
MŁODZICZKI GKS SOMPOLNO 
WYGRAŁY WSZYSTKIE MECZE W
GRUPIE ROZGRYWKOWEJ 
WIELKOPOLSKIEJ LIGI PIŁKI 
SIATKOWEJ KOBIET!

26 FINAŁ WOŚP JUŻ ZA NAMI
26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Som-
polnie, który odbył się 14 stycznia 2018 roku w sali OSP
przeszedł wszelkie oczekiwania bowiem zebrano
16 438,84 zł.

RANKING MAGAZYNU 
„PERSPEKTYWY"
Tytuł “Srebrnej Szkoły” dla Technikum w Sompolnie.

BRAWA DLA ALEKSANDRY 
GRZESIAK
2 grudnia, w Działdowie odbyła się X jubileuszowa edycja
Ogólnopolskiego Młodzieżowego Festiwalu Piosenki 
Hoffer Superhit Festival' Działdowo 2017.
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V KONCERT ŚWIĄTECZNY 
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W sobotę, 30 grudnia 2017r, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
Sompolnie, odbył się V Koncert Świąteczny Sompoleńskiej
Orkiestry Dętej.
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19 grudnia 2017r, społeczność OREW w Marianowie i zaproszeni
goście spotkali się na świątecznej uroczystości. 

ORSZAK TRZECH KRÓLI 
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Na scenie tamtejszego Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury swoje wokalne umiejętno-
ści zaprezentowali wójtowie i burmistrzowie,
radni, sołtysi i urzędnicy. W kolędowaniu
udział wzięły gminy: Ślesin, Babiak,
Kramsk, Krzymów, Skulsk, Sompolno,
Wierzbinek oraz Starostwo Powiatowe w

Koninie. Każda z reprezentacji wykonała po
dwie kolędy. Były to brawurowe wykonania.
Pomysłodawcami międzygminnego kolędo-
wania, które odbyło się po raz pierwszy 28
stycznia 2007 roku w Sompolnie, są Roman
Bednarek, obecnie Burmistrz Miasta Som-
polno (wtedy przewodniczący Rady Miej-

skiej) oraz Andrzej Prętnicki (Radny Rady
Miejskiej oraz prowadzący Kolędowanie).
Gminę Sompolno na scenie reprezentowali
Burmistrz Miasta Sompolno Roman Bedna-
rek, Danuta Kołacka Kierownik USC, Radni
Rady Miejskiej w Sompolnie: Edyta Imbior-
kiewicz, Roman Adamczak, Bartosz Barto-

sik, Karol Malinowski, Andrzej Prętnicki, Jan
Wasielewski oraz Tomasz Majewski-kierow-
nik M-GOPS w Sompolnie. Przedstawiciele
gminy Sompolno wykonali dwie kolędy :
„Cicha noc” i „Tryumfy Króla niebieskiego”.
Gospodarzem XII międzygminnego kolędo-
wania będzie gmina Krzymów. 
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Z ŻYCIA GMINY

W sobotę, 13 stycznia, odbyło się po raz jedenasty Samorządowe Kolędowanie. W tym roku samorządowcy
kolędowali w Gminie Ślesin. 

V KONCERT ŚWIĄTECZNY 

Na początku koncertu licznie zgromadzona publiczność mogła posłuchać tradycyjnych kolęd
w wykonaniu orkiestry oraz solistki Aleksandry Grzesiak. Następnie Sompoleńska Orkiestra
Dęta pod kierunkiem kapelmistrza Macieja Gwoździa zaprezentowała utwory muzyki pop i
jazz oraz standardy muzyczne w brawurowych aranżacjach. O stronę taneczną koncertu za-
dbały „Sompoleńskie Mażoretki”, którymi opiekuje się Pani Michalina Trawińska. Mażoretki
zaprezentowały choreograficzne układy taneczno-marszowe do muzyki orkiestry dętej. W
trakcie koncertu najmłodsza grupa mażoretek, w wieku 3-6 lat, miała swój pierwszy występ.
Najmłodsze mażoretki otrzymały z rąk Burmistrza Miasta Sompolna drobne upominki. Licz-
nie zgromadzona publiczność, żywiołowo reagowała na występy artystów. Były pełne uzna-
nia brawa i owacje. Koncert znakomicie, z dawką dobrego humoru, poprowadził Pan Paweł
Ciesielski, który w czasie koncertu przypomniał historię oraz sukcesy Sompoleńskiej Or-
kiestry Dętej.

W sobotę, 30 grudnia 2017r, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sompolnie, odbył się V Koncert Świąteczny
Sompoleńskiej Orkiestry Dętej.
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Z ŻYCIA GMINY
ZŁOTE GODY - UROCZYSTOŚĆ 50-LECIA
POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

Wnioski o nadanie medali za Długoletnie Po-
życie Małżeńskie przygotowuje kierownik
urzędu stanu cywilnego. Po podpisaniu przez
burmistrza wysyła się je do urzędu woje-
wódzkiego celem podpisania przez woje-
wodę. Następnie wnioski, o których mowa
wyżej-wojewoda przedstawia Prezydentowi

Rzeczypospolitej Polskiej z prośbą o nadanie
medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
Osoby zainteresowane taką uroczystością,
która odbędzie się 2018 roku, prosi się o
zgłoszenie do Urzędu Stanu Cywilnego w
Sompolnie, pok. nr 3 w terminie do dnia 10
lutego 2018r.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie ustanowiono
jako nagrodę dla małżonków, którzy przeżyli wspólnie
co najmniej 50 lat. Został ustanowiony ustawą z dnia
17 lutego 1960 roku o orderach i odznaczeniach, a
włączony do obecnego systemu odznaczeń
państwowych ustawą z 16 października 1992 roku o or-
derach i odznaczeniach. 

