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5 października i 7 grudnia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Sompolnie odbyła się X jubileuszowa i
XI Akcja Krwiodawstwa organizowana przez Burmistrza
Miasta Sompolno Romana Bednarka
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PRZEKAZANIE URZĄDZEŃ RATO
WNICZYCH DLA JEDNOSTEK OSP
GMINY SOMPOLNO
PREMIERA PAWŁA I GAWŁA
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W niedzielę, 11
listopada odbyły się
gminne obchody Narodowego Święta
Niepodległości.
Narodowe Święto
Niepodległości to dla
Polaków jedno z
najważniejszych świąt
państwowych.

ZAWODY KONNE O PUCHAR BURMISTRZA
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W niedzielę 30 września na boisku przy Urzędzie Miejskim odbyły
się pierwsze sompoleńskie zawody konne o „Puchar Burmistrza Miasta Sompolno”.

6 grudnia odbyła się premiera sztuki teatralnej „Pawła i
Gawła” wykonanej przez Mieszkańców i Instruktorów
Domu Dziennego Pobytu Senior Plus w Sompolnie

INTYMNE ŻYCIE GRUBASA
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W niedzielę, 18 listopada, w sali OSP publiczność
sompoleńska bawiła się doskonale na spotkaniu z Grzegorzem Halamą w jego autorskim programie
str. 6
„Długo i Szczęśliwie”.
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Z ŻYCIA GMINY

SESJA INAUGURACYJNA RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE

22 listopada odbyła się I Sesja Rady Miejskiej na kadencję 2018-2023, podczas której 15 radnych złożyło
ślubowanie wraz z Panem Romanem Bednarkiem, który po raz drugi z rzędu będzie pełnił funkcję
Burmistrza Miasta Sompolno.
Następnie przystąpiono do wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej. Na to stanowisko
zgłoszono dwie kandydatury: Pana Ryszarda
Nowakowskiego – dotychczasowego przewodniczącego Rady Miejskiej oraz radnego
Pana Jerzego Zielińskiego. W pierwszym tajnym głosowaniu udział wzięło 15 radnych,
głosów ważnych oddano 14, a głosy na kandydatów rozłożyły się równo po 7. Drugie
głosowanie przebiegło identycznie. Dopiero
w trzecim głosowaniu radni na przewodniczącego Rady Miejskiej wybrali Pana Jerzego Zielińskiego, który otrzymał 8 głosów,
natomiast Pan Ryszard Nowakowski – 6 głosów. Wiceprzewodniczącą została Pani
Edyta Imbiorkiewicz.
SKŁAD RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE
1. Roman Adamczak – lat 54, zam. Sompolno, sekretarz Koła Wędkarskiego PZW nr
8 w Sompolnie, pracownik PAK Górnictwo
2. Grzegorz Józef Drabiński – lat 46, zam.
Biele, prowadzi własną działalność gospodarczą

3. Edyta Imbiorkiewicz – lat 47, zam. Sompolno, pracownik Starostwa Powiatowego w
Koninie, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Sompolnie
4. Mirosław Władysław Kowalski – lat 49,
zam. Sompolno, prowadzi wraz z żoną działalność gospodarczą
5. Żaneta Lasota – lat 44, zam. Mąkolno, prowadzi własną działalność gospodarczą, prezes Stowarzyszenia Kobiet Inicjatyw
Wiejskich w Mąkolnie
6. Ewa Majchrzak – lat 54, zam. Wierzbie,
sołtys sołectwa Wierzbie, prowadzi gospodarstwo ogrodniczo – sadownicze, przewodnicząca KGW Wierzbie
7. Karol Malinowski – lat 30, zam. Janowice,
prowadzi gospodarstwo rolne
8. Ryszard Nowakowski – lat 42, zam. Romanowo, prowadzi gospodarstwo rodzinne
9. Krzysztof Piasecki – lat 54, zam. Lubstów,
prowadzi własną działalność gospodarczą
10. Andrzej Prętnicki – lat 57, zam. Sompolno, animator kultury i rekreacji, emeryt
KWB Konin

11. Jan Piotr Szkudlarek – lat 59, zam. Stefanowo, emeryt KWB Konin
12. Michalina Trawińska – lat 25, zam. Sompolno, prowadzi własną działalność gospodarczą
13. Piotr Paweł Wełnicki – lat 60, zam. Sompolno, zamiłowanie wędkarstwo

14. Mariola Iwona Wojciechowska – lat 53,
zam. Drzewiec, przewodnicząca KGW Marcjanki
15. Jerzy Leszek Zieliński – lat 64, zam. Racięcice, rencista, przewodniczący Rady
Gminy w Sompolnie

SOMPOLEŃSKI KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY

W niedzielę, 10 grudnia, w Sali OSP Sompolno, odbył się po raz trzeci Sompoleński Kiermasz Bożonarodzeniowy.

Przygotowania do kiermaszu rozpoczęły się
dużo wcześniej, aby można było zaprezentować to wszystko, co udało się stworzyć.
Piękne choinki, bombki, aniołki, stroiki,
domki z piernika, przetwory, ciasta, ale też
sianko pod wigilijny obrus i wiele innych rękodzieł, którymi przystroić można dom na
Boże Narodzenie bądź podarować bliskim w
trakcie świąt. Na stoiskach zaprezentowali
się: Wioletta Mirecka i Monika Osowska,
Karolina Kos – Bujanowska i Wioletta Walczak Dylewicz, KGW Rudzica, Anna Łuczak, Maria Szwerin, Dom Dziennego
Pobytu dla Osób Starszych, Katarzyna Kołakowska – Frontczak, SP Zakrzewek, Alina
Rosiak, Świetlica Socjoterapeutyczna, Sorena, SP Ośno Górne, OREW Marianowo,
Przedszkole Miejskie Zielony Zakątek w
Sompolnie, ZSP nr 2 w Lubstowie, ZSP nr 1
w Sompolnie, KGW Marcjanki, KGW Sycewo, Małgorzata Faryńska i Zofia Augusty-
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niak oraz Marta Prętkowska. Wszyscy wystawcy otrzymali z rąk Burmistrza Miasta
Sompolno Pana Romana Bednarka podziękowania w formie dyplomu. Do zakupów na
poszczególnych stoiskach zachęcał niezastąpiony prowadzący Pan Andrzej Prętnicki.
Podczas kiermaszu rozstrzygnięto konkurs na
„Karmnik dla ptaków”, który cieszył się
ogromnym zainteresowaniem. Dla najmłodszych przygotowane były animacje świąteczne, podczas których dzieci śpiewały,
tańczyły, robiły ozdoby na choinkę i uczestniczyły w różnych zabawach. W świąteczny
klimat wprowadziły wszystkich piękne kolędy w wykonaniu Domu Dziennego Pobytu
Senior Plus, do których dołączyli: Burmistrz
Miasta Sompolno Roman Bednarek, zastępca
burmistrza Joanna Raźniewska oraz skarbnik
Magdalena Podlasińska.
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NARODOWE ŚWIĘTO ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Z ŻYCIA GMINY

W niedzielę, 11 listopada odbyły się gminne obchody
Narodowego Święta Niepodległości.
Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno
z najważniejszych świąt państwowych.

