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TRENiNG Z MisTRZEM ŚWiATA W sOMPOLNiE

Uczestnicy pod okiem mistrza brali udział
w treningu sztuk walki. Zawodnik przepro-
wadził szkolenie przygotowujące do walk w
pozycji stójkowej, stosowane w karate,
kick-boxingu, K1. Spotkanie z zawodni-
kiem takiego formatu było na pewno inspi-
rujące dla młodych zawodników. W
zajęciach wzięło udział ponad 40 osób. 
- W treningach pragnę pokazywać rzeczy
proste, niezbyt skomplikowane, ale chcę, by
było to trochę efekciarskie, widowiskowe -
mówił Marcin Różalski. - Lubię, gdy mło-
dzież chce się rozwijać. W dzisiejszych cza-
sach, kiedy odchodzi się od sprawności
fizycznej, kiedy wielu unika lekcji wf-u,
fakt, że są grupy, które pragną się rozwijać
w tym kierunku, jest dla mnie bardzo ra-
dosny. Druga sprawa, to lubię to robić. Jes-
tem trenerem od 20-go roku życia, spełniam
się, przeprowadzając takie seminaria. Poza
tym zaproszenia na takie imprezy są miłe,
bo to znaczy, że ludzie chcą się ode mnie
uczyć, moja wiedza jest jakoś przydatna -
dodaje zawodnik MMA. Jak podkreślał
Jacek Malinowski, trener Akademii Miesza-

nych Sztuk Walki w Sompolnie - Głównym
założeniem seminarium było przygotowanie
stójkowe, czyli formuła karate, kick-bo-
xingu, K1, gdzie jest dużo kopnięć, dużo
uderzeń ręką. Takim zawodnikiem jest
właśnie Marcin Różalski, który był niegdyś
zawodowym kick-boxerem. Zapytany o to,
jak udało się zaprosić takiego uznanego za-
wodnika, odpowiedział: - W środowisku
sztuk walki wiadomo, iż Różal jest entuz-
jastą takich akcji i przy przychylności spon-
sorów: Burmistrza Miasta Sompolno, firmy
Intermeble, Piekarni Jana Staszaka udało się
doprowadzić do takiego spotkania. W zaję-
ciach Akademii Mieszanych Sztuk Walki w
Sompolnie uczestniczą dorośli, młodzież,
dzieci z terenu gminy Sompolno od lat 4 do
ponad 60. Trenują  boks tajski i kickboxing,
a także  uczą się elementów karate oraz bra-
zylijskiego jujitsu. Instruktorzy stawiają
także na gimnastykę, wydolność i wypraco-
wanie odpowiedniej kondycji. W grupie jest
dwóch mistrzów świata, którzy wygrali
Mistrzostwa Świata Federacji WFMC w
kickboxingu, które odbyły się w paździer-

niku w 2015 roku w niemieckim Hagen.
Dodatkowo, jest także 3 mistrzów Polski i 4
wicemistrzów Polski w mieszanych sztu-
kach walki i karate tsunami. W bieżącym
sezonie przed zawodnikami ważne wy-
zwani: Puchar Europy, egzaminy na różne

stopnie uczniowskie i Mistrzostwa Polski.

Bartosz Śliwicki

zdjęcia: www.sompolno24.pl
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WyWiAD MiEsiĄcA

W sobotę, 19 listopada, w sali gimnastycznej Zespołu szkolnego-Przedszkolnego w sompolnie odbyło się semi-
narium dla zawodników Akademii Mieszanych sztuk Walki z Marcinem Różalem Różalskim. To popularny i
utytułowany kick-boxer oraz zawodnik mieszanych sztuk walki (MMA) wagi ciężkiej, były mistrz świata organiza-
cji isKA i WKA w formule K-1.

Za nami kolejne dni wytężonej pracy. Zbliża
się półmetek obecnej kadencji. W następnym
wydaniu przedstawię Państwu sprawozdanie
z działalności za ubiegłe 2 lata. Dzisiaj
chciałbym serdecznie podziękować wszyst-
kim tym, którzy w przeciągu tego roku bu-
dżetowego bezinteresownie włączali się w
działalność na rzecz innych. Tym mieszkań-
com gminy, którzy nie licząc swojego czasu
pomagali mi i pracownikom urzędu w przy-
gotowaniach różnego rodzaju imprez kultu-
ralnych, rozrywkowych czy też sportowych.
Bez waszej pomocy nie udałoby się przepro-
wadzić tychże imprez. Tym bardziej, że
wiele z nich odbywało się po raz pierwszy w
historii gminy Sompolno. Szanowni Państwo
serdecznie również dziękuję za pozytywny
odbiór tych działań. To dzięki Waszej akcep-
tacji nasze pomysły stają się rzeczywistością.
Dziękuję również wszelkim organizacjom
skupionym wokół naszej Gminy za ich
udział w życiu społeczności lokalnej. Za de-
terminację i zaangażowanie. To dla Was i z
wami budujemy nową rzeczywistość gminy
Sompolno. A zadowolenie mieszkańców

mówi mi, że to co razem zrobiliśmy miało
wielki sens. Życzę sobie i Wam kochani, aby
tego zapału w dążeniu do pokonywania ba-
rier i zdobywania nowych szczytów nigdy
nam nie zabrakło. Oby ten nowy rok był jesz-
cze owocniejszy i szczęśliwszy.

Burmistrz Miasta Sompolno
Roman Bednarek

DRODZy MiEsZKAńcy

Pełnych radości i spokoju
Świąt Bożego Narodzenia

oraz wiele pomyślności i sukcesów 
w Nowym Roku

Burmistrz Miasta Sompolno
Roman Bednarek
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Z ŻyciA GMiNy
X sAMOcHODOWy RAJD NAWiGAcyJNy DLA sAMORZĄDOWcÓW

Rajd odbył się 26 listopada, zorganizowany
został przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu
Drogowego w Koninie wspólnie z Urzędem
Miasta w Słupcy oraz Komendą Powiatową
Policji w Słupcy. Zawodnicy spotkali się
przed Siedzibą Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Koninie. Po uroczy-
stym rozpoczęciu rajdu, uczestnicy rozwią-
zywali test teoretyczny składający się z około
20 pytań z zakresu przepisów ruchu drogo-
wego, techniki kierowania pojazdem, czyn-
ności kontrolno-obsługowych pojazdu oraz z
historii motoryzacji. Kolejną konkurencją
była „jazda egzaminacyjna”, która polegała
na wykonaniu w jak najkrótszym czasie na
placu manewrowym zadań egzaminacyjnych
kategorii B. Następnie drużyny wyruszyły na
trasę, która wyniosła 54 kilometry i przebie-
gała przez Konin, gminę Kazimierz Biskupi,
gminę Golina, gminę oraz miasto Słupca.

Drużyny na trasie rajdu musiały poruszać się
ze średnią prędkością 40 kilometrów na go-
dzinę. Meta trasy była umiejscowiona na te-
renie PSP w Słupcy oraz Targowiska
Miejskiego, gdzie słupeccy policjanci prze-
prowadzili konkurencję polegającą na spraw-
nościowej jeździe na przygotowanym torze.
Najlepszą drużyną rajdu okazała się drużyna
reprezentująca Starostwo Powiatowe w Ko-
ninie. Duży sukces osiągnęła drużyna repre-
zentująca Urząd Miejski w Sompolnie
zajmując trzecie miejsce. Kierowcą był Bur-
mistrz Miasta Sompolno Roman Bednarek, a
nawigatorem była Pani Justyna Wesołowska,
pracownik UM w Sompolnie. Nagrodą za za-
jęcie trzeciego miejsca był puchar Burmistrza
Miasta Słupcy.

zdjęcie: http://word.konin.pl

11 dwuosobowych drużyn reprezentujących: Urząd Miejski w Koninie, starostwo Powiatowe w Koninie, gminy
powiatu konińskiego, kolskiego oraz słupeckiego wzięło udział w X samochodowym Rajdzie Nawigacyjnym dla
samorządowców.