BURMISTRZ MIASTA INFORMUJE,

Bez zmian pozostaje termin wnoszenia
opłaty tj. 15 luty, 15 kwiecień, 15 czer-
wiec, 15 sierpień, 15 październik, 15 gru-
dzień) oraz forma wnoszenia opłaty. 
W dalszym ciągu opłatę za odbiór odpa-
dów wnosimy gotówką u inkasenta lub
bez żadnych opłat i prowizji w punkcie
kasowym w Urzędzie Miejskim w Som-
polnie oraz filii Banku Spółdzielczego
Wierzbinek – Sompolno ul. Plac Wolno-
ści 24, na indywidualne konto bankowe
(zgodnie z otrzymanym już wcześniej
powiadomieniem).
Opłata za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi nie uległa zmianie i wynosi: 
• 7 zł miesięcznie od każdej osoby za-
mieszkałej na terenie nieruchomości,
jeśli odpady są segregowane przez
mieszkańców.
• 15 zł miesięcznie od każdej osoby za-
mieszkałej na terenie nieruchomości,
jeśli mieszkańcy nie segregują odpa-
dów.
Podkreślić tutaj należy, że nasza
Gmina ma jedne z najniższych stawek
na terenie Powiatu Konińskiego. Po-
brana opłata nie pokrywa kosztów od-
bioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych, chociaż zgodnie z założe-
niami ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach system gospodarki
odpadami komunalnymi powinien być
systemem samofinansującym.  Oznacza
to, że gmina zmuszona jest dokładać do
systemu gospodarki odpadami z innych
źródeł dochodów. 
Tak jak w roku 2017, będą mogli Pań-
stwo korzystać z Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych, który
zlokalizowany jest w Przedsiębiorstwie
Usług Komunalnych. Punkt czynny jest
codziennie od poniedziałku do piątku, w

godzinach od godz. 7.00 do godz.15.00
oraz w ostatnią sobotę każdego miesiąca
w godzinach od 8.00 – do 14.00.
U źródła odbierane są:
1/ zmieszane odpady komunalne - co
dwa tygodnie;
2/ szkło i makulatura – 1 raz na dwa mie-
siące,
3/plastik -1 raz w miesiącu,
4/popiół – 12 objazdów w roku
Na terenie Gminy ustawione są również
pojemniki na odpady biodegradowalne.
Wrzucamy do nich np.:
odpadki warzywne i owocowe (w tym
obierki itp.), gałęzie drzew i krzewów,
skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i
korę drzew. Bardzo ważne jest abyście
Państwo korzystali z nich zgodnie z
przeznaczeniem. 
Z informacji uzyskanych od firmy wy-
wozowej wynika, że część mieszkańców,
którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę
odpadów nie wywiązuje się z ciążącego
na nich obowiązku segregowania odpa-
dów. W pojemnikach na odpady zmie-
szane znajdują się również inne odpady,
które powinny być wysegregowane. W
przypadku stwierdzenia nieprawidło-
wości właścicielowi nieruchomości zo-
stanie naliczona wyższa opłata za
gospodarowanie odpadami komunal-
nymi. 
Przypominam również, że w sytuacji,
gdy na nieruchomości zmienia się skład-
nik mający wpływ na wysokość opłaty
za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi (np. liczba osób, sposób zbierania
odpadów), właściciel nieruchomości po-
winien w ciągu 14 dni od daty zaistnienia
zmiany, złożyć nową deklarację
uwzględniającą zmianę.

że od 1 stycznia 2018 r. w trybie zamówienia z wolnej
ręki (in-house), usługę odbioru i zagospodarowania od-
padów komunalnych z terenu miasta i gminy Sompolno
nadal świadczy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
Sp. z o.o. z siedzibą w Sompolnie.

INFORMACJA

Burmistrz Miasta Sompolno informuje, że w terminie od dnia 1 lutego 2018
roku do 28 lutego 2018 roku, w Urzędzie Miejskim w Sompolnie, w pokoju
nr 5, w godzinach od 8.00 do 15.00, rolnicy mogą składać wnioski o zwrot
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do
produkcji rolnej. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT lub kopie faktur
VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia

2017r. do 31 stycznia 2018r. 
W przypadku dołączania do wniosku kopii faktur, ich oryginały należy
okazać do wglądu i oznaczenia pracownikowi przyjmującemu wniosek

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego zużywanego do produkcji rolnej.

ZEBRANIE WALNE KOŁA PZW NR 8

W zebraniu uczestniczyło 40 członków koła,
oraz opiekun koła–prezes kol. Waldemar
Brzeziński. W toku zebrania odczytano spra-
wozdania za rok 2017 z działalności Zarządu
Koła, Komisji Rewizyjnej, Skarbnika i Sądu
Koleżeńskiego. Na wniosek Komisji Rewi-
zyjnej Zarządowi Koła Walne Zebranie
udzieliło absolutorium za rok 2017 (jedno-
głośnie). W dalszej części zebrania wręczono
odznaczenia i wyróżnienia:
- sekretarz koła kol. Roman Adamczak otrzy-
mał Złotą Odznakę PZW, a koledzy Tomasz
Janicki, Artur Śniegowski, Michał Sztuba dy-
plomy Zarządu Okręgu PZW w Koninie. Do-
konano również uzupełnienia władz Koła –
na miejsce kol. Lecha Wiśniewskiego, który

w połowie minionego roku złożył rezygnację
– do Zarządu Koła wybrano kol. Piotra
Kucia, który od dnia dzisiejszego będzie
również pełnił funkcję wiceprezesa Koła.
Zgodnie z procedurami oraz przyjętym po-
rządkiem obrad Zebranie przyjęło do realiza-
cji przez Zarząd Koła plan działania i
preliminarz  budżetowy na rok 2018. W koń-
cowej części obrad odbyła się dyskusja, w
trakcie której poruszono wiele tematów nur-
tujących środowisko wędkarskie, a w szcze-
gólności odnoszących się do problemów
wędkarzy z Koła PZW nr 8 w Sompolnie 

