
ŚWIĄTECZNE KOLĘDOWANIE W
OREW W MARIANOWIE
Świąteczną atmosferę wychowankowie OREW poczuli
już pod koniec listopada, gdy pojechali na długo 
wyczekiwaną wycieczkę do Gniezna.

ŚPIEWAJĄCYCH SAMORZADOWCÓW
PRZYBYWA
Gmina Krzymów była gospodarzem dwunastej edycji
Samorządowego Kolędowania.

TEATR TERAPIĄ
17 stycznia trzynastoosobowa grupa artystyczna Domu
Dziennego Pobytu Senior+ z Sompolna wystawiła w
Licheńskim Hospicjum sztukę teatralną.

STATUETKA DLA MAŻORETEK
Władze powiatu konińskiego podsumowały miniony rok,
wyróżniając jednocześnie osoby i podmioty za najlepsze
inicjatywy oraz samorządowe przedsięwzięcia.
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w XIII Ogólnopolskim Konkursie
Plastycznym „Magiczne Okienko”
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ORSZAKOWE CUDA

W tym roku pogoda dopisała, dlatego w uro-
czystości uczestniczyło wiele osób, zaopat-
rzonych oczywiście w rekwizyty i korony.
Trzej Królowie przybyli ze swoimi orsza-
kami z parafii : w Sompolnie, Racięcicach i
Mąkolnie by złożyć pokłon narodzonemu w
Betlejem Jezusowi. Orszak Azjatycki popro-
wadził  ks. Dariusz Lewandowski, na czele
Orszaku Afrykańskiego stanął  ks. Zbigniew
Barcz, Orszak Europejski prowadził ks.  Mi-
rosława Lament. W święto Trzech Króli  ze-
społy z M-GOK złączyły się razem by
opowiedzieć tak, jak potrafimy najpiękniej,
pięknymi słowami, muzyką i swoim sercem,
historię sprzed 2000 lat . W etiudzie „O Na-
rodzeniu Pańskim” w rolę Maryi wcieliła się
Aleksandra Malcer natomiast zatroskanego i
szczęśliwego Józefa z pasją zagrał Patryk
Dunaj, anioły z zespołu tanecznego hucznie

odtrąbiły to wydarzenie, a zespół Dębowiacy
przyszedł z darami by uwielbić narodzonego
Jezusa. Wszyscy w barwnym korowodzie
przeszli na rynek miasta, gdzie mogliśmy zo-
baczyć Krakowski Teatr Uliczny Kalejdo-
skop w spektaklu z efektami
pirotechnicznymi pt. ,,Narodziny dobra". Po-
chód zakończył się w Domu Strażaka, gdzie
wszyscy mogli na nowo przeżyć tajemnicę
Bożego Narodzenia, wyśpiewując piękne
polskie kolędy i pastorałki.  Na sali OSP zos-
tał rozstrzygnięty również konkurs na Lam-
pion Bożonarodzeniowy. Spośród trzynastu
lampionów zgłoszonych do konkursu pierw-
sze miejsce zajął Lampion wykonany przez
Jagodę Maciejewską, II nagrodę zdobyła
Świetlica Socjoterapeutyczna w Sompolnie,
III miejsce wywalczyło Sołectwo Sycewo.
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Z ŻYCIA GMINY

W uroczystość Objawienia Pańskiego już po raz czwarty w Sompolnie odbył się Orszak Trzech Króli. 
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Z ŻYCIA GMINY
ZAGRALIŚMY DLA WOŚP

Jak co roku dołączyły do nas szkoły z Mą-
kolna i Lubstowa. O godzinie 15-tej w Sali
OSP  rozpoczęła się część artystyczna. Wy-
stąpiły wszystkie zespoły działające przy M-
GOK w Sompolnie. Od tych najmłodszych,
aż po najstarsze grupy. Pięknie zaprezento-
wały się grupy z Przedszkola Miejskiego w
Sompolnie. Podczas koncertu licytowano ga-
dżety WOŚP i przedmioty, które na licytację
przeznaczyli mieszkańcy gminy. Wśród nich
znalazły się między innymi: tort w kształcie
serca z cukierni Państwa Wiśniewskich zli-
cytowany za 310 zł, serce z piernika od Pani
B. Gołaszewskiej 350 zł, obraz Pani Filipow-
skiej 500 zł, piłka z podpisami piłkarzy
Lecha Poznań od Pana M. Kopra 360 zł,
rower podarowany przez Pana Łukasza Ka-

łużnego 300 zł. Z gadżetów WOŚP najwyżej
wylicytowana została koszulka za 270 zł, po-
duszka w kształcie motyla 240 zł oraz zegar
ścienny za 200 zł. Ogólnie z licytacji zebrano
kwotę 5090 zł. Wolontariusze ze Szkoły Pod-
stawowej w Lubstowie zebrali 2095,20 zł, ze
Szkoły w Mąkolnie 2867,80 zł. Wolontariu-
sze z Sompolna zebrali do swoich puszek
8389,42 zł. Razem Podczas 27 Finału Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Sztab
Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w
Sompolnie zebrał kwotę 18 442,42. Miesz-
kańcy gminy Sompolno  znowu okazali wiel-
kie serca by pomóc zebrać na sprzęt dla
szpitali dziecięcych. Zebraliśmy więcej niż
w zeszłym roku o 2092,77 zł.