Po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał
suwerenność. Podczas dorocznych obchodów 11 listopada uczciliśmy pamięć tych,
którym zawdzięczmy własne państwo, którym udało się podnieść kraj z ogromnych
zniszczeń I wojny światowej, stworzyć warunki rozwoju ekonomicznego, modernizacji
gospodarczej i cywilizacyjnej. W tym roku
wspólnie świętowaliśmy 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. O godzinie 9.00 uroczystość rozpoczęła się zbiórką
pocztów sztandarowych, orkiestry oraz
mieszkańców Gminy Sompolno. Następnie
wszyscy wspólnie przeszli do kościoła parafialnego na uroczystą mszę świętą, która rozpoczęła się o godzinie 9.30. Mszę za
Ojczyznę odprawił ks. kanonik Mirosław Lament, natomiast kazanie wygłosił ks. wikariusz Mateusz Kamiński. Kolejnym etapem
uroczystości było przejście na Plac Wolności
pod pomnik “Poległych za Ojczyznę”. Na
początku tej części uroczystości Sompoleńska Orkiestra Dęta pod batutą kapelmistrza
Macieja Gwoździa wykonała Hymn Polski.
Po nim został zaprezentowany spektakl
słowno-muzyczny przygotowany przez Miejsko - Gminy Ośrodek Kultury. Uroczystości
uświetniły swoim występem mażoretki, zespół Dębowiacy oraz Kwiaciarki, a także wo-
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kaliści uczęszczający na zajęcia do M-GOK
w Sompolnie. Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta Sompolno Roman Bednarek,
przypominając jak ważny i niezwykły jest to
dzień. Burmistrz podziękował za udział w
uroczystości pocztom sztandarowym, samorządowcom, dyrektorom i kierownikom jednostek gminnych, Sompoleńskiej Orkiestrze
Dętej, pracownikom M-GOKu w Sompolnie
oraz wszystkim mieszkańcom Gminy Sompolno za wspólne świętowanie narodowego
święta. Kolejnym punktem uroczystości było
złożenie wiązanek pod pomnikiem “Poległych za Ojczyznę”. Kwiaty złożył przedstawiciel kombatantów, Burmistrz Miasta
Sompolno w asyście Zastępcy Burmistrza
oraz Skarbnika Gminy Sompolno, Przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego, delegacja
Radnych
Rady
Miejskiej,
Przewodniczący Samorządu Mieszkańców
Miasta Sompolno Łukasz Jankowski, Dyrektorzy Zespołów Szkolno-Przedszkolnych
oraz przedstawiciele OSP. Na zakończenie
uroczystości o godzinie 12 przez wszystkich
zgromadzonych został odśpiewany Hymn
Polski w ramach ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do hymnu”. O godzinie 17.00 w
Sali OSP odbył się koncert w wykonaniu Marzeny Michalczyk, Urszuli Tylek i Mariusza
Brząkalika.

X i XI AKCJA KRWIODAWSTWA

5 października i 7 grudnia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Sompolnie odbyła się X jubileuszowa i
XI Akcja Krwiodawstwa zorganizowana przez Burmistrza Miasta Sompolno Romana Bednarka.

Chętnych do oddawania krwi nie brakowało.
W obu akcjach wzięło udział ponad 100
osób, w tym aż 18, które przyłączyły się do
akcji po raz pierwszy. Udało się w sumie
przekazać potrzebującym 42,300 l krwi. Do
akcji włączyli się m.in.: pracownicy Urzędu
Miejskiego w Sompolnie, nauczyciele, rodzice uczniów, mieszkańcy gminy Sompolno
oraz druhowie z OSP. Na wszystkie osoby
czekało przepyszne śniadanie. Podczas X
Akcji był tort, który został ufundowany przez

Piekarnię AS Zakład Cukierniczo-Piekarniczy Adam i Sławomir Wiśniewscy. Organizatorzy dziękują wszystkim krwiodawcom
za przybycie, dyrekcji Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Sompolnie za użyczenie
pomieszczenia oraz pomoc w organizacji,
pracownikom Urzędu Miejskiego w Sompolnie oraz personelowi Rejonowej Rady Honorowego
Krwiodawstwa
Polskiego
Czerwonego Krzyża w Kaliszu za profesjonalizm i życzliwość wobec krwiodawców.

JUŻ DZIŚ SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA
KOLEJNE AKCJE, KTÓRE W 2019 ROKU
ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W CZWARTKI.
28 lutego, 6 czerwca, 12 września i 12 grudnia.
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Z ŻYCIA GMINY

PRZEKAZANIE URZĄDZEŃ RATOWNICTWA JEDNOSTKOM OSP GMINY SOMPOLNO

Gmina Sompolno przystąpiła do złożenia
wniosku na powierzenie realizacji zadań ze
środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym
oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu
Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy
osobom pokrzywdzonym przestępstwem i
świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów
pokrzywdzonych przestępstwem i świadków
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oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia
przestępstwem ( Program I, Priorytet IIIB).
Udało nam się w ten sposób uzyskać dofinansowanie na „zakup wyposażenia i urządzeń
ratownictwa dla Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Sompolno – współfinansowany ze środków Funduszu
Sprawiedliwości, którego dysponentem jest
Minister Sprawiedliwości” .
W ramach realizacji zadania dokonaliśmy zakupu sprzętu o łącznej wartości 36.730,00zł,

z czego 36.362,70zł to środki z dotacji z Funduszu Sprawiedliwości, a tylko 367,30zł to
kwota jaką dołożyła gmina z własnych środków. Zakupione wyposażenie przekazaliśmy
w formie umowy darowizny poszczególnym
jednostką OSP z terenu Gminy Sompolno.
Wierzymy, że przekazany sprzęt usprawni
prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych
przez jednostki OSP, co wpłynie jednocześnie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa
na terenie Gminy Sompolno. W uroczystym
przekazaniu sprzętu, które miało miejsce 29

listopada 2018r w budynku OSP w Sompolnie udział wzięli: Burmistrz Miasta Sompolno Pan Roman Bednarek, Komendant
Miejski PSP bryg. mgr inż. Janusz Dębowski,
Przewodniczący Rady Miejskiej w Sompolnie Pan Jerzy Zieliński, Skarbnik Gminy Pani
Magdalena Podlasińska, Prezes Zarządu
Gminnego OSP w Sompolnie Pan Łukasz
Jankowski, Komendant Gminny OSP Pan
Marek Wesołowski, a także delegacje z jednostek OSP z terenu gminy.
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KULTURA I ROZRYWKA

ZAWODY KONNE O PUCHAR BURMISTRZA

W niedzielę 30 września na boisku przy Urzędzie Miejskim odbyły się pierwsze sompoleńskie zawody konne o
„Puchar Burmistrza Miasta Sompolno”.

Na początku odbył się konkurs w powożeniu,
w której udział wzięło 10 zaprzęgów w
trzech kategoriach: pojedynka konie duże,
para konie duże i para koników polskich.

Uczestnicy rywalizowali w dwóch przejazdach na czas, pokonując 13 przeszkód. W
drugiej części odbył się pokaz skoków przez
przeszkody, które cieszyły się bardzo dużym

zainteresowaniem. Puchary i nagrody dla
zwycięzców wręczyła Pani Joanna Raźniewska – Zastępca Burmistrza Miasta Sompolno. Komentatorem zawodów był Pan

Andrzej Prętnicki, natomiast sędzią głównym
Pan Jarosław Szymoniak z Gniezna. Na koniec zawodów na każdego czekała pyszna
grochówka.

PREMIERA PAWŁA I GAWŁA

6 grudnia odbyła się premiera sztuki teatralnej „Pawła i Gawła” wykonanej przez Mieszkańców i Instruktorów Domu
Dziennego Pobytu Senior Plus w Sompolnie.