sOMPOLEńsKi KiERMAsZ ŚWiĄTEcZNy

Przygotowania do kiermaszu rozpoczęły się
dużo wcześniej, a to dlatego, aby można było
jak najwięcej pięknych rzeczy zaprezento-
wać. Wszystkie rzeczy zostały wykonane
ręcznie. Wystawcy zaprezentowali choinki
wykonane przeróżnymi technikami, bombki,
aniołki, stroiki, kartki świąteczne i wiele in-
nych rękodzieł, którymi przystroić można
dom na Boże Narodzenie bądź podarować w
prezencie najbliższym. Kolorowe szyszki,
przeróżne ozdoby świąteczne lśniły i kusiły
przybywających na Kiermasz Świąteczny
zorganizowany w OSP w Sompolnie. Cu-
deńka, które trafiły do sprzedaży zostały wy-
konane m.in. przez pensjonariuszy Domu
Dziennego Pobytu dla Seniora czy Zespołu
Kwiaciarki. Natomiast ciasta upieczone

przez Koła Gospodyń
Wiejskich i Przedszkole
w Sompolnie, wabiły
zapachem i zapraszały
do konsumpcji. „Cias-
teczko plus kawa” – dla
każdego przybywają-
cego to dobry pomysł w
tym przedświątecznym
zabieganiu. A ceny?
Symboliczne.
Zorganizowano również
konkurs na najładniejsze
stoisko. Komisja kon-
kursowa, będąc pod

ogromnym wrażeniem piękna prezentowa-
nych stoisk, zadecydowała wyłonić laurea-
tów poprzez losowanie w trzech kategoriach.
W kategorii, do której należały szkoły, przed-
szkole, świetlice socjoterapeutyczne z Som-
polna i Lubstowa, OREW w Marianowie
oraz Zespół Kwiaciarki nagrodę otrzymał
ZSP nr 2 w Lubstowie. W kategorii indywi-
dualnej wyłoniono dwie zwyciężczynie
Panią Monikę Desecką i Panią Marię Szwe-
rin, natomiast w kategorii, do której należały
Koła Gospodyń Wiejskich Wierzbie, Sycewo
i Marcjanki oraz Dom Dziennego Pobytu dla
Seniora laureatem zostało KGW Sycewo.
Wszyscy wystawcy otrzymali podziękowa-
nia w formie dyplomu oraz torbę upomin-
kową. Kolędy oraz występy taneczne

wykonywane przez lokalnych artystów z M-
GOK w Sompolnie, przedszkolaków, zespołu
Lucky Band oraz osób uczęszczających do
Domu Dziennego Pobytu dla Seniora w
Sompolnie, piękne zapachy i światełka spra-
wiły, że nastrój w tym grudniowym dniu był
radosny i wprowadził obecnych na kierma-
szu w magię Świąt Bożego Narodzenia. Naj-
młodszych uczestników kiermaszu odwiedził
Święty Mikołaj, a organizatorzy przygoto-
wali kącik zabaw. Kiermasz odwiedziło bar-
dzo dużo osób, sala OSP była wypełniona po
brzegi. Szczególne podziękowania za pomoc
przy organizacji i uczestnictwo w Sompoleń-
skim Kiermaszu Świątecznym dla Radnych

Rady Miejskiej w Sompolnie Pana Andrzeja
Prętnickiego i Pana Piotra Wełnickiego, dla
pracowników Urzędu Miejskiego w Sompol-
nie. Podziękowania dla OSP Sompolno za
udostępnienie sali oraz dla Gospodarstwa
Ogrodniczo-Szkółkarskiego Bolesław Ła-
komski za udostępnienie choinek, a także dla
Grupy Producentów Owoców Royal z Som-
polinka za jabłka. Podziękowania również
dla sponsorów: Restauracji Old Garden, sieci
sklepów MAX ELEKTRO, Burmistrza
Miasta Sompolno Romana Bednarka, Z-cą
Burmistrza Miasta Sompolno Pani Joanny
Raźniewskiej.

W niedzielne popołudnie, 4 grudnia, odbył się i sompoleński Kiermasz Świąteczny. choć aura nie była typowa dla
okresu bożonarodzeniowego, klimat świąt był odczuwalny. A to wszystko za sprawą lokalnych zespołów, szkół,
świetlic, kół gospodyń wiejskich, indywidualnych osób i organizatora – stowarzyszania sady sompolna.



W listopadzie odbyły się dwie tego typu im-
prezy: Dzień Pluszowego Misia oraz An-
drzejki.
Podczas Dnia Pluszowego Misia grupy edu-
kacyjne obejrzały krótką prezentację, w któ-
rej zawarte były ciekawostki dotyczące
misiów i na tej podstawie rozwiązywały
krzyżówkę oraz quiz. Sześć dni później od-
były się Andrzejki. OREW miał przyjemność
gościć uczniów klasy drugiej z zaprzyjaźnio-
nej Szkoły Podstawowej z Mąkolna. Tego
dnia nie brakowało atrakcji. Przepowiada-
niem przyszłości zajęli się wróżka Anita oraz
fakir Michał. Wróżby przeplatały się z tań-

cem i dobrą zabawą. Wychowankowie
OREW Marianowo dla koleżanek i kolegów
z Zespołu Szkół nr 3 z Mąkolna wykonali za-
kładki do książek oraz upiekli ciasteczka z
wróżbą. Tym miłym akcentem i wspólnym
zdjęciem zakończyła się impreza andrzej-
kowa. Przed nami grudniowy, świąteczny
czas. W bardzo radosnym nastroju upłynęły
6 grudnia Mikołajki. Wychowankowie wraz
z opiekunami udekorowali świąteczne
drzewko, które wraz z upominkami podaro-
wała dzieciom Pani Elżbieta Jagielska.
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Z ŻyciA GMiNy
W OREW LUBiMy siĘ BAWiĆ
W OREW w Marianowie poza codziennymi działaniami edukacyjnymi, opiekuńczymi i wychowawczymi odbywają się
również imprezy, zgodnie z przyjętym kalendarzem. Wydarzenia te, poza walorami edukacyjno-wychowawczymi,
mają za zadanie przede wszystkim integrować wychowanków ze sobą oraz ze środowiskiem lokalnym, uczyć ich
współpracy i współdziałania w grupie oraz czerpania radości z dobrej zabawy.

Po krótkiej prezentacji oraz instrukcji obsługi
i montażu czujników przeprowadzono krótki
test, podczas którego mieszkańcy mogli wy-
kazać się swoją wiedzą na temat dwutlenku
węgla. W Gminie Sompolno czujniki czadu
trafiły do 13 osób, których domy ogrzewane
są piecami. W tych domach zagrożenie cza-
dem jest bardzo duże. Zainstalowany w
domu czujnik czadu ma za zadanie zaalarmo-
wać domowników o przekroczeniu dopusz-
czalnego stężenia węgla (CO), zagrażającego
życiu i zdrowiu. 

Pamiętajmy! Tlenek węgla to cichy za-
bójca, bo jest niezwykle trudny do wykry-
cia. Nie ma zapachu, smaku ani barwy, nie
podrażnia oczu ani gardła, przez co często
nie jesteśmy w stanie zorientować się, gdy
zaczyna się ulatniać. Wdychanie nawet
małej ilości czadu może powodować silny
ból głowy, zatrucia, wymioty, śpiączkę, a
nawet śmierć. Dlatego tak ważne jest, by
czujniki były zamontowane wszędzie tam,
gdzie istnieje niebezpieczeństwo zatrucia.

cZUJNiKi cZADU TRAFiŁy DO MiEsZKAńcÓW
W czwartek, 8 grudnia, w Urzędzie Miejskim w sompol-
nie przedstawiciele Komendy Państwowej straży
Pożarnej w Koninie mł. kap. Michał Karczewski oraz asp.
Andrzej Śliwka w ramach pozyskania środków Wojew-
ódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu na realizowanie przedsięwzięcia pn.
„Poprawa świadomości ekologicznej społeczeństwa w
zakresie wpływu pożarów oraz innych zagrożeń na
środowisko w ramach realizowanych spotkań z
mieszkańcami miasta Konina i powiatu konińskiego”
przekazali nieodpłatnie czujniki tlenku węgla.