Po raz kolejny Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
zagrała w Sompolnie. 40-stu wolontariuszy ze sztabu
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sompolnie
kwestowało na ulicach naszej gminy od wczesnych
godzin. 

STATUETKA DLA MAŻORETEK

W kategorii „Kultura”, nominację otrzymali:
Krzysztof Kędziora dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Brzeźnie, Miejsko-
Gminna Biblioteka Publiczna w Kleczewie,
Tomasz Olszewski akwarelista ze Starego
Miasta oraz Zespół Taneczny Mażoretek
NEW WAVE z Sompolna. Statuetki trafiły
do: Krzysztofa Kędziory za inicjowanie i rea-
lizowanie artystycznych działań edukacyjno-

poznawczych głównie teatralnych, a poprzez
to promowanie potencjału kulturalnego po-
wiatu za udowadnianie, że „teatr można two-
rzyć wszędzie” oraz Zespołu Tanecznego
Mażoretek NEW WAVE z M-GOK w Som-
polnie popularyzującego taniec mażoret-
kowy i odnoszącego sukcesy na przeglądach
i festiwalach w kraju oraz poza jego grani-
cami. Serdecznie gratulujemy.

Uroczysta 20 Gala Powiatu Konińskiego odbyła się 25
stycznia w Konińskim Domu Kultury. Władze powiatu ko-
nińskiego podsumowały miniony rok, wyróżniając jedno-
cześnie osoby i podmioty za najlepsze inicjatywy oraz
samorządowe przedsięwzięcia. 

KOLOROWY BAL KARNAWAŁOWY

Jedne dzieci wchodziły do sali już w swoich
kostiumach, inne dźwigały je zapakowane w
torby i reklamówki.  Stroje  na tegorocznym
balu nawiązywały do ,,Krainy bajek, baśni i
legend’’. Wśród uczestników balu były
wróżki, księżniczki, zwierzątka, ale nie za-
brakło też piratów, Batmana, Spidermana czy
innych barwnych postaci.  To był naprawdę
elegancki i piękny bal . Zgodnie z tradycją,

został zainaugurowany uroczystym polone-
zem. Dzieci z gracją kroczyły w takt muzyki.
Później nastąpiła wielka prezentacja strojów.
Uczestnicy balu przebrani w barwne i pomy-
słowe  stroje bohaterów  bajek  z dumą pre-
zentowali swoje kostiumy.  Następnie
rozpoczęły się tańce, które były  przeplatane
zabawami oraz konkursami, zwycięzcy byli
nagradzani  drobnymi upominkami. Wszyscy

bawili się świetnie, a skoczna i rytmiczna
muzyka zachęcała  do tańców, więc i rodzice
chętnie włączali się do zabawy. Podczas balu
zostali wybrani: królowa i król oraz pięcioro
dzieci w najpiękniejszych strojach. Liczyła
się własna inwencja twórcza i wykonanie.
Królową Balu Przebierańców 2019 została
Karolina Żarnowska ubrana w piękną su-
kienkę zrobioną z czerwonej krepiny zaś

Królem Michał Muszyński - krasnal siedzący
na muchomorze. Za pomysłowe przebrania
zostali wyróżnieni: Emilia Dąbrowska, Ania
Tulisz, Izabela Dąbrowska, Jagoda Macie-
jewska, Szymon Jedliński. Dla wszystkich
uczestników balu został przygotowany słodki
poczęstunek i napoje Dzieci wracały do
domu we wspaniałych humorach, dzieląc się
z rodzicami swoimi przeżyciami.

10 lutego Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury już po raz drugi zorganizował Bal Przebierańców dla dzieci. Już od
wejścia można było wyczuć niecodzienny nastrój. 
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KULTURA I ROZRYWKA

W grudniu ubiegłego roku plastycy z Pracowni Plasty-
cznej Domu Kultury w Sompolnie wzięli udział w XIII
Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Magiczne Ok-
ienko” w Radlinie. 
Tematem konkursu były „Zwierzęta całego
świata”, a celem uwrażliwienie dzieci na pro-
blem ochrony zwierząt, rozwijanie wyob-
raźni plastycznej oraz propagowanie różnych
technik malarskich jako wyobraźni plastycz-
nej. Z pośród nadesłanych na konkurs 2700
prac jury wyłoniło Laureatów. Miło nam, iż

wśród nich znalazły się prace czterech Som-
poleńskich młodych plastyczek. Natasza Fic-
ner zdobyła wyróżnienie, a Jagoda
Maciejewska, Natalia Wawrzyniak oraz San-
dra Wiśniewska kwalifikację do wystawy
.Serdecznie gratulujemy laureatkom i ży-
czymy dalszych sukcesów.