Z upoważnienia Zarządu 
Sekretarz Roman Adamczak

21 stycznia odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze
Koła PZW nr 8 w Sompolnie za rok 2017.
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W Święto Objawienia Pańskiego, w Sompolnie po raz trzeci odbył się Orszak Trzech Króli. Barwny korowód wyruszył
spod kościoła  p.w. Św. Marii Magdaleny aby przejść na Plac Wolności, gdzie odbył się pokaz laserowy. 
Korowód wypełniły barwne postacie Trzech
Króli, w które wcielili się ks. proboszcz Mi-
rosław Lament, Burmistrz Roman Bednarek
oraz radny powiatu konińskiego Pan Walde-
mar Marciniak. Pięknie zaprezentowały się
także zespoły działające przy Miejsko-Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Sompolnie, lokalni
artyści niosący wykonane przez siebie

szopki, schola. Ponadto w orszaku licznie
wzięli udział mieszkańcy gminy Sompolno.
Następnie pochód udał się do sali OSP, gdzie
odbyło się złożenie hołdu Dzieciątku Bo-
żemu przez Trzech Króli oraz koncert kolęd.
Na zakończenie zostały wręczone nagrody i
wyróżnienia w konkursie „Najpiękniejsza
Szopka Bożonarodzeniowa”. W konkursie

wzięło udział 7 szopek. Pierwsze miejsce
otrzymała szopka Jagody Maciejewskiej,
której tłem była architektura miasta Som-
polna. Drugie miejsce zajęła Świetlica Socjo-
terapeutyczna w Sompolnie, gdzie wśród
postaci świętych, pasterzy i królów można
było odnaleźć portrety młodzieży z tejże
świetlicy. Trzecią nagrodę otrzymało przed-

szkole miejskie w Sompolnie. Wyróżnione
zostały szopki Stowarzyszenia Kobiet Inicja-
tyw Wiejskich w Mąkolnie, Nadii Gauden z
Lubstowa, Koła Gospodyń Wiejskich w Sy-
cewie oraz Szkoły Podstawowej w Ośnie
Górnym. Serdecznie gratulujemy.

ORSZAK TRZECH KRÓLI PO RAZ TRZECI W SOMPOLNIE



 

PODSTAWOWEJ NR 1 W SOMPOLNIE 
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KULTURA I ROZRYWKA
KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ KARTKĘ
BOŻONARODZENIOWĄ ROZSTRZYGNIĘTY!

Konkurs miał charakter religijny i charyta-
tywny. Uczennice pracowni plastycznej M-
GOK w Sompolnie po raz kolejny okazały
się świetne. Na konkurs wpłynęło około 3 ty-
sięcy kartek. Mimo tak dużej konkurencji w
kategorii kl. IV–VI szkół podstawowych II
miejsce zajęła Malwina Bączkowska lat 11.
W kategorii kl. VII szkół podstawowych i

gimnazjów I miejsce otrzymała Julia Szcześ-
niak lat 14. Natomiast wyróżniona została
Michalina Górczak lat 13. Laureatki otrzy-
mały nagrody rzeczowe. Cieszymy się z suk-
cesu artystycznego  uczennic. Serdecznie Im
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów
artystycznych.

W siedzibie Biura Senatorskiego Senator RP Margarety
Budner odbyło się uroczyste wręczenie nagród laure-
atom oraz osobom wyróżnionym w konkursie plasty-
cznym „Najładniejsza Kartka Bożonarodzeniowa”. 

BRAWA DLA ALEKSANDRY GRZESIAK

Do festiwalu została również zakwalifiko-
wana Aleksandra Grzesiak z Sompolna. Po
wysłuchaniu 35 uczestników jury w składzie:
Magdalena Steczkowska, Grażyna Łoba-
szewska i Krzysztof Kiljański postanowiło
przyznać Oli wyróżnienie za wykonanie pio-
senki „Jestem chora”. Nagroda ta cieszy tym
bardziej, że Ola została dostrzeżona przez tak
zacną komisję. Ponadto w Działdowie spo-
tykają się najzdolniejsi amatorzy z całego
kraju, od Szczecina przez Koszalin, War-
szawę, Łódź, Poznań, Kielce, Kalisz, Toruń

po południowe krańce Polski. Wśród nich są
zarówno laureaci wielu prestiżowych ogól-
nopolskich i międzynarodowych konkursów,
jak i jeszcze, nie utytułowani, ale bardzo
zdolni, młodzi wokaliści oraz uczestnicy
wielu muzycznych programów telewizyj-
nych, dlatego tak cieszy ten sukces, a Oli na-
leżą się szczególne gratulacje. Aleksandrę
Grzesiak do konkursu przygotował instruktor
emisji głosu M-GOK w Sompolnie Pan
Karol Brzykcy.

NATALIA NAGRODZONA ZA KARTKĘ
ŚWIĄTECZNĄ

Ich pomysłowość i kreatywność została na-
grodzona-w gronie 25 laureatów znalazła się
Natalia Kostańska, która zajęła III miejsce.
Na konkurs wpłynęło 1671 prac ze 163 pla-
cówek oświatowych i kulturalnych. XIX
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Kartka
świąteczna - Boże Narodzenie, Nowy Rok"

zorganizowany został przez MDK w Pabia-
nicach. Jego celem było utrwalenie tradycji
związanych z rodzinnym i chrześcijańskim
obchodzeniem świąt Bożego Narodzenia.
Uczestnicy konkursu mogli wykonać ilust-
racje o tematyce świątecznej. Laureatce ser-
decznie gratulujemy!

Młodzież z pracowni Plastycznej M-GOK w Sompolnie
wzięła udział w ogólnopolskim konkursie na
najpiękniejszą kartkę świąteczną z
bożonarodzeniowym motywem.