Były salwy śmiechu, jak również momenty
skupienia. Oglądając spektakl można było się
przekonać czy sąsiad Gawła, Paweł to naprawdę cichy i spokojny człowiek, który nie
wadzi nikomu. Ilość ról indywidualnych oraz
zaangażowanie całej grupy DDP jest bezcenną zdobyczą. Zapomnienie o chorobach i
dolegliwościach podkreślają uczestnicy za-
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bawy, że teatr jest znakomitym lekiem. Odtwórcami ról w komedii Paweł i Gaweł byli:
Dyrektor menadżer Krystyna Mańkowska,
Wioletka wybitna skrzypaczka Anna Mirosława Janicka, Właścicielka domu Zofia Gac,
Córka właścicielki Agnieszka Belka, Pokojówka Joanna Brodzińska, Klienci Pawła
Maria Dębińska, Daniela Bączkowska,

Klient Gawła Teresa Michalska, Sąsiadki
Władysława Skoczylas, Maria Kordyl, Kazimiera Michalska, Gaweł Zygmunt Teodorczyk, Paweł Andrzej Prętnicki, Elementy
dekoracyjne oraz rekwizyty przygotowała
Agnieszka Wiśniewska, nad realizacją akustyczną czuwała Ewelina Marciniak, Konsultacje
merytoryczne
oraz
wsparcie

wielopłaszczyznowe udzielał Tomasz Majewski. Na teatralne święto przybyły władze
samorządowe Gminy Sompolno na czele z
burmistrzem miasta Romanem Bednarkiem.
Niebawem kolejna odsłona, wiecznie aktualnej komedii.

Andrzej Prętnicki

str. 5

KULTURA I ROZRYWKA

41 MIĘDZYNARODOWY LISTOPAD POETYCKI W
SOMPOLNIE
Listopad jest szczególnym miesiącem w środowisku
poetyckim, który promuje poetów oraz ich cenny
dorobek literacki.

Dlatego też, Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna miała zaszczyt gościć Pana Kazimierza Burnata – poetę, eseistę, tłumacza,
edytora, dziennikarza, publicystę, krytyka literackiego, animatora kultury i społecznika.
Autor dwudziestu jeden książek poetyckich,
w tym sześciu wznowień oraz sześciu przekładowych z języka czeskiego i ukraińskiego. Ponadto utwory w jego przekładzie z
tych języków oraz języka węgierskiego ukazały się w 45 antologiach. Współautor ponad
250 antologii i monografii. Tłumaczony na
42 języki obce. Instruktor warsztatów literackich, juror konkursów. Organizator lub
współorganizator oraz aktywny uczestnik
wielu ogólnopolskich i międzynarodowych

festiwali i spotkań literackich. Inicjator i organizator współpracy kulturalnej z Narodowym Związkiem Pisarzy Ukrainy. Poeta
przybliżył zebranym wiersze własnej twórczości min. z tomików: „Sycenie nieznanym”
oraz „Przenikanie”, wspominając swoje przeżycia z lat młodości, pracy, życia codziennego i opowieści z różnych wypraw, w
szczególności z Ukrainy gdzie został podwójnie uhonorowany odznaką „Narodowego
Związku
Pisarzy
Ukrainy”.
Dziękujemy Panu Kazimierzowi za możliwość obcowania z poezją w tak szczególnym
czasie, mając nadzieję na kolejne spotkania,
które pozostaną na długo w naszej pamięci.

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

Przecież jeżeli obchodzimy Dzień Dziecka 1 czerwca, to
dlaczego nie świętować Dnia Naszego Ukochanego
Misia?
Otóż 25 listopada w dniu święta naszych
ulubieńców, możemy przenieść się w świat
przygody, przywołać wszystkie znane nam
postacie Misiowe i nie tylko. Głównym
celem tego spotkania było przejmowanie
najważniejszych wartości jakim są dzieciństwo, przyjaciel, miłość i ciepło. Z tymi słowami łączy się właśnie Pluszowy Miś, nasz
przyjaciel z dzieciństwa, zawsze wierny i oddany, ten ukochany, kolorowy, z kokardką ,
z urwanym uszkiem czy rozdartym ubrankiem ale nasz. Dzieci uczestniczące w spotkaniu wysłuchały historii o Pluszowym
Misiu oraz różne ciekawostki związane z misiami książkowymi i prawdziwymi. Na zajęciach odbyła się poranna gimnastyka i
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tańce z ulubionym przyjacielem, które chętnie zostały przyniesione i przedstawione
przez dzieci. Uhonorowaniem spotkania
były wesołe zabawy misiowe, np. jedzenie
miodku, zręczne łapki misia oraz celowanie
do kosza. Na zakończenie spotkania wspólnie odśpiewaliśmy piosenkę ,, Jedna łapka,
druga łapka ja jestem niedźwiadek…” prezentując zabawne gesty Misia. Rozbudzenie
zainteresowań czytelniczych stanowi podstawowy cel „spotkań z książką” ,zatem dokładajmy odrobinę zabawy i miłości
wykorzystując naszych ulubieńców do promowania czytelnictwa, które powinno być
nieodzownym elementem każdego dnia.

WYCIECZKA SZKOLNA Z TOMISŁAWIC

23 października Sompoleńską Bibliotekę odwiedzili
uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Tomisławicach z
sąsiedniej gminy Wierzbinek.
Dzieci zapoznały się z pracą bibliotekarza, z
układem książek na półkach, poznały ladę
biblioteczną oraz katalog alfabetyczny i rzeczowy. Uczniowie pięknie poradzili sobie z
przygotowanymi dla nich zagadkami, przedstawili również swoją wizję powstawania
książki. Z uwagą wysłuchali rymowanek
Wiesława Drabika. Tego dnia wspomniano
też o 92 urodzinach znanego nam wszystkim
Kubusia Puchatka, które przypadły 14 października. Aby uczcić ulubieńca wszystkich

dzieci panie bibliotekarki opowiadały o zabawnych historyjkach z życia Kubusia i jego
przyjaciół. Dużo śmiechu sprawiła dzieciom
zabawa z zakrytymi oczami, podczas przypinania ogona Kłapouchemu. Przy okazji pobytu w Bibliotece, dzieci poszerzyły wiedzę
dotyczącą historii zabytkowego budynku –
dawnej synagogi w której mieści się nasza
Biblioteka oraz usłyszeli o miejscowej ludności żydowskiej w okresie przedwojennym.

INTYMNE ŻYCIE GRUBASA

W niedzielę, 18 listopada, w sali OSP publiczność
sompoleńska bawiła się doskonale na spotkaniu z
Grzegorzem Halamą w jego autorskim programie
„Długo i Szczęśliwie”.
Od pierwszych zdań, które padły ze sceny,
publiczność śmiała się pełnym głosem. Przez
ponad półtorej godziny kabareciarz ani na
chwilę nie pozwolił jej na wytchnienie.
Grzegorz Halama to znany ze świetnego poczucia humoru i własnego stylu komik, aktor
komediowy, filmowy i teatralny, parodysta i
muzyk. Ojciec Chrzestny polskiego standup’u. Wykreował wiele postaci, a wśród nich
Pana Józka -hodowcę kurczaków z Chociul.
Nowy program artysty to podany szczerze i
dowcipnie zestaw monologów oparty na
bystrych obserwacjach życia codziennego.
Grzegorz Halama, mając wypracowany

przez lata własny styl, z charakterystycznym
dla siebie poczuciem humoru, opowiada o tematach uniwersalnych. „Długo i Szczęśliwie”, czyli intymne życie grubasa to garść
osobistych przeżyć związanych z próbami
zrzucenia wagi. Usłyszeliśmy o tym jak żyje
się „grubaskowi”, wizycie w fitness klubie,
przyczynach tycia i wyżeraniu urodzinowych słodyczy oraz o kredycie we Frankach
Szwajcarskich, którego Grzegorz rzeczywiście jest posiadaczem. Czas spędzony z Halamą upłynął w radosnej atmosferze.
A. Prętnicki
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KULTURA I ROZRYWKA

100-LECIE ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SOMPOLNIE

2018 to Rok Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Po rozbiorach i 123 latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po wielkich powstaniach, wolna Polska powróciła na mapę świata.

