowego
Związku Zawodowego Pracowników Ruchu
Ciągłego ZE PAK. Burmistrz Miasta Som-
polno Roman Bednarek przekazał prezent w
postaci systemu audio dla Ośrodka. Uroczys-
tość odbyła się w blasku przepięknej choinki
ofiarowanej przez Panią Elżbietę Jagielską ze
Szkółki Drzew i Roślin Ozdobnych w Lubs-
towie. Tego magicznego dnia nie brakowało
emocji, ubytki energii można było uzupełnić
spożywając wigilijne przysmaki przygoto-
wane przez rodziców podopiecznych
ośrodka. Pracownicy OREW w Marianowie
składają  wszystkim podziękowania i życzą
udanego i owocnego 2017 roku.

We wtorek, 20 grudnia 2016 roku, w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Marianowie
wychowankowie pod kierunkiem Pani Anny Liczbińskiej wystawili Jasełkę. 

WIZYTA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA W GRUPIE 4-5
LATKÓW PRZEDSZKOLA GMINNEGO W LUB-
STOWIE

Na ten dzień bowiem zostało zaplanowane
doroczne spotkanie z okazji nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia. Święty Mikołaj
lubi odwiedzać dzieci w każdym miejscu na
całym świecie. Mimo braku białego puchu,
jak co roku niezawodnie przybył do przed-
szkolaków w Lubstowie. Na jego wizytę
dzieci cierpliwie czekały. Wcześniej nau-
czyły się wielu piosenek i wierszy, które
przygotowały specjalnie dla Niego i zapro-
szonych rodziców. Przedszkolaki były bar-
dzo szczęśliwe, rozpromienione, a kiedy
znalazły się blisko Świętego Mikołaja-
troszkę zawstydzone. Oprócz pełnego pre-
zentów worka Święty Mikołaj przywiózł ze
sobą dużo uśmiechu. Rozmawiał z dziećmi,
zachęcał je, aby były grzeczne, słuchały ro-
dziców i pań w przedszkolu. Na zakończenie

Święty Mikołaj wszystkim przedszkolakom
osobiście wręczał duże paczki, a w nich – dla
każdego coś dobrego! Za prezenty dzieci od-
wdzięczyły się pięknie przygotowanym pro-
gramem artystycznym. Recytowały wiersze,
śpiewały piosenki oraz tańczyły. Wspólnie
zaśpiewały z rodzicami pastorałkę pt. „Bosy
pastuszek”. Na zakończenie złożyły świą-
teczne życzenia i zaprosiły do stołu na słodki
poczęstunek. Oczekiwana cały rok wizyta
św. Mikołaja minęła w bardzo miłej atmos-
ferze i przyniosła wiele radości. Dzień ten na
długo pozostanie w pamięci wszystkich. Wy-
chowawczyni grupy Beata Frontczak ser-
decznie podziękowała wszystkim, którzy
przyczynili się do organizacji spotkania cho-
inkowego.

We wtorek, 20 grudnia 2016 roku, wszystkie dzieci z
grupy 4-5 latków z utęsknieniem czekały na
niezwykłego gościa - Świętego Mikołaja. Już od samego
rana przedszkolaki nasłuchiwały, czy nie słychać
dźwięku jego dzwonka.

HEJ KOLĘDA, KOLĘDA...

Kultywując tradycję szkolną 10 grudnia
2016 roku o godz.15.00 w ZS Nr 3 w Mą-
kolnie, rodzice wraz z zaproszonymi gośćmi,
dyrekcją, nauczycielami, dziećmi i mło-
dzieżą gimnazjalną rozpoczęli wspólne ko-
lędowanie. Nie zabrakło również
świątecznych pierników, ozdób, a także
obecności św. Mikołaja, który obdarzał

grzeczne dzieci słodyczami. Podczas spotka-
nia został również rozstrzygnięty konkurs pt:
„Hej kolęda, kolęda”. Uczniowie oceniani
byli za ogólny wyraz artystyczny. Wszyscy
uczestnicy konkursu otrzymali pyszne pier-
niczki z własnym imieniem, a zwycięzcy dy-
plomy i nagrody ufundowane przez Radę
Rodziców.