2 grudnia, w Działdowie odbyła się X jubileuszowa edy-
cja Ogólnopolskiego Młodzieżowego Festiwalu Piosenki
Hoffer Superhit Festival' Działdowo 2017.

NAJPIĘKNIEJSZE ANIOŁY

Dzieci, młodzież i dorośli czerpali inspiracje
z rozmyślań nad przemijaniem i ulotnością
życia, nad cudem narodzin w związku ze
Świętami Bożego Narodzenia. Kreatywność,
zapał twórczy, natchnienie zaowocowały
oryginalnymi pracami plastycznymi. Anioły
można było wykonywać różnymi techni-
kami. Najwięcej powstało prac plastycznych:
rysunków, akwarel. Były też przepiękne

rzeźby i płaskorzeźby. Nagrodzone prace
można było wylicytować podczas stycznio-
wego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy w Wałbrzychu. Wśród nagrodzo-
nych znalazła się Katarzyna Sosnowska z
pracowni plastycznej M-GOK w Sompolnie,
która zajęła III miejsce w kategorii wiekowej
9-13 lat. Gratulujemy.

Blisko 1000 aniołów przyleciało do Wałbrzyskiego
Ośrodka Kultury na Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
„Anioły – muśnięcie skrzydeł”. 
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26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Sompolnie, który odbył się 14 stycznia 2018 roku w sali OSP
przeszedł wszelkie oczekiwania bowiem zebrano 16 438,84 zł.
Fundacja w tym roku przeznaczyła pieniądze
na sprzęt dla szpitalnych oddziałów neonato-
logicznych. Ten dzień był pełen wrażeń i
emocji. Już od wczesno-porannych godzin na
ulicach można było spotkać wolontariuszy z
sompoleńskiego sztabu Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Pieniądze zbierane
były w całej gminie przez 43 wolontariuszy

ze specjalnie oznaczonymi puszkami i iden-
tyfikatorami. Jak co roku do kwestowania
dołączyły się szkoły w Lubstowie i Mąkol-
nie, które także zebrały znaczne kwoty Lubs-
tów-1 415,07 zł, natomiast Mąkolno-2
530,90 zł. Zbiórce towarzyszył bardzo bo-
gaty program artystyczny, w którym wystą-
piły zespoły, grupy i soliści z M-GOK,

Przedszkole Miejskie w Sompolnie oraz
Szkoła Podstawowa w Mąkolnie. Na koniec
wystąpił zespół Coolers, który gra w szero-
kim rozumieniu muzykę taneczną. Część ar-
tystyczną rozpoczęli najmniejsi artyści,
grupy wokalne z przedszkola oraz M-GOK.
Pięknie zaprezentowały się formacje ta-
neczne, które rozgrzały widzów energicznym
pokazem tańca. Po nich wystąpiła młodzież
z sekcji gitarowej oraz perkusyjnej M-GOK.
Nie zabrakło również najstarszych zespołów.
Na scenie pojawiły się Kwiaciarki, Dębo-
wiacy oraz Andrzej Prętnicki i Lucky band.
Pod koniec koncertu zagrały zespoły roc-
kowe, Rybafity, Iskra, Anima Libera, Astave
zrzeszając swych fanów, którzy w rytm ich
utworów bawili się przez wiele minut. Pod-
czas koncertu odbyło się wiele licytacji, które
skutecznie przeprowadził Pan Dariusz Guź-
niczak czego efektem było zebranie znacznej

sumy – 4 871,23 zł. Zlicytowano między in-
nymi obraz z makami od Pani Elżbiety Fili-
powskiej oraz od anonimowego darczyńcy
pięknie tkany gobelin z wizerunkiem papieża
Jana Pawła II w ozdobnej złoconej ramie
(180zł). Pan Waldemar Marciniak przekazał
dwie lampy solne o działaniu prozdrowot-
nym (180,120 zł) oraz dla amatorów piwa
ozdobny kufel (170zł). Znalazło się też coś
dla łasuchów w postaci piernikowych serc.
Na aukcję przekazano także piłkę nożną z au-
tografami piłkarzy Lecha Poznań (300zł)
oraz damską torebkę. Zlicytowano także
wiele gadżetów WOŚP między innymi:
kubek termiczny, plecak, koszulki dla dzieci
i dorosłych, kalendarze, książki, apteczkę. 26
Finał WOŚP w Sompolnie zakończył się suk-
cesem ponieważ udało się zebrać sumę o
przeszło 1 000 zł większą niż w roku po-
przednim.

26 FINAŁ WOŚP JUŻ ZA NAMI



KULTURA I ROZRYWKA
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JULIA ERBER NAGRODZONA

W tym roku na konkurs wpłynęło 3.413 prac z
307 placówek szkolnych, instytucji oświato-
wych, kulturalnych oraz od uczestników indy-
widualnych. Autorów wszystkich prac
połączył talent i zamiłowanie do kreowania
przepięknych małych dzieł sztuki ukazujących
radość, klimat i nastrój Świąt Bożego Narodze-
nia. Magiczne kartki urzekają swym pięknem
i różnorodnością zastosowanych technik arty-
stycznych i form wyrazu. Jury XXI finału,
przyznało 25 nagród oraz 95 wyróżnień.
Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace, są
prezentowane na wystawie pokonkursowej w
„Galerii” kina Hel w Pleszewie. 

Z wielką przyjemnością spotkaliśmy się w Pleszewie, na finale XXI edycji Wielkopolskiego Konkursu Plasty-
cznego na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową, gdzie uczennica pracowni plastycznej M-GOK w Sompolnie
Julia Erber otrzymała III nagrodę. 