SUKCES MŁODYCH PLASTYKÓW

Miło nam poinformować o wynikach XXVII Ogólnopol-
skiego Konkursu Plastycznego „Kalendarz 2019”, który
został ogłoszony jesienią 2018 roku. 

Temat konkursu brzmiał: „Mój talent, moja
pasja".  W tym roku na konkurs nadesłano
ponad 700 prac z całej Polski. Komisja wy-
brała i przyznała 13 równorzędnych nagród:
12 nagród ilustrujących poszczególne mie-
siące i 1 nagrodę okładki. Ponadto z pozos-
tałych prac, które nie zakwalifikowały się do
kalendarza, komisja przyznała 15 wyróżnień.
Wychowanki pracowni plastycznej Działają-

cej przy M-GOK w Sompolnie  zdobyły  na-
grodę główną, którą otrzymała Wiktoria Mu-
szyńska. Jej malarstwo ilustruje miesiąc
sierpień. W swojej  pracy plastycznej Wikto-
ria ukazała pasje wokalne. Ponadto otrzyma-
liśmy cztery wyróżnienia dla Klaudii
Korejby, Marty Minichowskiej, Julii Erber i
Natalii Wawrzyniak. 

,,MÓJ TALENT, MOJA PASJA"
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KULTURA I ROZRYWKA

Co roku dzieci z całego świata przysyłają
piękne, kolorowe prace ilustrujące poszcze-
gólne miesiące roku. Marzenia, przygody i
przeżycia związane ze zmianami pór roku
przedstawione za pomocą plastycznych środ-
ków wyrazu. Na tegoroczny konkurs wpły-

nęło 2360 prac z 275 placówek z Serbii,
Ukrainy, Bułgarii i Białorusi, Rosji, Chin, In-
donezji i oczywiście z Polski. Finalnym pro-
duktem przedsięwzięcia jest Tęczowy
Kalendarz na 2019 rok, który składa się z 13
najpiękniejszych prac. Jury konkursowe

przyznało wyjątkowe wyróżnienie dla Natalii
Kostańskiej, która uzyskała Nagrodę Spe-
cjalną. Jej praca ilustruje miesiąc luty w ka-
lendarzu na 2019 rok. Marysia Łukasik
otrzymała nagrodę w tym konkursie nato-
miast Natasza Ficner i Sandra Wiśniewska

zostały wyróżnione. Nasze utalentowane lau-
reatki konkursu pracują w piątkowej grupie
młodzieżowej pracowni plastycznej M-GOK
pod kierunkiem Teresy Olczak. 

Z TĘCZOWEJ MALARNI M-GOK DO TĘCZOWEGO KALENDARZA 2019
Natalia Kostańska, Maria Łukasik, Natasza Ficner oraz Sandra Wiśniewska z pracowni plastycznej Miejsko -Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Sompolnie, zostały laureatkami XVI Międzynarodowego Konkursu Plastycznego Dzieci i
Młodzieży „Tęczowy Kalendarz”, organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Tychach.

27 stycznia w ostatnią niedzielę „czasu kolę-
dowego” zobaczyliśmy i usłyszeliśmy róż-
norodne interpretację znanych oraz mniej
znanych kolęd i piosenek świątecznych. W
dwugodzinnym koncercie przeprowadzonym
w Domu Strażaka w Krzymowie wystąpili
burmistrzowie, wójtowie, radni, pracownicy
samorządowi z Krzymowa, Konina, Som-
polna, Wilczyna, Goliny, Ślesina, Skulska,
Kramska, Wierzbinka i Babiaka. Sompolno
reprezentowali: Burmistrz Miasta Sompolno
Pan Roman Bednarek,  Pani Żaneta Lasota,
Pani Michalina Trawińska, Pan Andrzej Pręt-
nicki, Pan Roman Adamczak, Pan Grzegorz
Drabiński, Pan Tomasz Majewski oraz Pan
Aleksander Prętnicki. Historię Samorządo-
wego Kolędowania przypomniał prowadzący
uroczystość. – Andrzej Prętnicki. Pierwsze
Samorządowe Kolędowanie miało miejsce
28 stycznia 2007 wgminie Sompolnie. Dla
200-osobowej widowni tradycyjne polskie
kolędy śpiewali – pomysłodawca uroczysto-
ści, wówczas przewodniczący rady miej-
skiej, obecnie burmistrz drugiej kadencji –
Pan Roman Bednarek, wójtowie gmin:
Wierzbinka – Pan Paweł Szczepankiewicz,
Babiaka – Pan Wojciech Chojnowski oraz
piastujący w tamtym czasie funkcję burmist-
rza miasta Sompolno Pan Tadeusz Słodkie-
wicz. 15 stycznia 2012 w piątym
kolędowaniu wystąpiło 5 samorządów. Do
stałych uczestników dołączyła gmina Ślesin,