Do konkursu mogły przystąpić gminy wiej-
skie, gminy miejsko-wiejskie i powiaty oraz
podległe im instytucje lub organizacje, a
także podmioty gospodarcze zarejestrowane
na terenie województwa wielkopolskiego.
Na konkurs wpłynęło prawie 80 zgłoszeń,
które kapituła konkursu oceniała na miejscu
u każdego ze zgłaszających.
Celem konkursu „Działania proekologiczne
i prokulturowe w ramach strategii rozwoju
obszarów wiejskich” było pobudzenie, wy-
szukiwanie i promowanie inicjatyw lokal-
nych (gminnych i powiatowych) w zakresie
proekologicznej i prokulturowej strategii
rozwoju obszarów wiejskich, które mogą po-
wodować wzmocnienie konkurencyjności i
atrakcyjności tych obszarów na terenie Wiel-
kopolski oraz promowanie działań przyczy-
niających się do popularyzowania i realizacji
idei „Małej ojczyzny” bliskiej swoim oby-

watelom. Gmina Sompolno otrzymała na-
grodę Zarządu Województwa Wielkopol-
skiego ze Środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu za pomysł projektu „Za-
gospodarowanie przestrzeni miejskiej po-
przez budowę parku pełniącego funkcje
integracji społecznej jako oddolna inicjatywa
lokalna". Na 17. gali, która odbyła się w Poz-
naniu, nagrodę z rąk Członka Zarządu Woje-
wództwa Wielkopolskiego Pani Marzeny
Wodzinskiej i Wiceprezesa WFOSIGW Pana
Marka Zielińskiego odebrał Burmistrz
Miasta Sompolno Roman Bednarek oraz
Przewodniczący Samorządu Mieszkańców
miasta Sompolno Pan Łukasz Jankowski. 

zdjęcie: Starostwo Powiatowe w Koninie
W. Nowak

GMiNA sOMPOLNO NAGRODZONA
Gmina sompolno została nagrodzona w 17. edycji
Konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe
w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich”.
Ogłoszenie wyników konkursu odbyło się 6 grudnia w
Hotelu „Andersia” w Poznaniu.



Z ŻyciA GMiNy
sTARANiA FUNDAcJi NA RZEcZ iNTEGRAcJi MiĘDZyPOKOLENiOWEJ
Fundacja „Poza Horyzont” działa na terenie gminy sompolno od 2 lat. Głównym celem Fundacji jest wspieranie
rozwoju intelektualnego, kulturowego oraz sportowego w społeczeństwie.
Od początku swojej działalności ściśle
współpracuje z Miejsko-Gminnym Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej w Sompolnie. W
ubiegłym roku wspólnie z Ośrodkiem Fun-
dacja próbowała sięgać po środki zewnętrzne
z konkursów ministerialnych (takich jak mię-
dzy innymi ASOS - Aktywność Społeczna
Osób Starszych) kierowanych dla rozwoju i
poprawy życia osób starszych w gminie
Sompolno. Fundacja dość mocno włączyła
się w politykę senioralną prowadzoną przez
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Sompolnie, która jest bardzo ważnym
elementem, mogącym w przyszłości zaowo-

cować nowymi inicjatywami przy wykorzys-
taniu środków z Unii Europejskiej. Jednakże
Fundacja w swoich zamiarach obejmuje nie
tylko ludzi starszych. Na początku br. we
współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Sompolnie Fundacja złożyła wniosek o do-
finansowanie projektu pt. „Bank Dziecięcych
Uśmiechów”. Organizatorem konkursu jest
Bank Zachodni WBK inwestujący w eduka-
cję dzieci. Fundacja w swoim projekcie
uwzględniła potrzeby podopiecznych Świet-
licy Socjoterapeutycznej w Sompolnie. Pro-
gram ma wspierać dzieci w przeżywanych
przez nie trudnościach, wzmocnić ich wiarę

w samych siebie. Pomocne w osiągnięciu
celu będą wyjazdy, wycieczki do obiektów
związanych z nauką, kulturą i sztuką oraz do
obiektów promujących aktywne spędzanie
czasu np. park linowy w Ślesinie czy stad-
nina koni. Choć z niecierpliwością będziemy
czekać na wyniki konkursów, to już teraz

warto mówić o ich pracy. Należy cieszyć się,
że członkowie Fundacji próbują inicjować
ciekawe przedsięwzięcia szukając środków
zewnętrznych. Mamy nadzieję, że już nie-
długo będziemy cieszyć się z wymiernych
owoców ich pracy.

TARyFy DLA ZBiOROWEGO ZAOPATRZENiA W
WODĘ i ZBiOROWEGO ODPROWADZANiA
ŚciEKÓW NA ROK 2017
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START 8.30  12.30  

18 listopada Rada Miejska w Sompolnie podjęła uchwałę w
sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2017.

JUŻ W sTycZNiU KOLEJNA AKcJA
POBORU KRWi
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KULTURA i ROZRyWKA
KABARET RANcZERsKi W sOMPOLNiE
W niedzielę, 20 listopada, o godzinie 17.00, przy pełnej sali w sompolnie odbyło się przedstawienie „starego kaba-
retu Długi” z aktorami popularnego serialu „Ranczo”.

Do regularnego spożycia nie tylko dla miłoś-
ników „Mamrota”, ale i do degustacji dla mi-
łośników kabaretu aktorskiego. W programie
zaprezentowali się Jacek Łapot (kabaret
Długi) oraz  niezwykle popularny Piotr Prę-

gowski- Pietrek, Arkadiusz Nader – policjant,
Anna Iberszer - włoska policjantka Fran-
cesca, wszyscy znani z popularnego serialu
„Ranczo”. Ten skład gwarantował dużą
dawkę humoru dla każdego widza.

ROcK N’ ROLL W WyKONANiU MARysi
12 listopada, w Młodzieżowym Domu Kultury w sopocie,
odbyło się posiedzenie Jury w iii Ogólnopolskim Konkur-
sie Plastycznym „Niech żyje Rock N’ Roll” pod honoro-
wym patronatem Pana Jacka Karnowskiego Prezydenta
Miasta sopotu.
Motywem przewodnim tej edycji
konkursu były „Tematy muzyczne
Marka Piekarczyka i zespołu
Kombi”. W skład Jury weszli: Ka-
rolina Olszewska-Prusak – artysta,
plastyk, Absolwentka ASP w
Gdańsku–Wydział Malarstwa spe-
cjalność grafika warsztatowa;
Jerzy Rajczyk-artysta, muzyk,
współpracował z wieloma gwiaz-
dami polskiej sceny muzycznej;
Wojciech Korzeniowski - prezes
Fundacji Sopockie Korzenie, im-
presario zespołu Kombi. Na kon-
kurs wpłynęło łącznie 485 prac
plastycznych. Maria Dębska z pra-
cowni plastycznej M-GOK w
Sompolnie znalazła się w gronie
sześciu laureatów tego konkursu w
kategorii wiekowej gimnazjum.
Marysia wykonała piękną kolory-
stycznie pracę nawiązującą w po-
etycki sposób do muzycznej
twórczości zespołu Kombi. Ser-
decznie gratulujemy inwencji
twórczej.