Okres świąteczny jest znakomitą okazją, by ożywić
tradycję wspólnego, rodzinnego kolędowania,
przypomnieć teksty i przekazać ten piękny zwyczaj
dzieciom.

„WIECZÓR POEZJI I PIOSENKI”

Do takiego ogrodu, pięknej krainy łagodno-
ści przenieśli się uczniowie gimnazjum  z
Mąkolna oraz zaproszeni goście „Wieczoru
Poezji i Piosenki”, który odbył się 28 listo-
pada 2016 roku. Myślą przewodnią spotka-
nia było hasło: „Wędrówką życie jest

człowieka”. Z wyśpiewanych i wypowie-
dzianych utworów płynęło przesłanie mó-
wiące o tym, że każdy człowiek został
stworzony i powołany dla światła i radości,
a w codziennej gonitwie powinien znaleźć
czas, aby być szczęśliwym...

Każdy z nas ma w sobie piękny ogród, w którym
mieszka wiara, nadzieja i miłość. Czasem trzeba je
tylko odnaleźć, dostrzec i wybiec im  na spotkanie.

APEL ŚWIĄTECZNY „CICHA NOC, ŚWIĘTA NOC…”

W apelu uczestniczył Burmistrz Miasta Som-
polno Roman Bednarek, ks. kanonik Jan Frą-
czek oraz przedstawiciele Rady Rodziców.
Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum
poprzez przepiękny śpiew kolęd i pastorałek
oraz recytację poezji o tematyce bożonaro-
dzeniowej wprowadzili wszystkich w świą-
teczny i radosny nastrój. Podczas apelu
zebrani wysłuchali również fragmentu
Ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa oraz

kolęd w wersji instrumentalnej. Po zakończe-
niu części artystycznej głos zabrali: Pani dy-
rektor Adelina Nowak, Burmistrz Miasta
Sompolno Roman Bednarek oraz ks. kanonik
Jan Frączek składając całej społeczności
szkolnej życzenia świąteczne. Apel przygo-
towali: Pani Liliana Witerska, oraz Pan Zbig-
niew Słodkiewicz, o dekoracje sali zadbała
Pani Danuta Jakubiak.

22 grudnia o godzinie 10.00 odbył się w ZS nr 3 w
Mąkolnie apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
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ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W
SOMPOLNIE - WSPOMNIJMY JESZCZE 
MINIONY ROK...
W grudniu 2016roku w przedszkolu odby-
wały się spotkania choinkowe, w których
uczestniczyli rodzice. Dzieci podczas swoich
występów artystycznych wcielały się w
różne postacie. Przedszkolaki całym sercem
recytowały swoje role, śpiewały kolędy i pio-
senki o tematyce zimowej. Spotkania te
wprowadziły wszystkich zebranych w
piękny nastrój Świąt.

„BĄDŹ MIKOŁAJEM DLA ZWIERZĄT!”

Uczniowie klasy IIId szkoły podstawowej w
Sompolnie starali się przywołać wyczeki-
waną zimę, dlatego przeprowadzili kilka eks-
perymentów. Wyhodowali własne kryształki
i przygotowali substancję do złudzenia przy-
pominającą śnieg, która jednak nie topi się w

temperaturze pokojowej. Do eksperymentów
użyli nieszkodliwego preparatu chemicz-
nego, dzięki czemu krystalizacja trwała bar-
dzo krótko. Dzieci mogły się cieszyć efektem
eksperymentu i podziwiać piękne kryształki
na śnieżynkach.

Na początku stycznia uczniowie klasy II a ZSP nr 1 wy-
brali się na wizytę do Przytuliska w Sompolnie. Dzieci
przekazały karmę dla zwierząt, pochodzącą z akcji
„BĄDŹ MIKOŁAJEM DLA ZWIERZĄT” zorganizowanej
przez nich samych.
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UCZNIOWIE ZSP NR 1 W SOMPOLNIE „Z
WIZYTĄ U WETERYNARZA”