Skulsk i Kramsk. W 2013 roku kolędującą
rodzinę obecnością na scenie zasiliło i arty-
stycznie wzbogaciło Starostwo Powiatowe z
Konina. W 2014 ponownie gmina Babiak
była organizatorem kolędowania. Ósma uro-
czystość śpiewania na chwałę nowo narodzo-
nemu Dzieciątku miała miejsce w gminie
Kramsk. Wtedy to dołączyła kolejna gmina
– Krzymów, tegoroczny organizator Bożona-
rodzeniowego wydarzenia. W roku 2016
gmina Skulsk przeprowadziła dziewiątą edy-
cję doniosłych spotkań. W 2017 na dziesiąte
jubileuszowe kolędowanie samorządowcy
przybyli ponownie do Sompolna. W roku
2018 gmina Ślesin gościła już osiem samo-
rządowych grup. Zapoczątkowana przez bur-
mistrza Pana Romana Bednarka i radnego
Pana Andrzeja Prętnickiego akcja jest pielęg-
nowana, uświetniana, o czym świadczy
wciąż wzrastająca frekwencja uczestników.
Śpiewający Samorządowcy w roku 2020 pla-
nują kolędowanie w Wilczynie w roku 2021
w Golinie i piętnaste jubileuszowe w roku
2022 ma wrócić do Sompolna!

ŚPIEWAJĄCYCH SAMORZADOWCÓW PRZYBYWA!

10 Samorządów śpiewało kolędy! Gmina Krzymów była gospodarzem dwunastej edycji Samorządowego
Kolędowania. 
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KULTURA I ROZRYWKA
ROZSTRZYGNIECIE KONKUSÓW

Pierwszy konkurs dotyczący opowiadania ry-
sunkowego, pt. „Boże Narodzenie w moim
domu”, został skierowany do najmłodszych
dzieci i miał na celu przybliżenie tradycji i
wartości jakie niosą święta Bożego Narodze-
nia. Dzięki stworzonym opowiadaniom
dzieci pokazały, jak świętują przy zachowa-
niu tradycji pokoleniowych, które są istot-
nym elementem zarówno w codzienności jak
i tym pięknym świątecznym czasie. Drugi
konkurs z zakresu profilaktyki uświadomił
nas jak bardzo jesteśmy narażeni na wszel-
kiego rodzaju pokusy. Najlepszym przykła-
dem do współczesnych czasów jest internet,
który niesie ogromne możliwości, ale ponie-

kąd może okazać się zgubnym narzędziem
cywilizacji. Młodzież poprzez plakaty daje
nam sygnał, aby otworzyć szeroko oczy i za-
cząć żyć. Dlatego jak mówi jedno z haseł
konkursowych „Wylogujmy się z internetu a
zalogujmy do życia”. Nagrodzone prace,
które zostały wyeksponowane w bibliotece
cieszyły się ogromnym zainteresowaniem
wśród odwiedzających. Dziękujemy dzie-
ciom, młodzieży, rodzicom oraz nauczycie-
lom za poświęcony czas i włożenie serca, w
każdą wykonaną pracę.

Katarzyna Janicka

W grudniu gościliśmy w naszych murach laureatów
konkursów, przygotowanych przez Bibliotekę, Bur-
mistrza Miasta Sompolno Pana Romana Bednarka oraz
Gminną Komisję do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Sompolnie. 

CZYTAJMY NASZYM DZIECIOM

Spotkanie odbyło się 4 lutego z inicjatywy
Pani Beaty Frontczak. Dzieci uczą się słow-
nictwa i struktur gramatycznych przez słu-
chanie mowy. Słuchanie i czytanie przez nas
literatury dziecięcej wprowadza nasze ma-
luszki do nieznanego świata pojęć i słów.
Głośne czytanie wzbogaca jego język, uczy
prawidłowego formułowania myśli oraz bu-
dowy zdań zgodnie z zasadami gramatyki.
Codzienne czytanie dziecku jest czynnością

niezbędną w życiu i rozwoju młodego czło-
wieka, ponieważ wspiera jego rozwój psy-
chiczny, intelektualny i społeczny. Wspólne
czytanie to najskuteczniejsza strategia wy-
chowawcza, która sprawia dziecku wielką ra-
dość oraz pozostawia piękne wspomnienia.
Zorganizowanie chwili czasu na wspólne
czytanie jest niezmiernie łatwe i nie wymaga
szczególnego przygotowania.

„Dlaczego warto czytać naszym dzieciom?”- To temat
odczytu, który przedstawiła bibliotekarka Pani Ewa
Prętnicka na spotkaniu z rodzicami w lubstowskim
przedszkolu.