MIĘDZYNARODOWE SUKCESY WYCHOWANEK
M-GOK

Komisja obejrzała 1871 prac z 202
placówek z Polski, Litwy, Białorusi,
Ukrainy, Bułgarii, Serbii i Indonezji.
Spośród nich przyznała 13 nagród
specjalnych, 11 nagród i 116 wyróż-
nień przez kwalifikację do wystawy.
Prace oceniane były bez uwzględnia-
nia kategorii wiekowych. Wyniki
obrad ogłoszone zostały na uroczy-
stym podsumowaniu w Miejskim
Centrum Kultury w Tychach. Gratu-
lacje należą się wychowankom Pani
Teresy Olczak, szczególnie zaś dwu-
nastoletniej Klaudii Korejbie, której
praca otrzymała jedną z trzynastu na-
gród specjalnych. Nagrodzony obra-
zek autorstwa Klaudii został
umieszczony w kalendarzu na 2018
rok wydawanym przez organizatorów
jako kartka ilustrująca miesiąc maj.
Także praca Marii Łukasik otrzymała
nagrodę. Wyróżnienia przez kwalifi-
kację do wystawy otrzymały: Mal-
wina Bączkowska (11 lat), Natasza
Ficner (12 lat),  Katarzyna Sosnowska
(12 lat). Cieszymy się bardzo i gratu-
lujemy wychowankom.

W tegorocznej edycji Międzynarodowego Konkursu
Plastycznego „Tęczowy Kalendarz” w Tychach jury
miało trudny wybór, gdyż nadesłane prace
prezentowały wysoki poziom artystyczny.

I NAGRODA DLA MARII ZA WYOBRAŹNIĘ

Natomiast Sandra i Zuzanna otrzymały wy-
różnienia. Organizatorem konkursu był
Miejski Dom Kultury Muflon w Jeleniej
Górze – Sobieszowie. Ogólnopolski konkurs
plastyczny „Świat mojej wyobraźni” zachę-
cał jego uczestników do niczym nieskrępo-
wanego ukazywania przygód ich
świadomości poprzez sztukę. Był inspiracją,
by z odwagą zaprezentować ukryte dotąd

przed wzrokiem innych obszary ich we-
wnętrznych światów, gdzie piękno i zgroza
przeplatają się ze sobą, gdzie niewyrażalne
nagle daje o sobie znać poprzez akt twórczy,
który jest również intymną rozmową z sobą
samym. Na konkurs nadesłano blisko 2000
prac. Wystawa pokonkursowa odbyła się w
Galerii Kolor. Nagrodzona młodzież praco-
wała pod kierunkiem Pani Teresy Olczak.

Z przyjemnością informujemy o sukcesie artystycznym
Marii Dębskiej, Sandry Wiśniewskiej oraz Zuzanny
Skalskiej z pracowni plastycznej M-GOK w Sompolnie.
Praca Marii otrzymała I nagrodę w kategorii wiekowej
13-16 lat trzeciej edycji Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego „Świat Mojej Wyobraźni".

ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE Z PRZEDSZKOLAKAMI
W grudniu 2017r., z okazji świąt Bożego Na-
rodzenia, odbyło się spotkanie z maluszkami
w Mąkolnie. Dzieci rozmawiały z panią bib-
liotekarką o magii świąt i o Mikołaju, który

przynosi wór prezentów dla grzecznych
dzieci. Przedszkolaki śpiewały piosenki i za-
prosiły gościa do wspólnych zabaw tanecz-
nych przy okazji ucząc zaczarowanego tańca.

Miejsko–Gminna Biblioteka Publiczna w Sompolnie
zaprasza na 

WYSTAWĘ FOTOGRAFICZNĄ

Pana Tomasza Puszczyńskiego
WSPOMNIENIE LATA

MOTYLE 

styczeń-luty 2018
Serdecznie zapraszamy i polecamy!



ZE SZKOLNEJ ŁAWKI
WYCHOWANIE DO WARTOŚCI

Po części artystycznej do ośrodka zawitał
również Mikołaj, który przywiózł dla
wszystkich wychowanków prezenty. Urado-
wani i szczęśliwi wychowankowie przeka-
zali podziękowania Państwu Małgorzacie i
Remigiuszowi Komorowskim oraz pracow-
nikom BRENNTAG POLSKA oddział w
Jankowicach, dzięki którym tyle uśmiechu
zagościło na ich twarzach. Wiele radości
było także przy obdarowaniu paczkami ze
słodkościami, które przekazał Pan Grzegorz
Rauchfleisch. Jak na prawdziwą wigilię
przystało nie zabrakło również wieczerzy, na
której społeczność OREW i goście ucztowali
przy przyniesionych przez rodziców oraz
zrobionych w ośrodku w ramach zajęć kuli-
narnych potrawach: barszcz, uszka i pierogi,
sałatka śledziowa i ryba po grecku, kutia,
makowce, pierniki i serniki. Wychowanko-

wie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczego w Marianowie po przerwie
świątecznej 9 stycznia uczestniczyli w niety-
powej lekcji religii. Odbyła się ona w Ko-
ściele pod wezwaniem Św. Mateusza
Apostoła w Lubstówku. Wychowankowie
Ośrodka podziwiali bożonarodzeniową
szopkę oraz wspólnie kolędowali przy akom-
paniamencie gitary w niewielkiej, ale pięknej
i klimatycznej świątyni. Energetycznie i we-
soło wychowankowie zaczęli karnawał im-
prezą pod hasłem „Wyginam śmiało
ciało-czyli taniec dla każdego”. Motywem
przewodnim była muzyka indiańska, dlatego
aby wczuć się w klimat wszyscy uczestnicy
imprezy otrzymali barwne pióropusze, a po-
nieważ to początek karnawału to przed nimi
jeszcze wiele imprez.
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Zajęcia zrealizowane zostały w ramach
Szkolnego Programu Profilaktyczno-Wycho-
wawczego. Mają na celu zapobiegać zagro-
żeniom demoralizacją. Prowadzona
profilaktyka oparta jest na uniwersalnych
wartościach takich jak dobroć, uczciwość,

miłość, szacunek dla drugiego człowieka, od-
powiedzialność za siebie i innych. Podejmo-
wane działania przez szkołę mają na uwadze
bezpieczeństwo i dobro uczniów. Warsztaty
zostały sfinansowane przez Radę Rodziców.