MŁODZiEŻ Z GiMNAZJUM iM. JANA PAWŁA ii W
BOGUsZycAcH W BiBLiOTEcE
,,Katalogi biblioteczne jako
informatory o zbiorach w
bibliotece."- pod takim tema-
tem odbyła się lekcja biblio-
teczna dla młodzieży z
pierwszej klasy Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Boguszy-
cach. Podczas zajęć ucznio-
wie dowiedzieli się jak
korzystać z katalogów biblio-
tecznych, właściwie odczyty-
wać informacje z karty
katalogowej oraz jak samo-
dzielnie poszukiwać materia-
łów na dany temat.
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KULTURA i ROZRyWKA
LiWiA WŚRÓD LAUREATÓW KONKURsU
„BARWy JEsiENi”

NAGRODy ZA „WysPy sZcZĘŚLiWE”

Jak żyje się na wyspach bretońskich? Jak
wygląda ten tajemniczy świat? Takie
dylematy malarskie rozstrzygali uczestnicy
XVII Konkursu Plastycznego Domu Bretanii
w Poznaniu. „A to jest dla mnie Francja
właśnie pt. <Wyspy szczęśliwe>. Konkurs
adresowany był do uczniów szkół podsta-
wowych, gimnazjalnych i średnich z wojew-

ództwa wielkopolskiego. Na konkurs
zgłoszono 336 prac. Jury zdecydowało
nagrodzić aż 4 uczestników zajęć pracowni
plastycznej z M-GOK w Sompolnie. Na-
grody zdobyły: Olga Ozdowy–12 lat,
Katarzyna Sosnowska-11 lat, Zuzanna
Skalska–14 lat i Klaudia Matuszewska–13
lat. Serdecznie gratulujemy nagrodzonym.

Wyspy bretońskie stanowią odrębny świat pełen tajem-
nic i rządzący się swoimi prawami. Odosobnienie,
nieustanny kontakt z żywiołem oceanu i wiatrem
pobudzają ludzką wyobraźnię, inspirując powstanie
fascynujących prastarych legend.

Młodzi ludzie,  plastycy z całej Polski nade-
słali swoje dzieła do oceny Jury – znanych i
cenionych artystów plastyków. Konkurs od-
bywa się co dwa lata. Na tegoroczną edycję
konkursu plastycznego nadesłano ogromną
ilość prac bo aż 2306. Wśród laureatów tego
konkursu znalazła się Liwia Rumianowska z
pracowni plastycznej działającej przy M-
GOK w Sompolnie. Liwia została wyróż-
niona w kategorii wiekowej 10-12 lat.
Serdecznie gratulujemy.

Burmistrz Miasta Sompolno pragnie poinformować, iż dnia 6 stycznia 2017 roku
ulicami Sompolna po raz drugi w historii miasta przejdzie barwny Orszak Trzech
Króli.  Sompolno wkrótce dołączy zatem do  grona  miast Polski, w których miesz-
kańcy będą radośnie i w przestrzeni publicznej świętować Boże Narodzenie. Należy
podkreślić, że będzie to wspaniała okazja, aby ciekawie i w gronie rodzinnym spędzić
to świąteczne popołudnie. Jednocześnie Orszak Trzech Króli ma być swego rodzaju
impulsem dla wszystkich, którym bliskie są pozytywne wartości i manifestacją chrze-
ścijańskich korzeni naszej wspólnoty. 6 stycznia 2017 roku o godz. 15.45 Orszak
Trzech Króli wyruszy kolorowym korowodem sprzed kościoła parafialnego, a na-
stępnie przejdzie ulicami miasta przez Rynek, na którym odbędzie się przedstawienie
jasełkowe. Orszak Trzech Króli stanowi bowiem bezpośrednie nawiązanie do tradycji
wystawiania jasełek ulicznych i widowisk herodowych. Już dziś w imieniu organi-
zatorów proszę o czynne włączenie się do królewskiego orszaku poprzez udział ca-
łych rodzin, delegacji z sołectw oraz dzieci i młodzieży. Byłoby wspaniale, gdyby
uczestnicy byli przebrani w stroje nawiązujące kolorami i charakterem do orszaku.
Tym samym zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie „Na najpiękniejszą Gwiazdę
Betlejemską”. Orszak zakończy wspólne kolędowanie w sali OSP Sompolno, gdzie
zostanie rozstrzygnięty konkurs „Na najpiękniejszą Gwiazdę Betlejemską”. Mam
nadzieję, że zechcecie  Państwo budować tradycję Orszaku Trzech Króli w naszej
gminie. Liczę na zaangażowanie z Państwa strony i pomoc w podjętych działaniach.

Burmistrz Miasta Sompolno - Roman Bednarek

ORsZAK TRZEcH KRÓLi
Drodzy Mieszkańcy Gminy sompolno

- Prowadzisz firmę?- Prowadzisz firmę?
- Organizujesz ciekawe wydarzenie?- Organizujesz ciekawe wydarzenie?
- Szukasz innej formy dotarcia do odbiorców?- Szukasz innej formy dotarcia do odbiorców?

ZAREKLAMUJ SIĘ W NASZEJ GAZECIE
redakcja@sompolno.pl

Ogólnopolski Konkurs Pla-
styczny „Barwy Jesieni" or-
ganizowany w MDK w
stargardzie to „plastyczna
rywalizacja" o tematyce je-
siennej. Jest on okazją do
zaangażowania się w arty-
styczny projekt w kilku ka-
tegoriach wiekowych. 



sMAKi ŚWiĄT
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KGW sycEWO
ZUPA GRZYBOWA W BUŁCE

Składniki:
-100g suszonych grzybów,
- 1 mała porcja włoszczyzny,
- 1 cebula,
- 2 kostki warzywno-grzybowe,
- 1 kieliszek białego wina,
- tyle bułek, ile osób,
- natka pietruszki,
-2 łyżki masła,
- sól pieprz do smaku.

Wykonanie:
1. Z bułek odciąć górę. Środek wydrążyć i zapiekać ok. 15
minut w temp. 1800C.
2. Grzyby moczyć przez ok. 4 godz.
3. Cebulę pokroić i zeszklić na maśle.
4. Grzyby i włoszczyznę zalać 5 szklankami wody. Dodać
cebulę, kostki, przyprawy i gotować ok. 30 min.
5. Pod koniec gotowania wlać wino.
6. Zupę przecedzić, wlać do bułeczek i posypać natka.

KGW sycEWO
SAKIEWKI NALEŚNIKOWE

Składniki:
- 4 naleśniki,
- 250 g pieczarek,
- 100 g kurek,
- 1 cebula,
- sól, pieprz,
- pieprz ziołowy,
- 1 łyżka świeżego, posiekanego tymianku,
- 2 łyżki śmietany,
- 1 pęczek szczypiorku (kilka zostawić do zawiązania naleś-
ników),
- 4 plasterki sera tostowego.

Wykonanie:
1. Pieczarki obrać i pokroić na cztery części. Kurki oczyścić,
wrzucić na chwilę do ciepłej wody i odcedzić – pokroić na
mniejsze kawałki jeśli trzeba. Cebulę pokroić w piórka.
2. Na rozgrzanej patelni najpierw podsmażyć cebulę, następ-
nie dodać pieczarki i kurki. Doprawić do smaku. Gdy grzyby
będą już podsmażone dodać posiekany szczypiorek i tymia-
nek. Wlać śmietanę i pozwolić, by się zagotowała.
3. Na środku każdego naleśnika ułożyć plasterek sera, a na
nim porcję grzybów. Boki naleśników złożyć w sakiewkę i
spiąć wykałaczkami. Następnie związać namoczonym przez
chwilę w gorącej wodzie szczypiorkiem i usunąć wykałaczki.
4. Ułożyć w naczyniu żaroodpornym i piec przez 10 minut
w temp. 1800C.

KGW sycEWO
ŚLEDŹ W PORACH

Składniki
- 1kg filetów śledziowych,
- 1/3 szklanki octu winnego,
- ¼ szklanki oliwy z oliwek,
- 1 por,
- sól, pieprz do smaku. 

Wykonanie:
1. W słoiku układać na przemian kawałki filetów i plastry
pora.
2. Oliwę z oliwek wymieszać z octem, ½ szklanki wody i
przyprawami i zalać śledzie.
3. Odłożyć kilka dni do lodówki.

KGW MARcJANKi
PUSZYSTA SZARLOTKA

Składniki:
- 5 jajek, 
- 1 szklanka cukru, 
- 1,5 szklanki mąki pszennej (użyto mąki tortowej),
- 0,5 szklanki mąki ziemniaczanej,
- 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia,
- 250 g margaryny (u KGW Marcjanki to margaryna
Palma)
Składniki na nadzienie:
- 2 kg jabłek,
- 1 kisiel cytrynowy bez cukru,
- 3 i 1/2 łyżki cukru, 
- 2 łyżki zimnej wody,
Dekoracja:
- cukier puder.