TEATR TERAPIĄ

Radość, zadowolenie, a nawet salwy śmie-
chu oglądających były znakomitą nagrodą
dla wykonawców spektaklu. Wystawiona
prezentacja zawierała fragmenty  zaczerp-
nięte z kultowej polskiej komedii i wiersza
Aleksandra Fredry o tym samym tytule. Pod-
czas wspólnego spotkania nie brakowało
wzruszeń. Pensjonariusze jednej i drugiej
placówki borykają się z wieloma dolegliwo-
ściami, chorobami, częstokroć poprzez
czynne uczestnictwo w artystycznej terapii

znacznie łatwiej im pokonywać przeciwno-
ści losu. Samo spotkanie trwające blisko
dwie godziny zaowocowało śpiewaniem tra-
dycyjnych kolęd. W uświetnieniu tej mu-
zycznej części pomagała sekcja muzyczna
,,Wiecznie Młodych” z Domu Dziennego
Pobytu Senior+. Już wiosną tego roku ku za-
dowoleniu mieszkańców obydwu domów
planowane są wspólne, tym razem plenerowe
spotkania. 

Andrzej Prętnicki

17 stycznia trzynastoosobowa grupa artystyczna Domu
Dziennego Pobytu Senior + z Sompolna wystawiła w
Licheńskim Hospicjum sztukę teatralną „Paweł i
Gaweł”.













Z ŻYCIA GMINY
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INFORMACJA

Burmistrz Miasta Sompolno informuje, iż zgodnie z Uchwałą Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Sompolnie, od 1 lutego 2019 roku, na terenie Gminy Sompolno zmienia się stawka
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowa stawka opłaty to:

• 9 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkałej na terenie nieruchomości, jeśli odpady są segregowane przez mieszkańców.
• 20 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkałej na terenie nieruchomości, jeśli mieszkańcy nie segregują odpadów.

W związku z powyższym właściciel/współwłaściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji. Wyjątek stanowią właściciele nieruchomości, wobec których zos-
tała wydana decyzja w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyżej wymienieni, w przypadku zmiany stawki - zobowiązani są do złożenia

nowej deklaracji. 

Bez zmian pozostają terminy wnoszenia opłaty tj. 15 luty, 15 kwiecień, 15 czerwiec, 15 sierpień, 15 październik, 15 grudzień oraz forma wnoszenia opłaty. 
W dalszym ciągu opłatę za odbiór odpadów wnosimy gotówką u inkasenta lub bez żadnych opłat i prowizji w punkcie kasowym w Urzędzie Miejskim w Sompolnie oraz filii

Banku Spółdzielczego Wierzbinek – Sompolno ul. Plac Wolności 24, na indywidualne konto bankowe.
BURMISTRZ MIASTA

/-/Roman Bednarek

OBÓZ SPORTOWY W ZAKOPANEM

Wraz z klubem przyjechało jeszcze wiele in-
nych klubów: Borzęciczki, Kalisz, Konin,
Koło, Konarzew, Krotoszyn, Turek, Ry-
chwał. Organizator Klub Olimpiad Specjal-
nych Wielkopolskie Konin, zaplanował dla
uczestników nie tylko treningi, ale również
dużo atrakcji. Podczas całego pobytu w Za-
kopanem nikt się nie nudził. Każdego dnia
mieliśmy wiele atrakcji i wieczornych nie-
spodzianek. Nauka i zjazd na nartach, bieg
na rakietach śnieżnych, wycieczka do Tat-
rzańskiego Parku Narodowego oraz wyjazdy
na Chochołowskie Termy dla wielu z nas
były sportowym wyzwaniem. Ponadto co-
dziennie odbywały się spotkania towarzy-
skie: dyskoteki, karaoke, gry i zabawy. To
wszystko sprawiło, że bardzo się ze sobą zży-
liśmy i nawiązaliśmy nowe przyjaźnie. Fina-

łem wyjazdu do Zakopanego były zawody w
zjeździe na nartach oraz bieg na rakietach
śnieżnych. Podczas udziału w IV Regional-
nym Mityngu w Biegu na Rakietach Śnież-
nych na dystansie 100 m Hubert Szkudlarek
w swojej kategorii czasowej zajął II miejsce
i zdobył srebrny medal. Gratulujemy !!! 
Na zakończenie naszego sportowego obozu
odbyła się gala wręczania medali. Towarzy-
szyło nam dużo emocji. Niektórzy płakali ze
szczęścia, inni ubolewali z powodu przegra-
nej. Każdy natomiast dał z siebie wszystko i
pokonał własne ograniczenia. Za rok ponow-
nie weźmiemy udział w zmaganiach i kto wie
co się wydarzy?

W dniach 4-14 grudnia Hubert Szkudlarek wraz z
opiekunem z klubu Herkules Olimpiad Specjalnych przy
OREW w Marianowie przebywał w Zakopanem na
obozie sportowym. 