WYCHOWANKOWIE OREW W KARNAWAŁOWO-
ŚWIĄTECZNYCH KLIMATACH

TECHNIKUM W SOMPOLNIE ZDOBYŁO TYTUŁ „SREBRNEJ SZKOŁY" W RANKINGU MAGAZYNU
„PERSPEKTYWY"
Magazyn „Perspektywy" corocznie publikuje ranking szkół ponadgimnazjalnych w Polsce. 
W tym roku w rankingu pojawiła się jedna pla-
cówka z powiatu konińskiego. Jest nią Technikum
z Sompolna. Technikum zdobyło tytuł Srebrnej
Szkoły plasując się na 14 miejscu wśród wszystkich
techników w Wielkopolsce, wyprzedzając wszyst-
kie Technika we Wschodniej Wielkopolsce! W ran-
kingu oprócz szkoły z Sompolna jedynym
Technikum z Wschodniej Wielkopolski było Tech-
nikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych w
Słupcy. Zgodnie z postanowieniem Kapituły, tech-
nika zostały ocenione za pomocą czterech kryte-
riów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki
matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki ma-
tury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki eg-
zaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu
wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (ze-
wnętrznych) wobec ocenianych szkół. 

19 grudnia 2017r, społeczność OREW w Marianowie i
zaproszeni goście spotkali się na świątecznej uroczys-
tości. Tego dnia rodzice i goście obejrzeli krótką część
artystyczną w wykonaniu wychowanków, przygoto-
waną przez katechetkę Annę Liczbińską oraz wspólnie
kolędowali przy akompaniamencie gitary. 

BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW

Z udziałem dzielnicowego asp. Krzysztofa
Kubackiego realizowane są programy i akcje
z zakresu bezpieczeństwa. Mając na uwadze
dobro i bezpieczeństwo uczniów 14 grudnia
2017 roku zaproszono do szkoły st. sierz.
Adriannę Karwowską- Kuna z Wydziału Pre-
wencji Komendy Miejskiej Policji w Koni-
nie, na spotkanie na temat cyberprzemocy.
Problem cyberprzemocy staje się zjawiskiem
coraz bardziej powszechnym i dotyka za-
równo osoby dorosłe jak i grupę dzieci i mło-

dzieży. Funkcjonariuszka policji uświado-
miła uczniom, jak korzystać bezpiecznie z
plików dostępnych w sieci oraz jakie zagro-
żenia związane są z „cyberprzemocą”, która
polega na prześladowaniu, zastraszaniu, nę-
kaniu, wyśmiewaniu innych osób z wyko-
rzystaniem technik informacyjnych i
komunikacyjnych, takich jak: e-mail, fora
dyskusyjne, blogi, sms-y, telefony komór-
kowe, strony internetowe. Podczas prezenta-
cji multimedialnej na temat omawianego
zagadnienia młodzi ludzie dowiedzieli się,
jakie niebezpieczeństwa i zagrożenia niesie
ze sobą korzystanie z portali społecznościo-
wych oraz kontaktowanie się w sieci z oso-
bami nieznajomymi. Spotkanie cieszyło się
dużym zainteresowaniem wśród uczniów.
Chętnie uczestniczyli w dyskusji, zadawali
pytania oraz z uwagą wysłuchali prawnych
aspektów w zakresie przestępstw interneto-
wych.

W szkole w Lubstowie duży nacisk kładziony jest na
bezpieczeństwo i zdrowie uczniów. Często organizowane
są spotkania, warsztaty, konsultacje ze specjalistami z
instytucji wspierających pracę szkoły. Szkoła
współpracuje z Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej
Policji w Koninie i z Komisariatem Policji w Sompolnie. 

13 grudnia 2017 roku uczniowie klas VI a i VII a z Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Lubstowie
uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez tera-
peutę uzależnień ze Stowarzyszenia MONAR z Konina. 
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ZE SZKOLNEJ ŁAWKI

JASEŁKA W OŚNIE GÓRNYM

W czwartek, 22 grudnia2017r., uczniowie
Szkoły Podstawowej w Ośnie Górnym
przedstawili swoją wersję Jasełek. Dzieci
przygotowywały się pilnie pod okiem kate-
chetki Pani Renaty Nowak i wystąpiły przed
swoimi rodzicami, kolegami szkolnymi i za-
proszonymi gośćmi. Uroku inscenizacji do-
dały kolędy i piosenki świąteczne
wykonywane przez utalentowane uczennice.

Ze Świętami Bożego Narodzenia wiąże się wiele
pięknych tradycji i zwyczajów. Jednym z nich jest odgry-
wanie inscenizacji o Bożym Narodzeniu.

ŚWIĄTECZNE MUZYKOWANIE W I b SP W SOM-
POLNIE

Goście zagrali różne interpretacje kolęd, pas-
torałek i piosenek świątecznych. Oprócz słu-
chania muzyki, dzieci mogły zapoznać się z
budową instrumentów i dowiedzieć się, jak
powstaje dźwięk. Po krótkim wprowadzeniu
teoretycznym dzieci sprawdziły swoje umie-
jętności i predyspozycje muzyczne. Przy po-
mocy muzyków  każdy chętny mógł

spróbować zagrać na instrumencie. Okazało
się, że technika gry na tych instrumentach
wcale nie jest taka prosta. Nie zabrakło
wspólnego kolędowania przy akompania-
mencie akordeonu, trąbki oraz tuby, za co
serdeczne podziękowania kierowane są do
Pana Bartosza Bartosika, Pana Kacpra Bar-
tosika oraz Pana Piotra Imbiorskiego.

22 grudnia 2017 roku w klasie Ib odbyło się Świąteczne
Muzykowanie z udziałem Muzyków Orkiestry Dętej w
Sompolnie. 