Wykonanie:
Jabłka obrać i pokroić w plasterki. Smażyć je z cukrem i 2
łyżkami wody około 15 minut. Ostudzić. Do przestudzo-
nych jabłek dodać kisiel w proszku i dokładnie wymieszać.
Białka ubić na sztywną pianę ze szczyptą soli. Do ubitych
białek dodać cukier i nadal ubijać, aż do całkowitego roz-
puszczenia się cukru. Następnie dodać żółtka i delikatnie
wymieszać. Dodać przesianą mąkę pszenną, ziemniaczaną i
proszek do pieczenia i delikatnie wszystko wymieszać. Na
koniec dodać rozpuszczoną gorącą margarynę i ponownie
delikatnie wymieszać. Połowę ciasta wylać do wyłożonej
papierem do pieczenia prostokątnej formy (30×25) i wsta-
wić do nagrzanego piekarnika do 1800C na 10 minut. Na
podpieczone ciasto wyłożyć nadzienie z jabłek i przykryć
delikatnie pozostałym ciastem. Całość piec około 45 minut.
Upieczone ciasto ostudzić i posypać cukrem pudrem.

KGW WiERZBiE
PYSZNY MAKOWIEC

Składniki:
- 2 szklanki mąki pszennej,
- 3/4 szklanki ciepłego mleka,
- 5 żółtek,
- 16 dkg masła,
- 12 dkg cukru, 
- 40 g drożdży świeżych, 
- szczypta soli,
- parę kropli wanilii.
Masa makowa:
- 50 dkg suchego maku,
- trochę posiekanych migdałów lub orzechów włoskich,
- trochę skórki pomarańczowej i rodzynek, 
- kieliszek rumu,
- 4 łyżki miodu, 
- 5 dkg masła, 
- 4 białka. 

Wykonanie:
Najpierw mak zalać wrzątkiem, aby zmiękł. Potem odsą-
czyć i zmielić dwukrotnie. Rodzynki zalać odrobiną
wrzątku i rumem na 5-10 min, potem odsączyć. Do maku
dodać resztę składników (oprócz masła). Wymieszać. Na
dużej patelni rozpuścić masło, dodać masę makową i sma-
żyć 10 min mieszając. Po ostudzeniu dodać pianę z białek.
Ciasto: zrobić zaczyn z odrobiny cukru, mleka i mąki.
Dodać rozkruszone drożdże, wymieszać, odstawić w ciepłe
miejsce, do wyrośnięcia. Masło rozpuścić, przestudzić.
Żółtka utrzeć z cukrem, wanilią i solą. Do drugiej miski
przesiać mąkę i dodać do niej wyrośnięte drożdże, masło,
mleko i masę żółtkową i wyrobić. Ciasto odstawić do wy-
rośnięcia na około półtorej godziny. Potem ciasto podzielić
na 2 części rozwałkować na prostokąt, nałożyć pół masy
makowej, zwinąć w roladę. Owinąć dość luźno w natłusz-
czony papier. Odstawić w ciepłe miejsce na 20min,a potem
piec 30-40min w temperaturze 1800C. Na koniec po wystu-
dzeniu polać lukrem lub czekoladą i koniecznie choćby
trzema łyżkami miłości.

KGW MARcJANKi
WIGILIJNY KARP W GALARECIE 

Składniki:
- karp królewski: 1 sztuka,
- marchew: 2 sztuki,
- mały seler: 1 sztuka,
- pietruszka: 1 sztuka,
- liść laurowy: 4 sztuki,
- kolorowy pieprz ziarnisty: 1 łyżeczka,
- sól: 1 łyżeczka,
- 1 kostka bulionu warzywnego,
- ziele angielskie: 5 sztuk,
- żelatyna: 4 łyżeczki. 

Wykonanie: 
Oskrobanego, wypatroszonego karpia kroimy wzdłuż na
pół, a następnie kroimy w 2,5 cm kawałki. Przygotowu-
jemy wywar z włoszczyzny, przypraw, kostki warzywnej,
głów karpia (które wzięliśmy do smażenia), ogona i płetw.
Następnie umyte kawałki dodajemy do wywaru, tak aby
były zanurzone w całości. Gotujemy je 20 minut na bardzo
wolnym ogniu, aby ryba się nie rozgotowała. Ugotowane
kawałki wyciągamy ostrożnie łyżką cedzakową i układamy
na kwadratowym półmisku. Dekorujemy plasterkami li-
monki, plasterkami marchewki, pociętymi listkami pora i
natką pietruszki. Wywar odcedzamy przez gęste sitko, do-
dajemy, do jeszcze gorącego wywaru, 4 łyżeczki żelatyny,
dokładnie mieszamy za pomocą trzepaczki aż żelatyna się
rozpuści i zalewamy rybę. Gdy płyn przestygnie wsta-
wiamy do lodówki do stężenia



ZE sZKOLNEJ ŁAWKi

„RĘcE PEŁNE POMysŁÓW”

Uczniowie mogli wykazać się kreatywnością
oraz rozbudzić swoją wyobraźnię podczas
tworzenia piaskowych obrazków. Celem
warsztatów było zaszczepienie pasji wśród
najmłodszych od początkowych lat edukacji.
Taką formą są na pewno warsztaty, na któ-
rych poprzez naukę i zabawę rozwijamy
zdolności i umiejętności twórcze dzieci.
Warsztaty prowadzili pracownicy firmy
„Ręce pełne pomysłów” z Inowrocławia.
Koordynatorem szkolnym warsztatów była
Pani Agnieszka Guźniczak. O oprawę foto-
graficzną zadbała Pani Danuta Jakubiak.

Głównym celem tego święta była chęć
ucieczki od agresji i przypomnienie najważ-
niejszych wartości jakimi są dzieciństwo,
przyjaciel, miłość, ciepło. Z tymi słowami
łączy się właśnie Pluszowy Miś. Przyjaciel z
dzieciństwa, zawsze wierny i oddany. To
jemu powierzamy swoje sekrety i to on ma
nas uchronić od zła i niebezpieczeństw. Z tej
okazji dzieci przyniosły do szkół swoje
misie. Były również pląsy, zagadki, układa-
nie puzzli, zwiedzanie wystawki książek. Nie
zabrakło głośnego czytania wierszy, których
bohaterami są sympatyczne misie, ponieważ
rozbudzanie zainteresowań czytelniczych
stanowi podstawowy cel „spotkania z

książką”. Dzieci malowały farbami swoje
ulubione misie. Wszyscy przypomnieli sobie
o swoich przyjaciołach, może troszeczkę za-
pomnianych. My dorośli także powróciliśmy
pamięcią do swojego dzieciństwa.
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ŚWiATOWy DZiEń PLUsZOWEGO MisiA W
sZKOŁAcH
25 listopada, we wszystkich szkołach w gminie, ob-
chodzony był Światowy Dzień Pluszowego Misia.

Już po raz drugi, w Zs nr 3 w Mąkolnie odbyły się
warsztaty artystyczne dla najmłodszych uczniów. 108
dzieci z klas i-iii oraz przedszkolaki wykonywały
obrazki z kolorowego piasku o tematyce świąteczno–
mikołajkowej. 