Nie mogło również zabraknąć wspólnego
świętowania tego radosnego jubileuszu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompol-

nie. Przygotowania do uroczystych
obchodów Święta Niepodległości zainaugurowano już we wrześniu, koordynatorem
działań była Pani Ewa Malec - nauczyciel
historii i wiedzy o społeczeństwie. Obchody
rozpoczęły się w czwartek, 8 listopada, uro-

czystym ślubowaniem uczniów klas pierwszych. To już wieloletnia tradycja szkół, łączenia ślubowania pierwszoklasistów ze
Świętem Niepodległości. Uroczystość miała
charakter podniosły, gdyż nawiązywała do
ceremoniału wojskowego ze względu na to,
że w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w
Sompolnie od pięciu lat, uczy się młodzież w
klasie o profilu mundurowym. Ponadto
uczniowie drugiej i trzeciej klasy mundurowej zostali mianowani na stopień kadeta i
starszego kadeta. Po ślubowaniu odbył się
koncert pieśni patriotycznej w wykonaniu
uczniów. W ślubowaniu uczestniczyli zaproszeni goście, Roman Bednarek - Burmistrz
Miasta Sompolno, młodszy inspektor Pan
Paweł Kiliańczyk - Komendant Miejskiej Policji w Koninie oraz Rada Rodziców. Następnego dnia, 9 listopada o godzinie 9:00
wystartował spod Urzędu Miejskiego ,,Bieg
dla Niepodległej”, w którym pobiegła młodzież z ZSP w Sompolnie i zaproszeni
uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sompolnie. Bieg zabezpieczyli druhowie z OSP w Sompolnie oraz Burmistrz
Pan Roman Bednarek. Po biegu, kolejnym
punktem obchodów było wspólne malowanie

NAGRODY DLA UZDOLNIONYCH PLASTYCZEK

Trzy uczennice z pracowni plastycznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sompolnie wzięły udział w I Wojewódzkim Konkursie Plastycznym im. Kazimierza
Nowaka ,,Tam i z powrotem”, organizowanym przez
Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 w Poznaniu.
Celem konkursu było upowszechnienie wiedzy na temat poznańskiego podróżnika, fotografa, korespondenta Kazimierza Nowaka.
Na konkurs wpłynęło 129 prac z 33 placówek. Do konkursu uczennice przygotowała
Pani Teresa Olczak. Wszystkie trzy uczennice z M-GOK zostały nagrodzone. Julia
Erber lat 10 trzymała I nagrodę w kategorii
wiekowej klas IV-VI. W kategorii wiekowej
klas VII-VIII Malwina Bączkowska lat 12
zajęła II miejsce a Sandra Wiśniewska lat 15
- III miejsce. 12 października nastąpiło wręczenie nagród. Wielkie gratulacje dla plastyczek!
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pod hasłem ,,Maluj z nami! 100 lat Niepodległej’’. Każda klasa malowała fragment komiksu, który po złożeniu stanowił jedną
całość. Punktem kulminacyjnym ceremonii
była akademia z okazji Święta Niepodległości. Szkolni artyści przedstawili losy naszej
ojczyzny od roku 1772 ( traktat Trzech Czarnych Orłów) do roku 1918 radosnego odzyskania wolności. Wśród widzów nie zabrakło
gości: Romana Bednarka - Burmistrza
Miasta Sompolno, Pana Janusza Stankiewicza – Przewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego, Pana Jana Bartczaka - Naczelnika
Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych oraz
Rady Rodziców. O godzinie 11.11 z powagą
i szacunkiem został odśpiewany Hymn Państwowy, po którym rozpoczął się koncert piosenki patriotycznej ,,Sto lat Niepodległej”. W
repertuarze znalazły się między innymi: ,,O
mój rozmarynie’’, ,,Dziewczyna z granatem’’, ,,Tango na głos’’ i wiele innych przemawiających utworów. Na pamiątkę tak
wyjątkowego Jubileuszu na dziedzińcu
szkoły odbyło się zamknięcie i wmurowanie
kapsuły czasu, w której zostały umieszczone
wiadomości i materiały dla przyszłych pokoleń. Otwarcie kapsuły czasu ma nastąpić 21

kwietnia 2045 roku, podczas stulecia istnienia szkoły. Dalsza część obchodów Jubileuszu miała charakter mniej formalny.
Uczniowie wraz z opiekunami przygotowali:
strefę rozrywki - kawiarnia w klimacie międzywojennej Warszawy, można było się
wsłuchać w szlagiery z tego okresu oraz podjeść ciasteczka biało- czerwone przygotowane przez uczniów Technikum Żywienia.
Strefę rywalizacji - Quiz dla uczniów, którzy
przypomnieli ważne wydarzenia z kart historii Polski. Strefę aktywności- turniej strzelecki, strefę wspomnień – wystawy
tradycyjne: Ojcowie Polski Odrodzonej, Kalendarium Niepodległościowe, prezentacje
multimedialne oraz Kronikę Jubileuszu Setnej Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Strefę Starego Kina – w której
wyświetlany był film pt. ,,Przystanek Niepodległość”, strefę piknikową - gdzie wydawano grochówkę z kotła wojskowej kuchni
polowej.
Dzień poświęcony Niepodległej dostarczył
wszystkim uczestnikom uroczystości wielu
emocji i wzbudził dumę, że i My mogliśmy
przyłączyć się do obchodów stulecia Niepodległej Polski.

NAGRODY W MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE
PLASTYCZNYM DLA M-GOK

W Międzynarodowym Dniu Pokoju, 21 września, o
godzinie 14:00 w galerii „Tyle światów" Oświęcimskiego
Centrum Kultury prezentowana była pokonkursowa wystawa XVII Międzynarodowego Konkursu Plastycznego
„Darujmy światu pokój", objętego patronatem Prezydenta Miasta Oświęcim.
Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat zainteresowanych
sztukami plastycznymi, którzy za pomocą
dowolnej techniki wypowiedzieli się na
temat otaczającej rzeczywistości i podpowiedzieli nie tylko dorosłym, ale również swoim
rówieśnikom jak postępować, by uczynić
świat piękniejszym i spokojniejszym,
dobrym i przyjaznym. Do udziału w XVII
edycji konkursu, zostało nadesłanych 910
prac, które oceniła komisja złożona z artystów plastyków. Nie zabrakło w tym konkursie prac plastycznych z M-GOK w
Sompolnie. Laureatkami zostały trzy młode
artystki nagrodzone równorzędnymi nagro-

dami: Julia Erber, Natasza Ficner i Sandra
Wiśniewska. Nagrodzone prace znalazły się
w pięknie wydanym katalogu powystawowym. Serdecznie gratulujemy!
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ZE SZKOLNEJ ŁAWKI

FILIA MĄKOLNO

Mąkoleńskie Przedszkole jest idealnym miejscem do
pracy z dziećmi i promowania czytelnictwa, które jest
priorytetem w pracy bibliotekarza.