PRZEDSTAWICIELE FUNDACJI KINDERHAUS
EUROPA W OŚNIE GÓRNYM

Dzieci zostały obdarowane prezentami, za co
odwdzięczyły się przepięknym występem.
Uczniowie zaprezentowali polskie kolędy i

pastorałki. Goście otrzymali także własno-
ręcznie zrobione przez dzieci świąteczne
upominki.

Jak co roku przed świętami Bożego Narodzenia do
Szkoły Podstawowej w Ośnie Górnym zawitali przed-
stawiciele fundacji Kinderhaus Europa. 

ŚWIĄTECZNE SPOTKANIA W PRZEDSZKOLU W
SOMPOLNIE

Szczególną radość w tym okresie przeżywają
najmłodsi. W naszym przedszkolu w każdej
grupie wiekowej w dniach 14-22 grudnia od-
były się spotkania choinkowe. W pięknej bo-
żonarodzeniowej scenerii przedszkolaki
przedstawiły rodzicom tradycje związane z
tymi świętami. Dzieci wprowadziły wszyst-

kich gości w magiczną atmosferę śpiewając
świąteczne piosenki. Podniosła atmosfera
udzieliła się tak dzieciom, że z ogromną eks-
presją i zaangażowaniem odgrywały powie-
rzone role prezentując inscenizacje, kolędy i
tańce. Rodzice z dumą patrzyli na swoje po-
ciechy i wtórowali im śpiewem.

Za nami Święta Bożego Narodzenia-czas radosny, pełen
miłości i ciepła rodzinnego. Boże Narodzenie zajmuje w
polskiej tradycji miejsce szczególne. Dla wielu ludzi jest
to święto nie tylko najważniejsze, ale i najpiękniejsze.

„DO SERCA PRZYTUL PSA, WEŹ NA KOLANA
KOTA..."

Niektórzy z uczniów zaangażo-
wali się w pracę wolontariusza i
pomagają w wyprowadzaniu
psów i w pracach porządkowych.
Samorząd corocznie odwiedza
zwierzęta i zawsze pamięta o
przekazaniu karmy i innych po-
trzebnych rzeczy dla zwierzaków.

Tradycją szkoły w Sompolnie i Samorządu
Uczniowskiego jest współpraca z przytuliskiem dla
zwierząt, które znajduje się w naszym mieście. 

OKO W OKO Z MIKOŁAJEM

Pobyt w wiosce rozpoczął się od spot-
kania z Panią Zimą, która zaprosiła
wszystkich do domu Świętego Miko-
łaja. Po rozwiązaniu zagadek i pasowa-
niu na pomocników Mikołaja,
pierwszaki poznały dwa białe renifery.
Następnie przeszły do sali restauracyj-
nej, gdzie czekało na nich wiele atrak-
cji. Dzieci wyrabiały świąteczne
pierniczki, które po upieczeniu mogły
zjeść. Brały udział w muzycznych za-
bawach, dekorowały świąteczne
drzewko, śpiewały kolędy oraz pisały
listy do Świętego Mikołaja.

16 grudnia 2017r. uczniowie sompoleńskich klas-Ia i Ib
razem z wychowawcami odwiedzili WIOSKĘ ŚWIĘTEGO
MIKOŁAJA w Skansenie Bicz. 

JULKA-GRATULACJE!
Uczennica klasy IIa gimnaz-
jum w Sompolnie Julia
Szcześniak zdobyła I
miejsce w konkursie na
„Najpiękniejszą Kartkę Bo-
żonarodzeniową”. Julka w
nagrodę otrzymała pamiąt-
kowy dyplom oraz wy-
cieczkę do Warszawy,
podczas której będzie zwie-
dzała Sejm Rzeczpospolitej
Polskiej.



PRZEGLĄD SPORTOWY
MĄKOLNO STOLICĄ POWIATOWEGO BADMIN-
TONA

W trzech kategoriach wiekowych złote me-
dale oraz tytuły Mistrzów Powiatu zdobyli
uczniowie z Mąkolna:
I m. – Dziewczęta S.P. – Mąkolno (Natalia
Mroczkowska, Nina Kwiatkowska, Martyna
Stróżyńska). Dalszy etap: Mistrzostwa Re-
jonu Konińskiego – Konin - V m . I m. –
Chłopcy S.P. – Mąkolno (Igor Wesołowski,
Bartosz Gauden, Kacper Stankiewicz). Dal-
szy etap: Mistrzostwa Rejonu Konińskiego –
Konin - III m.
II m. – Dziewczęta S.P. – Mąkolno (Wiktoria

Jaskólska, Aneta Łukasik, Michalina Cha-
ruba). Dalszy etap: Mistrzostwa Rejonu Ko-
nińskiego – Konin - III m. I m. – Chłopcy
S.P. – Mąkolno (Joachim Jaskólski, Mateusz
Sasiński, Krystian Nijak). Dalszy etap: Mist-
rzostwa Rejonu Konińskiego – Konin - IV
m. Wszystkim serdecznie gratulujemy.
Uczniowie z reprezentujący UKS Płomyk
Mąkolno po raz kolejny udowodnili, ze sto-
licą badmintona w Powiecie Konińskim
Ziemskim jest szkoła z Mąkolna

Gospodarzem wszystkich czterech Finałów Mistrzostw
Powiatu Konińskiego w Drużynowym Badmintonie
Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych była szkoła
w Mąkolnie. 

KADRA SIATKAREK ZE SZKOŁY PODSTAWO-
WEJ W SOMPOLNIE KOŃCZY PRZYGOTOWANIA
DO MISTRZOSTW POWIATU!