Uczniowie naocznie mogli przekonać się, jak
pracują ludzie, których zawód polega na nie-
sieniu pomocy zwierzętom. Pani Elżbieta
Górczewska i Pan weterynarz Waldemar
Górczewski opowiadali dzieciom czym zaj-
mują się na co dzień i jakie czynności wyko-
nują.
Uczniowie dowiedzieli się jak wygląda wi-
zyta czworonożnego pacjenta u lekarza, jak
należy dbać o domowych pupilków, a szcze-
gólnie jak przygotować ich do nadchodzącej
zimy. Pracownicy i zarazem właściciele lecz-
nicy,  pokazali dzieciom wyposażenie gabi-
netu weterynaryjnego: gabinet zabiegowy,
salę operacyjną, szpital (gdzie przebywali
mali pacjenci) oraz „aptekę”. Udzieli wyczer-
pujących odpowiedzi na pytania zadawane
przez dzieci, a te wróciły do szkoły zadowo-
lone i pełne wrażeń.

14 grudnia 2016 roku, klasa I i IIa, odbyły lekcję w
niezwykłym miejscu. Tym miejscem była Lecznica
Weterynaryjna w Sompolnie.

Pracownik schroniska opowiedział, w jaki
sposób dostają się tam zwierzęta, o tym jak
należy witać się z psem, jakie są psie zwy-
czaje. Najważniejszą lekcją było to, że zwie-
rzęta to nie są zabawki, z których można
zrezygnować, kiedy minie czas pierwszej fas-
cynacji. Dzieci zrozumiały, że posiadanie psa
czy kota to nie tylko przyjemność, ale także
obowiązek wobec niewątpliwie słabszej is-
toty. Dzieci zapewniły, że na tej jednej akcji
nie poprzestaną, ponieważ wiedzą, że zwie-
rzętom trzeba pomagać i nie wolno ich

krzywdzić. Ta wizyta to znakomity przykład
na to, że już od najmłodszych lat warto uczyć
miłości i szacunku do innych. Nie tylko dla
ludzi, ale i zwierząt by zaszczepić w uczniach
jak najwięcej pozytywnych wartości, uwraż-
liwić na nieszczęścia i wpoić chęć niesienia
pomocy potrzebującym; by uczyć przyjaz-
nego stosunku do wszystkich zwierząt: tych,
które są w naszych domach i tych, dla któ-
rych domem jest niestety schronisko. Zachę-
camy wszystkie dzieci do takiej inicjatywy i
udzielania pomocy bezdomnym zwierzętom. 

PRZYWOŁYWANIE ZIMY

STUDNIÓWKA W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIM-
NAZJALNYCH W SOMPOLNIE
Zgodnie z tradycją na 106 dni przed Maturą, w sobotę,
14 stycznia  w Gościńcu „Berjo” w Babiaku odbył się
bal studniówkowy uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnaz-
jalnych w Sompolnie.

Z uczniami trzech klas maturalnych (jednej
klasy technikum i dwóch klas liceum) bawili
się zaproszeni goście: Starosta Powiatu Ko-
nińskiego Stanisław Bielik, Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompolnie Ryszard Nowa-
kowski, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych Jacek Żerkowski z małżonką oraz
nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice.
Bal został zainaugurowany uroczystym „po-

lonezem”, a w kolejnych częściach, między
zdjęciami i tańcami, odbyły się premiera czo-
łówek nagranych przez maturzystów i po-
dziękowania dla wychowawców Pań: Ewy
Malec (wychowawcy klasy IIIa ), Jolanty
Staszak (wychowawcy klasy IIIb ) i Moniki
Dryjańskiej (wychowawcy klasy IVt ). Im-
preza trwała tradycyjnie do świtu. 

ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY - ADAMA 
MICKIEWICZA
22 grudnia 2016 roku, w szkole podstawowej w Sompol-
nie, miało miejsce Święto Patrona Szkoły-Adama Mic-
kiewicza. Z tej okazji uczniowie klas szóstych
zaprezentowali apel poświęcony życiu i twórczości pat-
rona szkoły.
Odbyły się również trzy konkursy tema-
tyczne. W poszczególnych kategoriach wy-
różnili się:* w konkursie plastycznym: I
miejsce-Liwia Rumianowska, kl. VIb, II
miejsce-Klaudia Korejba, kl. Vc, III miejsce-
Oliwia Pawlak, kl. IVb oraz wyróżnienie-
Julia Ulańska, kl.Va; * w konkursie
znajomości utworów Adama Mickiewicza
(miejsca zespołowe): I miejsce-Patryk Ja-
nicki, Igor Matczak, kl. Via, II miejsce-Wik-
toria Sztejkowska, Marta Olbert, kl. IVb, III
miejsce-Dagmara Uniejewska, Magdalena
Sałata, kl.VIb; * w konkursie pięknego czy-
tania: I miejsce-Cezary Derda, kl. IVb, II

miejsce Roksana Liczbińska, kl. Vc oraz III
miejsce-Dominika Adamczyk, kl. Vc.
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulu-
jemy! Tego dnia uczniowie obejrzeli jasełkę
przygotowaną przez uczniów wraz z Panią
Jolantą Chrzanowską. Święto uatrakcyjniły
występy wokalno-instrumentalne uczniów
szkoły w Sompolnie. Nad przebiegiem Dnia
Patrona szkoły czuwały Panie Jolanta Chrza-
nowska i Ewa Paliwoda-Olbert, a w jury kon-
kursowym zasiadły Panie: Edyta Ulańska,
Elżbieta Wasielewska, Barbara Nowa-
kowska, Dorota Fordon.

30 listopada 2016 roku w Sali Sesyjnej Wiel-
kopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poz-
naniu odbyła się uroczystość, w której dwie
uczennice Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Sompolnie: Alicja Polaszewska z
klasy IIa i Andżelika Ziółkowska z klasy IIte
otrzymały Stypendium Prezesa Rady Mini-
strów. Aby je zdobyć musiały uzyskać świa-
dectwo z wyróżnieniem oraz najwyższą
średnią z ocen, w danym typie szkoły. Sty-
pendium wręczył Wojewoda Wielkopolski
Pan Zbigniew Hoffman.

STYPENDIA PREZESA RADY MINISTRÓW
WRĘCZONE
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PRZEGLĄD SPORTOWY
PIERWSZE SUKCESY SIATKAREK ZE SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W SOMPOLNIE

Zawody minęły w miłej atmosferze sporto-
wego święta. Drużyny z naszego miasta
ukończyły zmagania na pozycji II i IV. 8
stycznia br. kadra dziewcząt ze Szkoły Pod-
stawowej, tym razem w barwach GKS Som-
polno, wzięła udział w Eliminacjach Rejonu
Kaliskiego do Mistrzostw Wielkopolski Klu-
bów zrzeszonych w WZPZ Poznań w kate-
gorii KinderSport. Turniej odbył się w
Kaliszu i wzięło w nim udział 13 drużyn klu-
bowych z tej części województwa. Dla
dziewcząt z ZSP nr 1 w Sompolnie były to

pierwsze zawody tej rangi i pierwsza kon-
frontacja z rówieśniczkami, dla których siat-
kówka też jest życiową pasją. Drużyna z
Sompolna wygrała 4 mecze, ulegając tylko w
grupie eliminacyjnej zespołowi Piasta Kro-
toszyn (faworyt turnieju).Ostatecznie zajęła
IV miejsce w turnieju, które w zawodach jest
dla sportowca najbardziej „smutną” lokatą,
lecz w przypadku dziewcząt z SP Sompolno
to dobra premiera i ogromny wzrost apetytu
na kolejne siatkarskie sukcesy!

16 grudnia w hali MOSiR odbył się Turniej Piłki Siatkowej
Dziewcząt z Okazji 25 – lecia Szkoły Podstawowej nr 3
im. Adama Mickiewicza. Organizatorem turnieju byli:
Szkoła Podstawowa nr 3 w Słupcy oraz Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Słupcy. W zawodach udział wzięło 8
drużyn w tym dwie ze Szkoły Podstawowej w Sompolnie. 