Często zapominają o ich istnieniu, o właści-
wym traktowaniu. Wałęsające się psy prze-
kazywane są do schronisk i przytulisk dla
zwierząt, gdzie znajdują schronienie, pokarm
i opiekę weterynaryjną. Psy, które znalazły
się w schronisku, często mają za sobą bardzo
przykre doświadczenia.  Już po raz drugi w
Przedszkolu Gminnym w Lubstowie  została
zorganizowana akcja dobroczynna na rzecz
podopiecznych Przytuliska dla zwierząt w
Sompolnie. Celem akcji było uwrażliwienie
dzieci na problemy i potrzeby zwierząt, mo-
bilizacja wychowanków do podjęcia działań
mających na celu niesienie bezwarunkowej
pomocy oraz ukazanie różnych aspektów
działania na rzecz wolontariatu. Przez cały
listopad uczniowie zbierali nie tylko karmę,
ale też kocyki i słomę. Dzieci wykazały

ogromną wrażliwość. Zebrane w przedszkolu
artykuły zostały odebrane przez wolonta-
riuszki przytuliska. Dziękujemy wszystkim
dzieciom i rodzicom z grupy 4-5 latków za
zaangażowanie, podkreślając jak istotne jest
wychowanie w duchu poszanowania zwierząt
i pomagania innym. Z pewnością miło było
sprawić taką niespodziankę bezdomnym,
opuszczonym zwierzakom. O efekcie niech
świadczy wymalowany psim ogonem
uśmiech i błysk nadziei w psich oczach, być
może pewnego dnia znajdzie się ktoś, kto po-
daruje im prawdziwy dom, otoczy miłością i
opieką. Dzieci z przedszkola w Lubstowie
doskonale wiedzą o tym, że każde żywe
stworzenie potrzebuje akceptacji i ciepła, a
odwdzięcza się przywiązaniem i bezgranicz-
nym oddaniem.

PRZEDsZKOLAKi Z LUBsTOWA ZDĄŻyŁy Z
POMOcĄ PRZED ZiMĄ
Pies ma tylko jeden cel w życiu. Obdarować kogoś
miłością. Zbliża się zima, a więc najgorszy okres dla
bezdomnych zwierząt. Nie wszyscy jednak ludzie
należycie troszczą się o swoich czworonożnych
przyjaciół.

Jest ono jedną z najistotniejszych przyczyn
przedwczesnej umieralności. Wymuszone
bierne palenie jest równie groźne jak palenie
czynne, zwłaszcza gdy dotyczy niemowląt i
małych dzieci. Dzień ten był okazją do ogól-
nospołecznej akcji edukacyjno-informującej
o zdrowotnych następstwach palenia tytoniu
i zachęcającej do wyboru zdrowego stylu
życia wolnego od dymu tytoniowego. 17 lis-
topada została zrobiona przez uczniów i ko-
ordynatora akcji Panią Monikę
Podlasińską-gazetka informująca o obcho-
dach akcji, na której zostały umieszczone
ulotki i informacje dotyczące rzucania tyto-
niu, chorób spowodowanych przez palenie,
a także jak i gdzie szukać pomocy w rzuce-
niu palenia. Tablica z tymi informacjami zos-

tała umieszczona przy wejściu głównym do
szkoły, aby każdy wchodzący do budynku
mógł się z nią zapoznać. Również w przed-
szkolu w Sompolnie odbyły się zajęcia i po-
gadanki na temat szkodliwości palenia
papierosów. Dzieci przygotowały prace pla-
styczne zachęcające do rzucenia palenia.
Spośród przepięknych prac jury wyłoniło
trzy zwycięskie: I miejsce zajęła Anna Paw-
lak z grupy „Pszczółek", II miejsce - Maria
Krawczyk z grupy „Żuczków" i III miejsce
Amelia Zielińska z grupy „Mrówek". Nato-
miast 21 listopada uczniowie wraz z wycho-
wawcami przygotowali plakaty i gazetki
klasowe oraz odbywali w klasach pogadanki
dotyczące palenia tytoniu i asertywności
podczas, gdy ktoś im proponuje zapalenie

OGÓLNOPOLsKA AKcJA „RZUĆ PALENiE
RAZEM Z NAMi" W ZEsPOLE sZKOLNO-PRZED-
sZKOLNyM NR1 W sOMPOLNiE
Palenie tytoniu stanowi przyczynę większej liczby
zgonów w Polsce niż picie alkoholu, AiDs,
samobójstwa, zabójstwa, urazy i zatrucia razem
wzięte.

Trzy radosne krasnale w jesiennym, pełnym
kolorowych liści lesie, poszukują słodkich
poziomek na obiad. Zwierzątka i spacerująca
Pani Jesień uświadamiają im, że „poziomek
należy szukać tylko w lecie, bo każda pora
roku ma w kalendarzu swoje miejsce prze-
cież”. Widzom występ dzieci bardzo się spo-
dobał.

MŁODZi AKTORZy Z LUBsTOWA
Dzieci z koła teatralno–muzycznego działającego w
Przedszkolu Gminnym w Lubstowie przygotowały, pod
kierunkiem opiekuna, przedstawienie „Jesień w lesie”.

WyciEcZKA DO KOPALNi sOLi W KŁODAWiE

Kopalnia soli w Kłodawie to najmłodsza ko-
palnia, bo powstała w latach 50-tych XX w.
To głównie z niej pochodzi sól jadalna oraz
drogowa, a roczne wydobycie sięga miliona
ton. Naturalna sól kamienna o barwie białej
oraz unikalnej różowej powstała ponad 200
mln lat wstecz z odparowania mórz i ocea-
nów. Sól wydobywana w Kłodawie znajduje
zastosowanie jako sól kuchenna, sól dla prze-
mysłu spożywczego, dla rolnictwa, przemy-
słu chemicznego oraz do zimowego
utrzymania dróg. Program zwiedzania obej-
mował prelekcję n/t historii powstania złóż
kłodawskich oraz zastosowania soli, zjazd
windą na poziom 600 m pod powierzchnią
ziemi (zjazd windą z prędkością 6 m/s pozos-
tawia człowiekowi niezapomniane wraże-
nia), przejście wyrobiskami do podziemnej
kaplicy św. Kingi-opiekunki górników sol-
nych. Możliwość zobaczenia maszyn używa-
nych w podziemnym górnictwie solnym i
innych osobliwości górnictwa solnego. Na
koniec uczniowie zakupili pamiątki zwią-
zane ze zwiedzanym miejscem. Dodatkową
i zupełnie niespodziewaną atrakcją było
spotkanie z Panem Prezesem kopalni - Wal-
demarem Marciniakiem, który do niedawna

był nauczycielem w szkole w Sompolnie.
Wiadomości zdobyte przez dzieci w czasie
wycieczki są ściśle związane z materiałem
edukacyjnym w klasie II.

W listopadzie klasy ii b i ii c ZsP nr 1 w sompolnie, pod
opieką wychowawców i rodziców, odbyły wycieczkę do
Kłodawy. celem wycieczki było zwiedzenie tamtejszej
kopalni soli. 
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ZE sZKOLNEJ ŁAWKi
PODZiĘKOWANiE DLA RADy sOŁEcKiEJ Wsi
OŚNO GÓRNE
Dyrektor, Rada Pedagogiczna oraz społecz-
ność uczniowska Szkoły Podstawowej w
Ośnie Górnym serdecznie dziękują Radzie
Sołeckiej za doposażenie placu zabaw dla
dzieci w nowe urządzenia. Dzieci przyjęły
ten fakt z ogromną radością i na pewno spę-
dzą tam wiele miłych chwil.

„KsiĄŻKOWy” MiEsiĄc

Adresatami akcji stali się nie tylko uczniowie
klas starszych, lecz również najmłodsi. 27
października uczennice klas VI wcieliły się
w role postaci bajkowych: Czerwony Kaptu-
rek – Ola Wodnicka wraz z Babcią - Wero-
niką Trochonowicz, Pocahontas- Aleksandra
Bekier, Myszka Miki – Paulina Łuka-
szewska, Smerfetka – Oktawia Zielińska, Cy-
ganka z bajki „Dzwonnik z Notre Dame”-
Maja Michalska. Postaci wymyślone przez
światowych literatów, spacerowały po kory-
tarzach szkolnych, witały się i prezentowały

reklamy znanych i lubianych książek. Od-
wiedzając najmłodszych uczniów naszej
szkoły, zachęcały do sięgania po książki i to
nie tylko od święta. Uwieńczeniem tego dnia
była prezentacja bajki „Czerwony Kapturek”
przez Igę Nowak. Uczennica klasy V odwie-
dziła sześciolatków, odczytała treść znanej
bajki, przez co utrwaliła wcześniejsze, nietu-
zinkowe spotkanie z tytułową postacią baśni.
Sześciolatki chętnie dzieliły się swoimi wra-
żeniami i spostrzeżeniami. 