ŚWIĄTECZNE KOLĘDOWANIE W OREW 
W MARIANOWIE

Jej celem było poznanie fabryki bombek,
sposobu wyrobu ozdób choinkowych - od
początku do końca trwania tego pracochłon-
nego procesu. Wychowankowie zobaczyli, w
jaki sposób wydmuchiwane są szklane kule,
a następnie mogli podziwiać sposób ich zdo-
bienia. Aby przekonać się, że jest to faktycz-
nie trudna i precyzyjna praca, dzieci wzięły
udział w warsztatach. Każdy dostał bombki,
które samodzielnie lub z pomocą opiekuna
ozdobił. Ciekawych pomysłów było bardzo
dużo, wychowankowie wraz z rodzinami
stworzyli fantastyczne ozdoby! Na Mikołaja
od zaprzyjaźnionej z OREW Pani Elżbiety
Jagielskiej wychowankowie otrzymali
piękne choinki, które przystroili m. in. włas-
noręcznie malowanymi bombkami. Trady-
cyjnie w połowie grudnia wychowankowie
upiekli i ozdobili pierniki, wykonali świą-
teczne kartki, które wraz z życzeniami wy-
słaliśmy do zaprzyjaźnionych osób i
instytucji. Przedsmak Wigilii Bożego Naro-
dzenia poczuliśmy w OREW w środę 19
grudnia na  spotkaniu świątecznym połączo-
nym z rodzinnym kolędowaniem. Na po-
czątku życzenia świąteczne złożył Pan Jerzy
Zieliński - Przewodniczący Rady Miejskiej
w Sompolnie. Następnie krótką część arty-
styczną przedstawili wychowankowie, któ-

rzy w niezwykły sposób składali wszystkim
przybyłym życzenia: miłości, przyjaźni,
dobroci i troski o innych, odwagi i ciekawo-
ści świata, energii, wytrwałości, uprzejmości,
dobrego humoru i uśmiechu. Część arty-
styczna zakończyła się wspólnym śpiewa-
niem kolęd oraz podziwianiem prezentacji
złożonej ze świątecznych fotografii naszych
wychowanków. Jak co roku odwiedził nas
również święty Mikołaj, z przepastnym wor-
kiem prezentów dla wychowanków, rodzi-
ców, gości i pracowników. Dziękujemy
stałym asystentom Mikołaja, Państwu Mał-
gorzacie i Remigiuszowi Komorowskim z
firmy Brenntag Polska, Pani Agacie Cymer-
man oraz Panu Grzegorzowi Rauchfleisch.
Dziękujemy Fundacji „Otwarcie” za upo-
minki dla sponsorów, rodziców i pracowni-
ków. Po kolędowaniu spotkaliśmy się przy
wigilijnym stole zastawionym tradycyjnymi
potrawami, które przygotowali rodzice i pra-
cownicy. Nasze świąteczne spotkanie upły-
nęło w magicznej i rodzinnej atmosferze, a
Mikołaj dał wszystkim dużo radości i uśmie-
chu. Dziękujemy wszystkim rodzicom i go-
ściom za przybycie tego dnia do ośrodka i
wspólne świętowanie wraz z naszymi wy-
chowankami.  

Świąteczną atmosferę wychowankowie OREW poczuli
już pod koniec listopada, gdy pojechali na długo wycze-
kiwaną wycieczkę do Gniezna.
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Zaangażowanie rodziców i dzieci przeszło
najśmielsze oczekiwania. Było przepięknie,
kolorowo, wystrzałowo i zabawnie. Ucznio-
wie wcielili się w bohaterów z bajek i baśni
oraz postaci literackich i historycznych. Nie
zabrakło księżniczek, Spidermanów i Bat-
manów…W czasie części artystycznej
uczniowie zaprezentowali swoje pomysły na

promocję klasy. Były układy taneczne, pio-
senki i scenki kabaretowe. Dekoracje przy-
pominały wioskę Smerfów, no i nie brakło
samych Smerfów… w te role wcielili się
nauczyciele. Razem stworzono niesamowite
show, które na długo pozostanie w pamięci
wszystkich.

TAKIEJ ZABAWY KARNAWAŁOWEJ JESZCZE
NIE BYŁO…
W Szkole Podstawowej w Ośnie Górnym tradycją jest,
że przed feriami odbywa się bal karnawałowy. W tum
roku było wyjątkowo, a wszystko przez pomysł, jaki do-
szedł do skutku, czyli Bal Przebierańców. 

FERIE ZIMOWE W PRZEDSZKOLU GMINNYM W
LUBSTOWIE

Nie było  podziału na grupy wiekowe, wtedy
to starszacy bardzo chętnie pomagali swoim
młodszym kolegom. Wspólna sala to dobry
moment na integrację, zabawę i naukę. Ferie
w naszym przedszkolu spędzaliśmy bardzo
aktywnie. Każdego dnia na dzieci czekało
wiele atrakcji, które umilały im czas. Głów-
nym celem w tym okresie była bezpieczna i
dobra zabawa- odmienna od typowych zajęć
przedszkolnych. Dzieci korzystały z sali
zabaw ruchowych i sali gimnastycznej. Od-
wiedzały bibliotekę szkolną, słuchając tam
ciekawych bajek. Wizyty te były inspiracją
do wykonywania różnych form plastycz-
nych. W trakcie tego okresu została zorgani-

zowana zabawa karnawałowa, podczas której
dzieci wcieliły się w bajkowe postacie.
Dzięki zaangażowaniu pracowników obsługi
placówki, dzieci miały możliwość poznania
wykonywanych przez nich zawodów.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się za-
bawy badawcze. Podsumowując, czas ferii
zimowych był okazją do zacieśnienia więzi
między dziećmi, czasem  na bycie z dziećmi
bliżej i pełniej, czasem radości zarówno dla
dzieci jak i nauczycieli.