BADMINTONIŚCI Z MĄKOLNA ZE ZŁOTYMI 
MEDALAMI

Po raz szósty uczniowie Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Mąkolnie brali udział w tej
najważniejszej imprezie badmintonowej. W
całej imprezie wystartowało 188 dziewcząt i
chłopców z całej wielkopolski. Wszyscy wal-
czyli o najwyższe cele: o złoty medal mist-
rzostw oraz tytuł Mistrza Wielkopolski. W
kategorii młodzika młodszego olbrzymią nie-
spodziankę sprawili Wiktoria Jaskólska i Igor
Wesołowski, którzy w grze mieszanej czyli w
tzw. Mikście, zdobyli złoty medal i tytuł
Mistrzów Województwa Wielkopolskiego. W
grze podwójnej dziewcząt Julia Klimczak
oraz Kinga Tomaszewska zdobyły brązowy
medal. W grach pojedynczych uczniowie za-
jęli miejsca: Ola Wodnicka-5 miejsce, Wik-
toria Jaskólska-7, Julia Klimczak–8, Kinga
Tomaszewska–18 miejsce. Natomiast wśród
chłopców Igor Wesołowski zajął 15 miejsce.
Bardzo dobrze spisali się młodzicy. W grze
podwójnej Mateusz Sasiński oraz Joachim
Jaskólski zdobyli srebrny medal i tytuł Vice
Mistrza Województwa Wielkopolskiego. W
tej kategorii wiekowej udział miksta: Micha-
lina Charuba i Krystian Nijak zajęli czwarte

miejsce.
W singlu bardzo dobrze spisał się Joachim
zajmując 5 miejsce. Mateusz zajął 7 miejsce,
a Krystian 8. Michalina przegrała dwa poje-
dynki eliminacyjne i zajęła dalsze miejsce. W
kategorii juniora młodszego Klaudia Bilińska
pojechała w roli faworyta i nie zawiodła. Naj-
lepsza obecnie zawodniczka w tej kategorii
w Wielkopolsce zdobyła dwa złote medale:
w singlu oraz w grze podwójnej z Weroniką
Konarską. W grze podwójnej Szymon Tra-
wiński oraz Hubert Grudziński zajęli 4
miejsce. Indywidualnie Weronika zajęła 4
miejsce, Hubert zajął 7, a Szymon 12
miejsce. Gratulujemy sukcesów!

Trzy złote medale, jeden srebrny i jeden brązowy to
dorobek mąkoleńskich badmintonistów na Mistrzost-
wach Województwa Wielkopolskiego w Badmintonie,
które 10 grudnia 2016 roku odbyły się w Przeźmierowie
i Baranowie koło Poznania.

AWANS SIATKAREK I SIATKARZY NA ZAWODY
POWIATOWE

Zawody odbyły się w Gimnazjum w Bogu-
szycach. Oprócz naszych reprezentacji wy-
startowały drużyny z Gimnazjów: Kramsk,
Wysokie, Skulsk, Morzyczyn, Boguszyce.
Turniej dziewcząt i chłopców rozegrany zos-
tał systemem „każdy z każdym”. Zawodnicy

i zawodniczki z Sompolna rozegrali świetne
zawody. Przeszli eliminacje bezproblemowo
tracąc w obu turniejach tylko jednego seta!
Gratulacje zajęcie pierwszych miejsc i awans
do Mistrzostw Powiatu!

We wtorek 20 grudnia 2016 r.– dziewczęta i w czwartek
6 stycznia br. – chłopcy, reprezentujący Gimnazjum w
Sompolnie wzięli udział w Eliminacjach Rejonowych do
Mistrzostw Powiatu w Mini Siatkówce.
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Bracia MENTOS i MANGO
to pieski średniej wielkości,
około 8 miesięczne. Są odro-
baczone, zaszczepione oraz
wykastrowane. Ładnie space-
rują na smyczy. Idealnie by-
łoby gdyby trafiły do jednego
domu, ale istnieje możliwość
osobnej adopcji. Doskonale
się rozumieją i bawią się w
swoim towarzystwie. Nie
wchodzą w konflikty z innymi
psami. 