Dlatego też, bibliotekarze odwiedzają placówki oświatowe, angażując się tak chętnie
do współpracy rozwijającej zainteresowania
i wyrabiającej nawyki sięgania po książeczkę. Praca z maluszkami jest nie łatwym
wyzwaniem, zabawy dla 2-3 latka to nie lada
wyczyn dla wszystkich. Maluchy w tym
wieku to żywe skarby, ciekawe świata i jak
wiadomo wszelakie zabawy szybko się
nudzą. Dlatego na zajęciach, 4 października,
przedszkolaki poznały krótką ale bardzo interesującą historię o króliczku. Aby nie nudzić
naszych
słuchaczy
zostały
przygotowane dla nich zagadki związane z
wysłuchanym opowiadaniem, ale również
zgadywanki z dnia codziennego. Kolejne odwiedziny odbyły się w grupie 5 latków, których uwagę już łatwiej zatrzymać na dłuższą
chwilę. W trakcie zajęć dzieci omawiały
Światowy Dzień Postaci z Bajek - przypada-

jący 5 listopada. Owy dzień jest wypełniony
wiecznie żywymi bohaterami i opowiadaniami, umilającymi dzieciństwo, uczą i przenoszą nas w zaczarowany świat.

Przedszkolaki chętnie przyłączyły się do celebrowania święta biorąc udział w zabawach
ruchowych, manualnych oraz przedstawieniem ulubionych idoli.

PIERWSZOKLASIŚCI TAŃCZYLI POLONEZA

26 października, zgodnie z tradycją Szkoły Podstawowej w Ośnie Górnym, odbyła się uroczystość ślubowa-

„DEBATA”

2 października uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej
im. Księdza Jana Twardowskiego w Lubstowie wzięli
udział w 3 godzinnych warsztatach w ramach rekomendowanego Profilaktycznego Programu „Debata”.

Celem programu było wzmocnienie postaw
pro-abstynenckich u nastolatków stojących
przed progiem inicjacji alkoholowej, wzrost
wiedzy o możliwościach rozwoju bez używania substancji psychoaktywnych oraz promocja zdrowego stylu życia. Realizacja
programu, miała charakter „krótkiej interwencji profilaktycznej w grupie” i była realizacją
Szkolnego
Programu
Wychowawczo-Profilaktycznego. W debacie
wykorzystano metody interaktywne odwołujące się do dialogu motywującego. Młodzież
aktywnie uczestniczyła w zajęciach. Warsztaty zostały zrefundowane przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Sompolnie.

W tym roku szkolnym do ślubowania przystąpiło 14 dzieci. Pierwszoklasiści wystąpili
z ciekawą częścią artystyczną przygotowaną
przez wychowawczynię Panią Katarzynę
Piechocką. Był to niezwykle ważny dzień dla
pierwszoklasistów i ich rodziców. Dzieci
ubrane w galowe stroje wyglądały odświętnie, a birety sprawiły, że nastrój stał się podniosły i uroczysty. Uczniowie śpiewali
piosenki, recytowali wiersze i tańczyli poloneza. Następnie Pan Dyrektor Zbigniew
Słodkiewicz dokonał aktu pasowania, dotykając ramię każdego ucznia wielkim ołówkiem. Wychowawczyni wręczyła uczniom

legitymacje szkolne, pamiątkowe dyplomy i
torebeczki z cukierkami ufundowane przez
Radę Rodziców. Uroczystość zakończyła się
słodkim poczęstunkiem w klasie przygotowanym przez rodziców.

NARODOWE ŚWIETO NIEPODLEGŁOŚCI W
OŚNIE GÓRNYM

9 listopada uczniowie Szkoły Podstawowej w Ośnie
Górnym włączyli się w obchody 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Z tej okazji o godzinie 11:11 odśpiewali
cztery zwrotki hymnu państwowego, a następnie wzięli udział w uroczystym apelu.
Tematem apelu były wydarzenia sprzed 100
lat oraz refleksje związane z tym świętem.
Uroczystości były bardzo podniosłe zwłaszcza, że uczniowie w ramach konkursu recytatorskiego prezentowali w tym dniu utwory
polskich poetów. Za wyjątkową interpretację

wierszy uczniowie zostali nagrodzeni.
Miejsce pierwsze zajęła Michalina Czajka,
miejsce drugie Martyna Biernat, a miejsce
trzecie Aleksandra Marciniak. Marek Grabowski oraz Gracjan Bąkowski zostali wyróżnieni
przez
jury.
Zwycięzcom
gratulujemy, a wszystkim dziękujemy za
uświetnienie uroczystości.

HOŁD BOHATEROM

Przedstawiciele klas Szkoły Podstawowej im księdza
Jana Twardowskiego w Lubstowie wraz dyrektorem
szkoły Panią Anetą Budziach, Panią Agnieszką Rzeźnik i
Panem Piotrem Kołakowskim, 9 listopada złożyli kwiaty
i zapalili pamiątkowy znicz przy zabytkowym pomniku ku
czci powstańców styczniowych w Ignacewie.

Uczniowie dowiedzieli się, że 8 maja 1863
roku rozległa się jedna z największych bitew
styczniowych. Odziałem powstańczym liczącym około 1 300 żołnierzy dowodził pułkownik Edmund Taczanowski. W nierównej
walce poległo około 154 powstańców. W
tym szczególnym miejscu przed pomnikiemmogiłą uczniowie wraz z nauczycielami odstr. 8

mówili modlitwę i minutą ciszy upamiętnili
poległych bohaterów.

Gr u d zi e ń 2 0 18

„NOC PATRIOTYCZNA”

ZE SZKOLNEJ ŁAWKI

5 października, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2
w Lubstowie odbyła się „Noc Patriotyczna”, która miała
na celu uczczenie 100-lecia Odzyskania Niepodległości
przez Polskę.
Udział w niej wzięli uczniowie klas IV-VIII
i III - oddział gimnazjalny. Całe wydarzenie
rozpoczęło się od zbiórki przed szkołą o godzinie 18:45. Następnie uczniowie zostali podzieleni na kilka grup, w których skład
wchodzili uczniowie z różnych klas. Kiedy
wszyscy byli już gotowi, zaczęła się gra w
podchody. Polegała ona na tym, że uczniowie
musieli znaleźć flagi będące ukryte dookoła
szkoły. Na nich były napisane pytania dotyczące historii Polski. Wygrywali ci, którzy
zdołali odpowiedzieć poprawnie na większą
liczbę pytań. Była jednak jedna trudność,
gdyż każda z grup była związana ze sobą
specjalnymi opaskami. Kolejną atrakcją było
ognisko. Gdy wszystko było już gotowe,
każdy miał możliwość upieczenia dla siebie
jabłka lub zjedzenia ziemniaków z twarogiem. Wszystko działo się pod czujnym

okiem druhów - strażaków z OSP w Lubstowie i funkcjonariuszy Komisariatu Policji w
Sompolnie. Po zjedzonym posiłku uczniowie
udali klas. Tam odbyło się karaoke pieśni
patriotycznych. Następnym punktem na liście było wysłuchanie utworu literackiego
czytanego przez uczniów, nauczycieli i rodziców. O godzinie 22.20 wyświetlono film pt.
,,Miasto 44''. Około północy nastąpiła cisza
nocna i wszyscy udali się do swoich klas.
Chłopcy i dziewczyny spali w osobnych salach. Mimo, iż pobudka była zapowiedziana
na godzinę 7.00, wszyscy wstali trochę
wcześniej. Zjedli śniadanie i posprzątali,
później czekali na przyjazd rodziców i powrót do domu.
Magdalena Gruszczyńska

OBCHODY OGÓLNOPOLSKIEGO DNIA PRZEDSZKOLAKA W PRZEDSZKOLU W LUBSTOWIE

To święto ma krótką historię, bo Sejm uchwalił je stosunkowo niedawno - 13 września 2013 roku.