Beata Frontczak

Ferie to czas, w którym odpoczywamy od zajęć dydakty-
cznych. Pewna grupa wychowanków spędziła ten czas w
domu pod opieką najbliższych, jednak byli tacy, którzy
spędzili ten czas w przedszkolu. 

UROCZYSTE JASEŁKA W OSNIE GÓRNYM
20 grudnia uczniowie ze wszystkich klas Szkoły Pod-
stawowej w Ośnie Górnym wraz z nauczycielami przy-
gotowali przedstawienie jasełkowe. 
Wśród licznie zaproszonych gości nie za-
brakło Burmistrza Miasta Sompolno –  Pana
Romana Bednarka. Tradycję jasełek, czyli
widowisk przypominających scenę narodzin
Jezusa Chrystusa w Betlejem, zapoczątko-
wał św. Franciszek z Asyżu. W Polsce po raz
pierwszy jasełka zorganizowano na dworze
św. Kingi, żony Bolesława Wstydliwego,
pod koniec XIII wieku. W tym roku po raz
kolejny uczniowie wcielili się w rolę Św. Ro-
dziny i Trzech Króli. Przybliżyli widzom

okoliczności w jakich urodził się Jezus oraz
zaprezentowali liczne kolędy i pastorałki.
Oprócz występów wokalnych były także po-
pisy instrumentalistów. Młodzi muzycy za-
prezentowali własną interpretację kolęd
grając je na fletach, akordeonie oraz trąbce.
Na koniec dyrektor wraz z zaproszonymi
gośćmi na czele z Burmistrzem Miasta Som-
polno podziękowali za piękny występ i zło-
żyli wszystkim świąteczne życzenia.
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POMAGAMY JUŻ 10 LAT !!!

Do MKC należy obecnie 30 uczniów z Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Lubs-
towie. Młodzieżowe Koło Caritas jest
organizacją powołaną do prowadzenia wie-
lorakiej działalności charytatywnej tworzą ją
ludzie dobrej woli, którzy zaangażują się w
pomoc potrzebującym. Podstawowym celem
MKC jest organizowanie pomocy dla będą-
cych w potrzebie zarówno w społeczności lo-
kalnej jak i w kraju i poza nim. W szkole
współdziałamy z Samorządem Uczniowskim
i Radą Rodziców wspierając się nawzajem
pomysłami i pracą. Organizujemy kiermasze
świąteczne, akcje zbiórki żywności- Pomóż
i TY, Palma Wielkanocna, I TY zostań Świę-
tym Mikołajem. Co roku bierzemy udział w
Sompoleńskich Kiermaszach. Angażujemy
się w akcje zewnętrzne: Góra Grosza, Go-
rączka Złota, Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy, Ołówek dla Afryki , Kup Pan
Szczotkę, Paczka dla Polaków na Wschodzie.
Organizujemy pomoc dla chorych, niepeł-
nosprawnych. Nawiązaliśmy współpracę z
Hospicjum w Koninie w ramach akcji Żonkil

Nadziei oraz z Siostrami Albertynkami pro-
wadzącymi Schronisko Caritas – dla Bezdo-
mnych Kobiet i Mężczyzn we Włocławku i
z Siostrami ze Zgromadzenia Sióstr Małych
Misjonarek prowadzącymi Specjalny Ośro-
dek Wychowawczy we Włocławku. Od po-
czątku istnienia MKC,  wspierają nas
druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w
Lubstowie i Ksiądz proboszcz Krzysztof Ka-
cała . Opiekę nad Młodzieżowym Kołem
CARITAS sprawuje  pedagog szkolny Ag-
nieszka Rzeźnik. Młodzieżowe Koło Caritas
poprzez różne formy działania łączy społecz-
ność szkolną ze społecznością lokalna, łączy
nauczycieli, pracowników obsługi, młodzież,
dzieci i ich rodziców, łączy wszystkich ludzi
o otwartych sercach gotowych pospieszyć z
pomocą potrzebującym. Tworzy się wtedy
wspólne działanie ku dobru, a to jest istotne
w pracy wychowawczej w szkole. Tworzy się
łańcuch ludzkich serc w którym każde
ogniwo jest potrzebne i ważne.

WIZYTA KLASY 1C W DOMU SENIORA W SOMPOLNIE
Dzień Babci i Dziadka to święto, w którym podkreślamy swoją szczególną więź z naszymi babciami i dziadkami
poprzez wręczane im kwiatów, laurek, składając życzenia oraz przygotowując przedstawienia. 