12 stycznia „Kinderki” z Sompolna odwie-
dziły swoje rówieśniczki ze SP 1 w Słupcy.
Mecze przebiegały w miłej, sportowej atmos-
ferze i dostarczyły dziewczętom wielu wra-
żeń, a trenerom cennych spostrzeżeń tak
ważnych w końcowej fazie szkolenia. Skład

kadry SP: Julia Mikołajczyk, Weronika Gi-
lewska, Mariola Adamczyk, Oliwia Wełnicka,
Zuzanna Salamon, Natalia Kostańska, Eliza
Wiśniewska, Klaudia Korejba, Wiktoria Dę-
bska i Alicja Bilska.

Kolejne pokolenie siatkarek ze szkoły podstawowej
przygotowuje się do rozgrywek w piłce siatkowej.
Sprawdzianem zdobytych umiejętności są spotkania to-
warzyskie z zawodniczkami uprawiającymi tę
dyscyplinę sportu w innych szkołach. 

MŁODZICZKI GKS SOMPOLNO WYGRAŁY
WSZYSTKIE MECZE W GRUPIE ROZGRYWKO-
WEJ WIELKOPOLSKIEJ LIGI PIŁKI SIATKOWEJ
KOBIET!

W swojej grupie rozgrywkowej nie przegrały
żadnego meczu zajmując pierwsze miejsce.
Za nimi: AMBER Kalisz, DREW-PAL Sta-

wiszyn i KTPS Konin. Dziękujemy za dobrą
postawę i życzymy powodzenia w kolejnym
etapie rozgrywek.

Trwa dobra passa dziewcząt z Gimnazjum w Sompolnie
uczestniczących w barwach GKS-u w rozgrywkach
Wielkopolskiej Ligi Piłki Siatkowej Kobiet w kategorii
„Młodziczek”. 

MISTRZOSTWA SOMPOLNA W PIŁCE SIATKO-
WEJ KOBIET O PUCHAR BURMISTRZA

Do turnieju oprócz gospodyń, „Młodziczek”
GKS/Gimnazjum Sompolno, zaproszone zos-
tały „Kadetki” LO/GKS Sompolno oraz „Se-
niorki” GKS-u. Pierwszy pojedynek rozegrały
„Młodziczki” - „Kadetki” i tu po pasjonują-
cym i pełnym emocji meczu, nieznacznie w
wyższej formie zaprezentowała się młodsza
drużyna, która zwyciężyła 2:0. Kolejny mecz
to pojedynek „Kadetek” LO z „Seniorkami”-
tu niestety załamane pierwszą porażką licea-
listki łatwo oddały pole bardziej
utytułowanym, starszym koleżankom. Ostatni
mecz to prawdziwe „Derby Sompolna”! W
pierwszym secie „Seniorki” nadawały tempo
gry, a gimnazjalistki starały się cały czas
gonić wynik. W drużynie gospodyń widać
było lekki chaos, brak wiary, co powodowało
liczne błędy i mało efektywne ataki. W dru-
gim secie „Młodziczki” pokazały swoją praw-

dziwą grę. Powrócił spokój i opanowanie na
boisku, co zaowocowało stworzeniem bez-
piecznej, kilku punktowej przewagi. W tym
momencie spotkania gra była widowiskowa,
zarówno w obronie, jak i w ataku. Tak więc o
wyniku spotkania zadecydował zatem tie-
break. Podczas tego seta gra była wyrównana,
widoczna była walka punkt za punkt, choć to
głównie „Seniorki” musiały gonić swoje
młodsze koleżanki. W końcówce pojawiło się
kilka błędów u gości, co spowodowało, ze tie-
break wygrała drużyna „Młodziczek” 15:13,
a całe spotkanie 2:1. Fantastyczny doping za-
prezentowali kibice, którzy zgromadzili się na
trybunach wypełniając je praktycznie do
ostatniego miejsca. Turniej podsumował i
wręczył puchary Burmistrz Miasta Sompolno
Pan Roman Bednarek.

12 stycznia, o godz. 17.00, na hali sportowej ZSP Nr 1
w Sompolnie odbyły się Mistrzostwa w Piłce Siatkowej
Kobiet o Puchar Burmistrza Miasta Sompolno. Nie jest
tajemnicą, że miasto Sompolno słynie w regionie z
dużej liczby wyszkolonych i „szukających gry”
siatkarek w wielu kategoriach wiekowych.
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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 19 lutego 2018 roku. 
Każda osoba może oddać tylko jeden kupon konkursowy.
Wylosowany laureat otrzyma nagrodę rzeczową.

www.sadysompolna.pl

KRZYŻÓWKA

1. Skazał Jezusa na śmierć
2. Skupia wiernych
3. Odprawia msze
4. Próbuje zwieść na złą drogę
5. Sakrament, który przyjmuje się podczas Mszy Św. 
6. …… Słowa i …… Eucharystyczna 
7. Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej 
8. Był nim Św. Matusz 

Konkurs „Gazety Sompoleńskiej”

Mieszkanka gminy Sompolno Pani Ewa Dębińska została laureatką
grudniowego konkursu „Gazety Sompoleńskiej”. Konkurs polegał na
rozwiązaniu krzyżówki powiązanej z tematem Świąt Bożego Naro-

dzenia. Burmistrz Miasta Sompolno Pan Roman Bednarek,
gratulując wygranej, wręczył nagrodę oraz torbę upominkową. 

Zwyciężczyni jeszcze raz gratulujemy! 

UROCZYSTE APELE W SZKOLE W SOMPOLNIE
,,Miej serce i patrzaj w serce”. Uczniowie szkoły w Sompolnie z dumą powtarzają słowa patrona. Mówić o Mickie-
wiczu, to mówić pięknie o miłości, prawdzie i sprawiedliwości. 
Nauka w szkole noszącej imię Adama Mickiewicza, to powód do dumy, ale też i dobra wróżba, bo uczniowie  szkoły mają szansę zostać wielkimi ludźmi-wielkimi Polakami. 22 grudnia
2017r. odbyły się uroczyste apele z okazji dnia Patrona Szkoły Podstawowej-Adama Mickiewicza. 

ZE SZKOLNEJ ŁAWKI