LOTERiA FANTOWA W ZEsPOLE sZKOLNO-
PRZEDsZKOLNyM NR 1 W sOMPOLNiE

Każdy los był wygranym! Loteria odbyła się
w bibliotece szkolnej i przygotowana została
przez Weronikę, Natalkę, Klaudię, Nadię,
Wiktorię i Milenę pod okiem Pani Magda-
leny Drzewieckiej-Budnej i Edyty Jankow-
skiej. Pieniądze zebrane podczas loterii
przeznaczone zostaną na wyjazd uczniów do
Domu dla Dzieci i Młodzieży w Kaczkach.

17 i 18 listopada w ZsP nr 1 w sompolnie odbyła się
Wielka Loteria Fantowa. cena losu to jedyne 3 zł. Do
wygrania były gadżety, gry, książki, maskotki, zegary,
kolczyki i wiele innych ciekawych rzeczy. 

Październik to miesiąc, w którym szczególnie pro-
mowane jest czytelnictwo. stąd też grupa uczniów klasy
Vi podjęła się dodatkowych działań,
rozpowszechniających czytelnictwo w szkole w
Mąkolnie. 

TRADycJA BOŻEGO NARODZENiA!

Na zaproszenie Pani Beaty Fronczak w grud-
niowe, mroźne przedpołudnie 2016 roku
dzieci słuchały opowieści o Świętym Miko-
łaju, o symbolice bardzo lubianych świąt. W
gościnnej sali przedszkola pani Bibliotekarz
Ewa Prętnicka przeczytała aktywnej, całej
najmłodszej społeczności bajkę o magii

świąt Bożego Narodzenia. Mini konkursy,
oglądanie książek, rozdanie wizytówek do
siedziby głównej Świętego Mikołaja oraz
wspólne śpiewanie kolęd z żywym podkła-
dem gitarowym autorstwa Andrzeja Prętnic-
kiego uzupełniło treść spotkania
wprowadzającego w wyjątkowo gorący czas!

spotkanie Kulturalno-Edukacyjne pt: “Tradycja Bożego
Narodzenia” mające miejsce w Przedszkolu w Lub-
stowie przyniosło przemiłym dzieciom, prócz cennych
ciekawostek, uśmiech, radość i zadowolenie.

AKTUALNOŚci Z PRZEDsZKOLA MiEJsKiEGO
W sOMPOLNiE

28 października odbyła się uroczystość paso-
wania na przedszkolaka. To wielkie przeży-
cie nie tylko dla dzieci, ale także rodziców
przedszkolaków, to wspólne przeżywanie
chwil radosnych i przyjemnych, które

wzmacniają więzi rodzinne. Głośny śpiew  i
recytacja wierszy zachwyciła wszystkich
gości, a mali artyści zostali nagrodzeni grom-
kimi brawami! Po części artystycznej zapre-
zentowanej przez dzieci  nastąpiło uroczyste
ślubowanie. Pani dyrektor przedszkola ma-
gicznym ołówkiem mianowała każde
dziecko na przedszkolaka. 9 listopada przed-
szkole gościło Pana Jacka Michalskiego,
pszczelarza, który posiada własną pasiekę.
Spotkanie odbyło się w ramach konkursu na
zabawę relaksacyjną: „PRZEDSZKOLNE
ROBACZKI W MIODOWYM KRÓLE-
STWIE”. Pan Jacek opowiedział dzieciom o
tym, jak powstaje miód i z czego się go otrzy-
muje. Opowiadał  o życiu i zwyczajach
pszczół, o tym jak zbierają pyłek, czym się
żywią, co produkują. Dzieci dowiedziały się
o tym jak bardzo są to pracowite  owady  i
jak ważne jest ich znaczenie w przyrodzie.
Dzieci mogły z bliska obejrzeć akcesoria
pszczelarza tj. podkurzacz, specjalny kape-
lusz i ramkę. Przedszkolaki zdobyły wiele
cennych informacji i ciekawostek o życiu
pszczół. W dalszej części spotkania dzieci z

wszystkich grup zaprezentowały zabawy  ru-
chowe  przy muzyce. Przedszkolaki   z
ogromną radością wzięły udział w układach
ruchowych przedstawiających zachowania
owadów wg nazw grup. I tak kolejno wystą-
piły: Biedronki, Pszczółki, Świerszcze,
Żuczki, Pajączki, Mrówki i Motylki. Na za-
kończenie, wszyscy otrzymali miód i odbyła
się jego degustacja. 10 listopada w przed-
szkolu odbyła się uroczystość z okazji Święta
Narodowego 11 Listopada. Dzieci uczestni-
czyły w apelu „PRZEDSZKOLAKI OJ-
CZYŹNIE”. Głównym celem organizacji
tego spotkania było kształtowanie miłości i
przywiązania do kraju ojczystego, jego kul-
tury i tradycji oraz poznania symboli narodo-
wych naszego kraju. W uroczystym apelu
brały udział dzieci ze wszystkich grup wie-

kowych. Przedszkolaki recytowały wiersze i
śpiewały piosenki o tematyce patriotycznej.
Cała społeczność przedszkola odśpiewała
hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”.
Przedszkolaki recytowały słowa tak bardzo
znane, lecz wymowne: „Kto ty jesteś? Polak
mały”. Wykonały także prace plastyczne pt.
„Polska moja ojczyzna”, którymi udekoro-
wały hol przedszkola. Aktywny udział w
apelu pozwolił przedszkolakom poczuć się
patriotami i zrozumieć słowo „ojczyzna”.

Dzieci z Przedszkola Miejskiego w sompolnie miały wiele
atrakcji i przeżyć. Brały udział w ciekawych wydarzeni-
ach, spotkaniach i konkursie.

LEGiON RZyMsKi W MĄKOLNiE
W ramach akcji-zbiórki zużytych baterii
uczniowie ZS nr 3 w Mąkolnie uczestniczyli
w niecodziennym spotkaniu z X Legionem
Rzymskim.
27 października grupa rekonstrukcyjna, dzia-
łająca przy Stowarzyszeniu Kolanie, przenio-
sła uczestników zdarzenia w czasy
starożytnego Rzymu. Uczniowie poznali
uposażenie legionisty rzymskiego, w tym:
hełm, pancerz, tarczę, miecze, włócznie.
Oprócz uzbrojenia wielkim zainteresowa-

niem uczniów cieszyły się opowieści legio-
nisty rzymskiego o historii świetności
Rzymu, tworzeniu oraz podbojach armii
rzymskiej. Z wielką uwagą uczniowie wsłu-
chiwali się w anegdoty o życiu codziennym
legionisty rzymskiego. Wybrani uczniowie
wcielając się w role żołnierza legionisty,
mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności
we władaniu mieczem i włócznią. Kolejna
żywa lekcja historii na długo pozostanie w
pamięci uczniów.
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PRZEGLĄD sPORTOWy

sZKOŁA Z sOMPOLNA NA PUcHARZE POLsKi
W KONiNiE W PiŁcE KOsZyKOWEJ

Spotkanie odbyło się w hali sportowej w Ko-
ninie. Opiekę nad uczniami sprawowali: Pani
Magdalena Drzewiecka-Budna, Pani Edyta
Jankowska i Pan Marcin Jankowski. Mecz
zrobił na uczniach ogromne wrażenie! Grupa

udała się na zarezerwowane miejsca na wi-
downi i dopingowała drużynie konińskiej
KSS Mustang. Trzecie miejsce wywalczyli
gospodarze. Trzeba przyznać, że wszystkie
mecze był bardzo zacięte i interesujące.