BOSTON około 4 letni pies, dużych
rozmiarów. Jest odrobaczony, zaszcze-
piony. Przeszedł zabieg kastracji. Trafił
do przytuliska z znacznym ubytkiem
ogona, nie wpływa to na jego funkcjo-
nowanie a dodaje jedynie uroku. Jest
bardzo towarzyski, przyjazny, uwielbia
kontakt z człowiekiem. Na spacerach i
wybiegach preferuje wolne spacery, nie
lubi biegać. Idealnie chodzi na smyczy.
Nie interesują go zbytnio inne psy. Z
wyglądu "groźny", jednak już przy
pierwszym kontakcie wiadomo, że to
tylko pozory i ocena jego wyglądu.

FART około 2 letni pies
o pięknym umaszczeniu.
Jest odrobaczony, za-
szczepiony oraz wyka-
strowany. Potrafi
chodzić na smyczy. Na
spacerach trochę płoch-
liwy i wycofany, jednak
z każdym spacerem
coraz bardziej otwarty na
człowieka i na zabawy z
nim. Powoli zmienia się
w radosnego kundelka.
Spokojny i rozważny. 

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

LAKI około 3 letni, mały pies.
Jest odrobaczony, zaszczepiony
oraz wykastrowany. Spokojny i
grzeczny, na spacerach trochę
płochliwy przy gwałtownych ru-
chach. Ładnie spaceruje na smy-
czy, wystarczy przy nim
przykucnąć i już prosi o głaska-
nie i pieszczoty. Idealny towa-
rzysz dla rodziny z dziećmi. 

KOKS około 4 letni mały pies. Jest odrobaczony, za-
szczepiony oraz wykastrowany. Został znaleziony przez
wolontariuszy gdy błąkał się po ulicach. Żyje w zgodzie
z innymi psami. Potrafi chodzić na smyczy. Na space-
rach spokojny i grzeczny. Jest troszeczkę płochliwy, pod-
czas gwałtownych ruchów potrafi skulić się ze strachu. 

nie kupuj
ADOPTUJ



LAUREAT KRZYŻÓWKI – LISTOPAD ZAGADKA:

W ten dzień amorek z łukiem chodzi,
strzałą miłości nie jednego ugodzi,
taki strzał to nikomu nie szkodzi,

jedynie życie miło osłodzi. 
Trafi raz chłopaka raz dziewczynę, 
tak rozpoczyna się całą machinę, 
Nikt nie może w tedy się złościć,

Bo tak właśnie działa ten dzień miłości.
Ona i on parę tworzyć chcą,

w ten dzień to ona chce lubą być twą,
to wszystko zależy od chłopaka,
taka to już stereotypowa sprawa.

Więc pytaj chłopaku śmiało, 
bo kiedyś to się skrzynką pocztową powiadamiało,  

W lutym to święto jest obchodzone,
same miłe uczucia są obudzone, 
to dzień, w którym zakochani

są w rytm serc swych zasłuchani,
dają swym połówkom róże,
lewitują w uczuć chmurze. 

Więc szykujcie się wszytskie dziewczynki  
bo nadchodzi dzień miłości _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Wydawca: 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie,

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

Rejestru Dzienników i Czasopism 
w Sądzie Okręgowym w Koninie.
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KUPON KONKURSOWY

Hasło:

..................................................................................................................................................
Imię i nazwisko Czytelnika

..................................................................................................................................................
Adres i telefon kontaktowy

Oryginalny kupon z prawidłowym hasłem prosimy przesłać lub dostarczyć osobiście do siedziby re-
dakcji, czyli do Urzedu Miejskiego w Sompolnie, ul. 11 Listopada 15, 62-610 Sompolno (sekretariat
pok. nr 13) do dnia 17 lutego 2017 roku. 
Każda osoba może oddać tylko jeden kupon konkursowy.
Wylosowany laureat otrzyma nagrodę rzeczową.

www.sadysompolna.pl

Mieszkanka Sompolna Pani Krystyna
Sokołowska została laureatką listopad-
owego konkursu „Gazety Sompoleńskiej”.
Konkurs polegał no rozwiązaniu
krzyżówki powiązanej z tematem, obchod-
zonego 30 listopada święta Andrzejek.
Burmistrz Miasta Sompolno Pan Roman
Bednarek, gratulując wygranej, wręczył
szkatułkę oraz torbę upominkową. 
Zwyciężczyni jeszcze raz gratulujemy! 

- 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