Ma ono podkreślać wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju dzieci oraz popularyzować wychowanie przedszkolne, a także
integrować przedszkola z różnych regionów
kraju oraz środowiska, osoby, instytucje,
które mają wpływ na wizerunek i jakość ich
funkcjonowania. Przy okazji dostarcza dzieciom okazję do świętowania, zabawy i czerpania radości z bycia przedszkolakiem.
Lubstowskie przedszkole w tym roku po raz
czwarty obchodziło ten dzień. Jak przystało

na święto, byli także zaproszeni goście - Burmistrz Miasta Sompolno Pan Roman Bednarek oraz zaprzyjaźnione panie bibliotekarki Dyrektor Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Sompolnie Pani Katarzyna Janicka
oraz Pani Ewa Prętnicka z Filii w Lubstowie.
Swoją obecnością zaszczyciła przedszkolaków również Dyrekcja Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego Nr 2 w Lubstowie- Pani
Aneta Budziach i Pani Izabela Mazanek.
Miejscem spotkania i zabawy była plaża w
Lubstowie, do której w barwnym korowodzie pod opieką wychowawczyń i rodziców
dotarły dzieci. Spotkanie obfitowało w liczne
zabawy i konkursy, których autorkami były
panie bibliotekarki. Słodki poczęstunek dla
wszystkich zapewnili rodzice. Wszyscy życzyli przedszkolakom z okazji ich święta radości z poznawania siebie i świata, zarówno
teraz – gdy są mali, jak i w dalszym życiu.
Niech czas spędzony w przedszkolu będzie
niezwykłym doświadczeniem.
Beata Frontczak

NARODOWE CZYTANIE „PRZEDWIOŚNIA”

Zainaugurowana przez Parę Prezydencką w 2012 roku
tegoroczna odsłona Narodowego Czytania miała wymiar
szczególny, bo odbywa się w roku 100-lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości.

„OD TEJ PORY JEDYNYM ZNAKIEM DLA WAS
JEST ORZEŁ BIAŁY” JÓZEF PIŁSUDSKI

9 listopada w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w
Lubstowie odbył się uroczysty apel z okazji 100 - lecia
Odzyskania Niepodległości.

Zaprezentowany program artystyczny przypomniał ważne wydarzenia historyczne – od
utraty wolności przez Polskę w wyniku rozbiorów – po jej odzyskanie 11 listopada
1918r. Utwory poetyckie podkreślały nastrój
lat walki i zmagań z zaborcami. Ich uzupełnieniem były utwory muzyczne, począwszy
od pieśni patriotycznych: ,,Rota’’, ,,Przybyli
ułani pod okienko’’, „Wojenko, wojenko”, po
‘’ Marsz I Brygady’’. W drugiej części uroczystości uczniowie obejrzeli inscenizację
fragmentu „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego w wykonaniu uczniów klas V-VIII.
Można było ich podziwiać w pamiętnych rolach Wernyhory, Pisarza, Szlachcica, Stańczyka, postać uosabiającą Polskę czy Jaśka.
Uczniowie postarali się nie tylko pięknie
przedstawić swoje role, ale zadbali również
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o wspaniałe stroje. Podziękowania dla Pani
Iwony Maciejewskiej za przygotowanie
uczniów do występu, Panu Zbigniewowi
Słodkiewiczowi za oprawę muzyczną, Pani
Marii Maciejewskiej za przygotowanie dekoracji. Szczególne podziękowania należą
się też uzdolnionym uczniom, którzy śpiewem i grą na instrumentach, a także piękną
recytacją i grą aktorską uświetnili tę szczególną dla nas wszystkich uroczystość, jaką
jest Stulecie Odzyskania Niepodległości. Po
uroczystym apelu delegacja, w skład której
wchodzili: przedstawiciele klas, nauczyciele
oraz Pani Dyrektor Aneta Budziach, udali się
do miejscowości Ignacewo, aby zapalić znicze i złożyć kwiaty pod pomnikiem Powstańców Styczniowych.
Emilia Makarowicz

Lekturą Narodowego Czytania na kulminację akcji 8 września zostało „Przedwiośnie”
Stefana Żeromskiego - wybrane podczas internetowego glosowania. Takie spotkania odbyły się w wielu miejscach w Polsce,
również w Sali Ratuszowej w Koninie.
Przedstawiciele powiatu, miasta, starostwa i
gmin wiele dowiedzieli się o Stefanie Żeromskim, zarówno o jego twórczości, jak i
życiu prywatnym. Nie zabrakło też występów artystycznych. Wiesława Kozłowska,
wykładowca PWSZ w Koninie - prowadząca
spotkanie przedstawiła prelekcję „Żeromski
wobec dylematów współczesności’’. Przybliżyła zebranym nie tylko jego twórczość, ale
i ciekawostki z życia prywatnego. Czytanie
„Przedwiośnia” w konińskim ratuszu rozpoczęła Patrycja Kaliszak, uczennica Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Lubstowie,
następnie na scenę weszli: Burmistrz Miasta
Sompolno – Roman Bednarek, Witold
Nowak - naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji w konińskim starostwie, Sebastian Łukaszewski - wiceprezydent Konina, Piotr
Rybczyński - prezes Towarzystwa Przyjaciół
Konina, Danuta Plucińska - Starostwo Powiatowe w Koninie oraz Aneta Budziach dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Nr 2 w Lubstowie. Tuż przed Narodowym
Czytaniem złożono wiązanki kwiatów pod
pomnikiem Józefa Piłsudskiego, po czym

uczestnicy wprowadzeni przez mażoretki z
Sompolna zebrali się w Sali Ratuszowej.
Uczennice z SP nr 3 w Koninie zaprezentowały „Taniec flagi”, natomiast wiązankę
pieśni patriotycznych zagrali uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Lubstowie
pod
kierunkiem
Zbigniewa
Słodkiewicza. Głównym organizatorem uroczystości była Miejska Biblioteka Publiczna
w Koninie, która zaprosiła do współpracy
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 w Lubstowie. Koordynatorkami akcji były panie
Małgorzata Starosta i Katarzyna Zielke. W
przygotowaniach uczestniczyli również inni
nauczyciele Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2 w Lubstowie: wicedyrektor Izabela Mazanek, Anna Bekalarz, Anna
Nadolska i Wioleta Gorzelińska oraz wybrani rodzice i uczniowie.
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ZE SZKOLNEJ ŁAWKI

SZTUKA ZE ŚMIECI W SZKOLE W SOMPOLNIE

Trash art- sztuka ze śmieci. To jeden z wielu pomysłów
wykorzystania śmieci do wykonania ciekawych prac.