ZŁOTE MEDALE MĄKOLEńsKicH 
BADMiNTONisTÓW

W turnieju wzięli udział uczniowie z 3 gim-
nazjów: Sompolno, Mąkolno i Lubstów.
Obowiązkowo każdy zawodnik musiał grać
w czapce mikołaja, którą otrzymał od orga-
nizatorów. W wyniku losowania rozstrzyg-
nięto kolejność meczy. Zawody rozgrywane
były systemem “każdy z każdym”, 2 razy
po10 min. Pierwsze spotkanie rozegrano
między drużynami z Lubstowa i Mąkolna,
gdzie po zaciętym boju zwyciężyła drużyna
z Mąkolna 2-0. Kolejny mecz to mecz po-
między Sompolnem a Lubstowem- wynik 1-

1. Wyrównująca bramka dla Sompolna padła
w ostatnich sekundach meczu. W ostatnim
spotkaniu naprzeciw siebie stanęły gimnazja
z Mąkolna i Sompolna. Po 20 minutach
wynik 3-0 dla Sompolna i zwycięstwo w
całym turnieju. Każdy z zawodników otrzy-

mał pamiątkowe medale i upominki wrę-
czone przez Burmistrza Miasta Sompolno
Romana Bednarka oraz Zastępcę Burmistrza
Joannę Raźniewską. Zawodnicy w prze-
rwach między meczami, a także po turnieju
mogli skosztować pysznej grochówki przy-
gotowanej przez pracowników kuchni ZSP
nr 1 w Sompolnie. Chleb został ufundowany
przez piekarnie „Staszak”z Sompolna. Ser-
deczne podziękowania należą się nauczycie-
lom wychowania fizycznego z naszej gminy,
którzy dzielnie prowadzili swoje zespoły.

Nad przygotowaniem turnieju oraz przebie-
giem czuwali animatorzy sportu w Sompol-
nie Panowie: Szymon Stankiewicz oraz
Mariusz Chmielewski.
Klasyfikacja końcowa: Gimnazjum w Som-
polnie 4pkt., Gimnazjum w Mąkolnie 3 pkt.,

Gospodarzem wszystkich czterech Finałów Mistrzostw
Powiatu Konińskiego w Drużynowym Badmintonie
Dziewcząt i chłopców szkół Podstawowych i Gimnazjal-
nych był Zespół szkół Nr 3 w Mąkolnie.

We wszystkich kategoriach wiekowych złote
medale oraz tytuły Mistrzów Powiatu zdobyli
uczniowie z Mąkolna: I miejsce–Dziewczęta
S.P.–Mąkolno (Ola Wodnicka, Julia Klim-
czak, Kinga Tomaszewska). Dalszy etap:
Mistrzostwa Rejonu Konińskiego–Konin - II
miejsce–awans na zawody wojewódzkie; I
miejsce – Chłopcy S.P. – Mąkolno (Igor We-
sołowski, Bartosz Gauden). Dalszy etap:
Mistrzostwa Rejonu Konińskiego – Konin;III
miejsce; I miejsce–Dziewczęta G.–Mąkolno
(Klaudia Bilińska, Weronika Konarska, Mi-

chalina Charuba). Dalszy etap: Mistrzostwa
Rejonu Konińskiego–Słupca - III miejsce; I
miejsce – Chłopcy G. – Mąkolno (Szymon
Trawiński, Joachim Jaskólski, Mateusz Sa-
siński). Dalszy etap: Mistrzostwa Rejonu Ko-
nińskiego–Słupca-III miejsce. Wszystkim
serdecznie gratulujemy. Uczniowie reprezen-
tujący UKS Płomyk Mąkolno po raz kolejny
udowodnili, ze stolicą badmintona w Powie-
cie Konińskim Ziemskim jest szkoła z Mą-
kolna.

i MiKOŁAJKOWy TURNiEJ PiŁKi NOŻNEJ
6 grudnia 2016r. o godz. 16.00 na kompleksie boisk
sportowych Orlik w sompolnie rozpoczął się i
Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej.

27 listopada grupa uczniów z ZsP nr 1 w sompolnie
miała okazję oglądać na żywo Puchar Polski w Piłce
Koszykowej. GiMNAZJALisTA Z MĄKOLNA ZDOByWcĄ 

sUPER ZŁOTEJ KORONy

W kategorii wiekowej chłopców rocznika
2003 uczeń Bartosz Lamprycht zajął II
miejsce.
W kategorii wiekowej chłopców 2001-02
Filip Michalski po rewelacyjnym biegu zajął
I miejsce, Mateusz Sasiński VII, a Zbigniew
Bartczak VIII miejsce. Dzięki zwycięstwu
Filip dokonał rzeczy, której nie dokonał
żaden uczeń w historii biegów z rejonu Wiel-

kopolski Wschodniej. Wygrał bieg Milowego
Słupa w Koninie, Międzynarodowy Bieg
Warciański w Kole oraz Bieg Niepodległości
w Turku. Nikt nie wygrał tych biegów jako
uczeń, a Filip dokonał tego w jednym roku
zdobywając dzięki temu Super Złotą Koronę
Wielkopolski Wschodniej. Chłopcom gratu-
lujemy i życzymy kolejnych zwycięstw na
trasach biegowych.

Zimowa aura przywitała biegaczy na XXVii Ogólnopols-
kich Biegach Niepodległości w Turku. Na starcie
stanęło ponad 1000 uczestników. Gimnazjum w
Mąkolnie reprezentowało 4 uczniów.



Pytania do krzyżówki:
1. Ozdobna kula na choince
2. np. Dzisiaj w Betlejem
3. Drewniana "kołyska" Jezusa
4. Jeden z trzech króli

5. Okres, który nazywamy oczekiwaniem na narodziny Jezusa
6. Nazywamy tak przedstawienie, które pokazuje narodziny Jezusa
7. Msza, która odbywa się o 12 w nocy 
8. Zwierzę, na którym jechała Maryja
9. Liczba potraw na wigilijnym stole
10. Betlejemska
11. Pod choinką
12. Dobra podczas narodzin Jezusa
13. Był nim wyścielany żłobek Jezusa 
14. Łamiemy się nim podczas kolacji wigilijnej

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 20 stycznia 2017 roku. 
Każda osoba może oddać tylko jeden kupon konkursowy.
Wylosowany laureat otrzyma nagrodę rzeczową.

FREDI przebywa w Przytulisku od wrześ-
nia 2015 roku. Jest odrobaczony, zaszcze-
piony oraz wykastrowany. Bardzo
żywiołowy z niego osobnik, dlatego też naj-
bardziej odpowiadają mu spacery na 5met-
rowej smyczy. Przyjazny w stosunku do
ludzi. Pies średniej wielkości, odpowiedni
dla osób, które zapewnią mu dużą dawkę
ruchu.

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

BAX około 2-3 letni pies. Jest odrobaczony,
zaszczepiony oraz wykastrowany. Bardzo
spokojny i zrównoważony. Trochę płoch-
liwy przy kontaktach z innymi psami, chowa
się za wolontariuszem i unika konfrontacji.
Bardzo ładnie chodzi na smyczy.

DROPEK mały, sympatyczny, około 3 letni
piesek. Jest odrobaczony, zaszczepiony oraz
wykastrowany. Potrafi ładnie chodzić na
smyczy. Idealny towarzysz dla rodziny z
dziećmi. Nie wchodzi w konflikty z psami,
z którymi przebywa w kojcu. 

KROPKA najmniejsza suczka w Przytulisku. Około 4 letnia. Jest odrobaczona, zaszcze-
piona oraz wysterylizowana. Niezwykle radosna i pałająca pozytywną energią. Towarzyska,
łaknąca kontaktu z człowiekiem. Potrafi skakać na kolana czy budę na komendę. Z racji
swej maleńkości powinna trafić do domu jeszcze przed zimą. Idealna towarzyszka dla ro-
dziny z dziećmi.

TOSIA, średniej wielkości suczka, odroba-
czona, zaszczepiona oraz wysterylizowana.
Przyjazna i sympatyczna. Potrafiąca space-
rować na smyczy. Lubiąca głaskanie i piesz-
czoty. Sprawdzi się jako członek rodziny z
dziećmi.