Jest to święto bardzo ważne
dla naszych drogich senio-
rów, dlatego też dzień ten był
obchodzony w sposób szcze-
gólny. Uczniowie klasy 1c
odwiedziły 10 stycznia
mieszkańców Domu Seniora
w Sompolnie. Udały się tam
z przygotowanym progra-
mem słowno-muzycznym i
tanecznym z okazji Dnia
Babci i Dziadka. Uczniowie
złożyli wszystkim pod-
opiecznym i personelowi
życzenia, wręczając każ-
demu aniołka. Wizyta w
Domu Seniora  była dla na-
szych małych uczniów swo-
istą lekcją wychowawczą,
uczącą empatii, tolerancji i
otwartości na potrzeby in-
nych osób, w tym również
starszych i schorowanych.

Młodzieżowe Koło Caritas zrzesza uczniów, nauczycieli,
którzy chcą wspólnie świadczyć pomoc potrzebującym
w duchu chrześcijańskiej miłości bliźniego.  Powstało z
inicjatywy Pani Anety Budziach i pedagoga szkolnego
w listopadzie 2008 roku. 

„NIE DAJ SZANSY AIDS”
Uczniowie szkoły ZSP Nr 2 w Lubstowie z oddziału gimnazjalnego wzięli udział w konkursie organizowanym przez
Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Koninie na wykonanie filmu pt. ,,Krótki film o HIV”. 
Konkurs został rozstrzygnięty. Wik-
toria Kierzkowska, Klaudia Koz-
łowska i Julita Marciniak, zostały
laureatami etapu powiatowego zaj-
mując I miejsce. Praca ta została jed-
nocześnie zakwalifikowana do etapu
wojewódzkiego w Poznaniu. Podsu-
mowanie konkursu na etapie powia-
towym odbyło się 28 listopada w
Państwowej Szkole Muzycznej w
Koninie. Uczestnikom konkursu
dziękujemy i gratulujemy. Zachę-
camy do dalszych działań podejmo-
wanych w zakresie promocji zdrowia. 
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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 29 marca 2019 roku. 
Każda osoba może oddać tylko jeden kupon konkursowy.
Wylosowany laureat otrzyma nagrodę rzeczową.

www.sadysompolna.pl

KRZYŻÓWKA

1. Elegancka Pani.
2. Kukła palona i topiona na wiosnę.
3. Wiązanka kwiatów.
4. Kobiecy ubiór.
5. Świeci na niebie.
6. Noszona na ramieniu kobiety. 
7. Zaczyna się 21 marca.
8. Kobieta o ciemnych włosach.
9. Ptak symbolizujący wiosnę.
10. Kolczyki, bransoletki, naszyjniki…
11. Malowane szminką. 

Konkurs „Gazety
Sompoleńskiej”

Laureatem grudniowego kon-
kursu „Gazety Sompoleń-

skiej”, został Pan Jerzy
Woźniak z Mąkolna. Konkurs
polegał na rozwiązaniu krzy-
żówki powiązanej z tematem
Świąt Bożego Narodzenia.

Burmistrz Miasta Sompolno,
Pan Roman Bednarek gratu-
lując wygranej, wręczył na-

grodę oraz torbę
upominkową. 

Zwycięzcy jeszcze raz 
gratulujemy! 

SOMPOLEŃSKIE PRZEDSZKOLAKI I PIOTR 
ZAPOMINALSKI
29 stycznia, przedszkolaki aktywnie uczestniczyły w
przedstawieniu teatralnym o przygodach Piotra Zapo-
minalskiego. 
To historia chłopca, który
ciągle czegoś zapominał,
aż pewnego dnia zgubił
swoją głowę.
W jej odnalezieniu poma-
gał mu czarodziej. Dzieci
z zainteresowaniem śle-
dziły występ oraz chętnie
uczestniczyły w odnale-
zieniu zguby. Ciekawe
sztuczki w wykonaniu
czarodzieja dostarczyły
przedszkolakom nieza-
pomnianych chwil i dobrej
zabawy. Na twarzach na-
szych małych widzów
przez całe przedstawienie
gościł szeroki uśmiech.
Występ zakończono grom-
kimi brawami.

ZE SZKOLNEJ ŁAWKI
KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH W WYKO-
NANIU UCZNIÓW ZE SZKOŁY W SOMPOLNIE
W ramach obchodów 100 - lecia odzyskania przez Pol-
skę niepodległości oraz 156 rocznicę wybuchu powsta-
nia styczniowego uczniowie z klasy VIb, VIIa,b 4
stycznia odwiedzili Dom Dziennego Pobytu dla Osób
Starszych w Sompolnie. 
Podczas pobytu młodzież wspólnie z pensjo-
nariuszami ośrodka śpiewała kolędy i pieśni
patriotyczne. Atmosfera panująca podczas
koncertowania była ciepła i serdeczna. Po

wspólnym koncertowaniu uczniowie zostali
poczęstowani słodyczami. Mówi się, że mu-
zyka łagodzi obyczaje, ale ona ma również
łączyć pokolenia