Dzisiaj w czasie zajęć technicznych dzieci z
klasy IA przekonały się i udowodniły innym,
że śmieci można wtórnie, naprawdę fajnie
wykorzystać chociażby do wykonania super
kukiełki. Podczas wykonania z drewnianej
łyżki, kolorowych gałganków, wełny lalki

widać było ogromne zaangażowanie, skupienie, pomysłowość dzieci. W wyniku pracy
powstały super kukiełki, które uczniowie
wykorzystali w krótkich scenkach teatralnych własnego autorstwa. To była super zabawa i lekcja ekologii.

KREATYWNOŚĆ MA MOC – ZAJĘCIA PLASTYCZNE W PLENERZE

Zajęcia plastyczne to nie tylko kartka papieru w formacie A4 i kredki, ale to tysiące możliwości tworzenia
ze wszystkiego co znajdziemy wokół. Przekonali się o
tym uczniowie klasy 1c w Sompolnie.

Edukacja plastyczna jest naturalną drogą
rozwijania kreatywności u dzieci. Wielką radość uczniom sprawiło malowanie w plenerze na foli spożywczej ZŁOTĄ POLSKĄ
JESIEŃ. Każde dziecko miało swój udział w
przedsięwzięciu. Pracę twórczą poprzedziła
,,burza mózgów” na temat, co obraz powinien przedstawiać i kto namaluje poszczególne jego elementy. Efekt wspólnej pracy
był dla najmłodszych uczniów źródłem
prawdziwej satysfakcji. Gwarantowały im
twórczą swobodę, bezpośrednie doświadczanie wielozmysłowe, własne poszukiwania i
próby, unikalne, kreatywne działania. Takie
działania pozwalają dzieciom na doświadczanie radości w atmosferze wolności i akceptacji, wymyślanie i podążanie za
wyobraźnią.

WYWIAD Z WETERYNARZEM

Uczniowie klasy 2b zaprosili na zajęcia tatę Helenki p.
Grzegorza Wypychowskiego – lekarza weterynarii, aby
przeprowadzić wywiad.

Przed spotkaniem uczniowie przygotowali
pytania, żeby dowiedzieć się, jakie cechy powinien mieć ten, kto chce w przyszłości zostać weterynarzem oraz jak opiekować się

naszymi domowymi zwierzętami. Dzieci
poznały również narzędzia jakimi na co
dzień posługuje się weterynarz.

ROBOTY „DASH I DOT” W SOMPOLNIE

Uczniowie klasy II b mogli testować kolejne roboty.
Tym razem, dzięki firmie Wonder, były to Dash i Dot.
Są to prawdziwe, interaktywne i sympatyczne roboty, które poprzez zabawę wprowadzają dzieci w świat programowania.
Podczas zajęć dzieci prowadziły urządzenie
wyznaczoną ścieżką z użyciem aplikacji
„Go” oraz „Blocky”, tak by robot poruszał
się w odpowiednim kierunku. Uczniowie

utrwalali alfabet prowadząc robota do wyrazów w kolejności alfabetycznej oraz tworząc
wyrazy z podanych liter. Programowanie robota, który na żywo reaguje na wszelkie polecenia, stanowił duży powód do
zadowolenia wśród dzieci. Zajęcia przygotowała Pani Katarzyna Wiaderkiewicz.

WIZYTA W MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz w ramach kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich u uczniów, 26 września uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Sompolnie
zwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego.
Miejsce to powstało, aby oddać hołd ludziom
walczącym i tym, którzy poświęcili swoje
życie za ojczyznę. Ekspozycja muzealna została zaprojektowana w niepowtarzalny sposób. Cały czas oddziaływała na uczniów
obrazem, światłem i dźwiękiem. Zwiedzający mieli okazję poruszać się w scenerii z
lat II wojny światowej. Chodzić po granitowym bruku, wśród murów pokrytych dziurami po pociskach i emblematami Polski
Walczącej. Wytyczona trasa wycieczki po
muzeum przedstawiała wydarzenia w sposób
chronologiczny i prowadziła przez poszczególne sale tematyczne. Na parterze uczniowie zatrzymali się przy ekspozycji
„Telefony”, gdzie mogli wysłuchać opowieści powstańców, potem przeszli przez salę
„Okupacja”, w której ekspozycja poświęcona
jest codziennemu życiu w okupowanej stolicy. Na ścianach obejrzeli plakaty z okresu
poprzedzającego wybuch wojny i okresu
okupacji w Generalnym Gubernatorstwie. W
str. 10

następnych salach „Państwo Podziemne” i
„Godzina W” dowiedzieli się o funkcjonowaniu Polskiego Państwa Podziemnego,
akcji „Burza” i o wybuchu Powstania Warszawskiego. W sali „Drukarnia” zobaczyli
maszyny drukarskie z lat 20-tych XX wieku,
które były wykorzystywane przez podziemne
drukarnie. Duże wrażenie na wielu zwiedzających zrobił stalowy monument, który przecina wszystkie poziomy ekspozycji. Jego
ściany pokrywają daty kolejnych dni powstania i ślady po pociskach. Dobiegające z niego
brzmienie bijącego serca symbolizuje życie
Warszawy w 1944 roku. Z ogromnym zainteresowaniem uczniowie oglądali również replikę samolotu Liberator B-24 w skali 1:1.
Wokół samolotu zgromadzone są ciekawe
eksponaty, związane ze zrzutami alianckimi
dla Warszawy w 1944 roku. Na kolejnym poziomie ekspozycji zobaczyli kolekcję powstańczych opasek, zakładanych na rękę w
pierwszym dniu powstania, m.in, gen. Anto-

niego Chruściela o pseudonimie „Monter”.
Innym ciekawym obiektem w tym muzeum
jest mini kino. Obejrzeliśmy w nim film
„Miasto ruin”, wzruszający obraz pokazujący
niemal
doszczętnie
zniszczoną
Warszawę.Ciekawym doświadczeniem było
także wejście do repliki kanału. Było ciemno,

co pozwoliło wczuć się w przeżycia powstańców, którzy ewakuowali się taką drogą
pod płonącym miastem. Wizyta w muzeum
była dla nas bardzo ciekawą lekcją historii.
Wycieczkę zorganizowała Pani Ewa Paliwoda-Olbert przy udziale Pani Edyty Ulańskiej, Moniki Rosiak i Edyty Dołowiec.
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PRZEGLĄD SPORTOWY

MŁODZICZKI „GKS” SOMPOLNO LIDERKAMI
MIĘDZYSZKOLNEJ LIGI PIŁKI SIATKOWEJ

W sezonie 2018/2019 Kadra Młodziczek GKS Sompolno
bierze udział w rozgrywkach Międzyszkolnej Ligi Piłki
siatkowej Dziewcząt Powiatu Konińskiego.
Po 2 rundach uczennice: Agnieszka B, Madzia Ch, Oliwia A, Olga O, Dagmara U, Wiktoria M, Liwia R, Weronika G, Julka M,
Oliwia W, Zuzia S, Mariola A i Eliza W, bez

straty seta wygrywają dwa pierwsze turnieje.
W rozgrywkach brały udział zespoły:
Brzeźno, Rzgów, Boguszyce, Sławsk, Trąbczyn, GKS Sompolno.

DWA ZŁOTE MEDALE AMELII

W Kamionkach i w Przeźmierowie koło Poznania w ramach Wielkopolskiej Ligii Młodych Talentów oraz w ramach Mistrzostw Wielkopolski odbyły się dwa Turnieje
Mistrzowskie w Badmintona Dziewcząt i Chłopców w
kategoriach do 11 lat.
W turniejach wystartowali najlepsi zawodnicy z wielkopolskich klubów badmintonowych. Jedyną przedstawicielką naszej gminy
oraz UKS Płomyk Mąkolno była Amelia Zielińska, która w kategorii do lat 9 zajęła w obu
turniejach pierwsze miejsce oraz zdobyła
złote medale i cenne nagrody. W klasyfikacji

generalnej po czterech zawodach w wielkopolskiej lidze Amelia zajmuje pierwsze
miejsce. Następny turniej odbędzie się w
październiku w Puszczykowie koło Poznania
i będzie on finałowym, kończącym wielkopolskie mistrzostwa badmintonowe. Gratulujemy !!!

MĄKOLNO STOLICĄ POWIATOWEGO BADMINTONA

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

W trzech kategoriach wiekowych złote medale oraz tytuły Mistrzów Powiatu zdobyli
uczniowie z Mąkolna:
II m. – Dziewczęta S.P. Rocznik 2006 i młodsze – Mąkolno (Natalia Mroczkowska, Weronika Wożniak, Kornelia Gołaszewska,
Wiktoria Chudziak). I m. – Chłopcy S.P. –
Rocznik 2006 i młodsi - Mąkolno (Kacper
Stankiewicz, Kamil Kocański, Szymon Grobelski). I m. – Dziewczęta S.P. – Rocznik

2003/05 - Mąkolno (Wiktoria Jaskólska,
Nina Kwiatkowska, Ola Wodnicka) I m. –
Chłopcy S.P. – Rocznik 2003/05 - Mąkolno
(Krystian Nijak, Bartosz Gauden). Wszystkim serdecznie gratulujemy. Uczniowie reprezentujący UKS Płomyk Mąkolno po raz
kolejny udowodnili, ze stolicą badmintona w
Powiecie Konińskim Ziemskim jest szkoła z
Mąkolna.

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ MINISIATKÓWKI W
NADARZYNIE

21 października uczennice kl. V d „sportowej” Szkoły
Podstawowej w Sompolnie, startując w barwach GKS-u
Sompolno wzięły udział w Ogólnopolskiem Turnieju Minisiatkówki Dziewcząt.
W turnieju wzięły udział 32 zespoły z ośrodków siatkarskich naszego kraju. W swoich
pojedynkach, „nasze siatkary” zmierzyły się
z bardzo wymagającymi przeciwniczkami.
Po dobrej grze, pomimo braku dla nas
miejsca na podium, zawodniczki GKS-u wykazały się ambicją i walecznością, co dobrze
rokuje na następne turnieje. W turnieju
udział wzięły: Wiktoria Piskorska, Oliwia
Matuszewska, Oliwia Lewandowska, Daria
Trawińska, Julia Augustyniak, Marta Antczak, Patrycja Kołakowska, Lena Kmieć,
Amelia Jarosz i Anastazja Kmieć. Trener
Maciej Daszkiewicz.
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PODRÓŻE PO EUROPIE 3b ZE SZKOŁY W SOMPOLNIE
Klasa 3b w ramach projektu Podróże po Europie poznała zwyczaje, zabytki, roślinność,
zwierzęta oraz ciekawostki o naszym kontynencie. Uczniowie mieli okazję pobawić się
w zabawy z innych europejskich państw.
Dzieci utrwaliły hymn Unii Europejskiej. Na
koniec uczniowie w grupach wykonali ciekawe plakaty o Europie.

„JESIEŃ Z BADMINTONEM” DLA SOMPOLNA

Tradycją jest, że wrzesień i październik są miesiącami
pełnych emocji rozgrywek badmintona.
29 września w Słupcy odbył się turniej „Jesień z badmintonem”, gdzie I miejsce zajęła
Agnieszka i Marlena. Druga odsłona turnieju
w Słupcy odbyła się, 27 października, gdzie
Agnieszka Brochocka znów była bezkonkurencyjna. W kategorii klas V-VI trzecie
miejsce zajęła Alicja Bilska, a uczennica
klasy II – Amelka Zielińska (startowała w
barwach UKS Płomyk z Mąkolna) w obu
turniejach zdobyła I miejsce w swojej kategorii. 29 października doszło do konfrontacji
szkół powiatu konińskiego, gdzie Agnieszka
Brochocka i Wiktoria Muszyńska zajęły III
miejsce, a ich młodsze koleżanki Agnieszka
Bilska, Martyna Podlasińska i Amelka Zielińska, 5 listopada, nie miały sobie równych
na Mistrzostwach Powiatu w kategorii I-VI
SP. Gratulujemy i dziękujemy dziewczętom
za fantastyczną grę i wspaniałą postawę.
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Klara to słodka i
kochana sunia,
która
szuka
domu i miłości.
Jest żywiołowa i
energiczna.
Uwielbia spacery
i kocha człowieka. Szukamy
jej
dobrego
domu. Jest wysterylizowana,
odrobaczona i
zaszczepiona.

Felka jest 3 miesięcznym szczeniakiem, cieszącym się
na nasz widok.
Uwielbia zabawy
zarówno z ludźmi
jak i innymi psiakami. Suczka została zbadana, jest
zdrowa i miała już
pierwsze szczepienie. Na pewno
wniesie w życie
wiele radości i miłości.
Kontakt w sprawie adopcji : Dorota tel. 573 418 925
Wa r u n k i e m a d o p c j i j e s t p o d p i s a n i e u m o w y a d o p c y j n e j

Scooby jest młodym około 3 letnim
psem sięgającym
ponad kolano. Jest
energiczny i przebojowy. Uwielbia
zabawę. Zawsze
jest gotowy na
nowe przygody i
odkrywanie nowych terenów.
Scooby jest wysterylizowany, odrobaczony i
zaszczepiony.

KRZYŻÓWKA
1. Gdy zimno zakładamy ją na głowę.

Konkurs
„Gazety Sompoleńskiej”

2. Mroźna pora roku.

3. Wieszana pod żyrandolem.
4. Wigilijna zupa.

5. Ostatni dzień roku to …

6. Msza odprawiana o północy.
7. Kładziemy je pod choinkę.
8. Lepiony ze śniegu.
9. … Betlejemska

10. Dzień przed Bożym Narodzeniem.

11. Pod świątecznym obrusem.
12. Wigilijna ryba.

13. Imię jednego z Trzech Króli.
14. Śpiewane w święta.
15. Wiszą na choince.

16. Świąteczne ciasto.

Mieszkanka Lubstowa, Pani Andżelika Gaj została laureatką październikowego konkursu „Gazety Sompoleńskiej”. Konkurs polegał na
rozwiązaniu krzyżówki związanej z grzybami.
Zastępca Burmistrza Joanna Raźniewska pogratulowała wygranej i wręczyła upominek.
Zwyciężczyni jeszcze raz gratulujemy.

KUPON KONKURSOWY
Hasło:

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

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

Oryginalny kupon z prawidłowym hasłem prosimy przesłać lub dostarczyć osobiście do siedziby redakcji, czyli do Urzedu Miejskiego w Sompolnie, ul. 11 Listopada 15, 62-610 Sompolno (sekretariatpok. nr 13) do dnia 18 stycznia 2018 roku.
Każda osoba może oddać tylko jeden kupon konkursowy.
Wylosowany laureat otrzyma nagrodę rzeczową.

W sobotę, 1 kwietnia, w hali Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Kole odbyła się kolejna edycja Memoriału

www.sadysompolna.pl
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