
SIATKARKI Z SOMPOLNA NIE MAJA
SOBIE RÓWNYCH!
Mistrzynie Powiatu Konińskiego w Piłce Siatkowej
Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych!  

DZIEŃ KOBIET
Ogromna dawka humoru i doskonała zabawa towarzyszyła
tegorocznym obchodom „Dnia Kobiet”, który odbył się w
niedzielę 4 marca tradycyjnie już w Sali OSP.

KARNAWAŁ W SZKOŁACH
Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą,
gdzie ważnym elementem są bale karnawałowe.

BAJKOWY BAL PRZEBIERAŃCÓW
11 lutego  M-GOK zorganizował dla dzieci „Bajkowy Bal
Przebierańców”. Dzieci przebrane były za bohaterów
znanych bajek, można było spotkać wróżki, królewny,
motylki, rycerzy, piratów...
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W lutym w jednostkach OSP
odbyły się coroczne walne ze-
brania sprawozdawcze.
Spotkania tego typu są najlep-
szym czasem na pod-
sumowanie zakończonego roku
2017 oraz przedstawienia
planów na bieżący rok 2018.
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Magazyn „Perspektywy" corocznie publikuje ranking szkół ponadg-
imnazjalnych w Polsce. W tym roku w rankingu pojawiła się szkoła
z naszej gminy, Technikum w ZSP w Sompolnie jako jedyna
placówka z powiatu konińskiego.
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EMERYCI POSZLI W TANY!

W wielu rozmowach emeryci, a raczej
,,wcześniej urodzeni” podkreślają, że dzięki
tanecznym spotkaniom zapominają o bolącz-
kach dnia codziennego. Łatwiej w ich opinii
jest rozładować stres, oszukać dolegliwości.
Warto zauważyć, że pomimo upływu lat

wiele par ,,wcześniej urodzonych” swoją mi-
łość okazuje poprzez troskę, czułość, ser-
deczność. Mamy wzory do naśladowania! Z
okazji dorocznego spotkania w sali OSP le-
gitymację członkowską zacnego koła otrzy-
mali: Pani Halina Wichłacz oraz Państwo

Jadwiga i Jakub Piekarscy. Różnorodność re-
pertuarowa znakomitej kujawskiej kapeli,
dodatkowo zachęcała do brawurowego ta-
necznego szaleństwa! Muzyka w wykonaniu
braci Bartosza i Kacpra Bartosików oraz oka-
zały tort ufundowany przez Pana Piotra Weł-

nickiego zachęciły zebranych do biesiady.
Wielu zaproszonych gości, na czele z Bur-
mistrzem Miasta Sompolno Romanem Bed-
narkiem, bawiło się świetnie w sobotę 10
lutego 2018 roku.

Andrzej Prętnicki
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Z ŻYCIA GMINY

„…Dalej w tany moi mili, byście w tańcu się zgubili…” tymi słowami zachęcał do aktywności, wszystkich licznie
zgromadzonych na balu karnawałowym prezes Sompoleńskiego Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów -
Bolesław Wolski! 

ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW WRĘCZONE NAUCZYCIELOM 

Burmistrz Miasta Sompolno we współpracy
z Wyższą Szkołą Kadr Menadżerskich w Ko-
ninie i Kolegium Jagiellońskim-Toruńską
Szkołą Wyższą wyszedł naprzeciw oczeki-
waniom nauczycieli i wychowawców i uru-
chomił bezpłatne studia podyplomowe,
których zakres obejmował doskonalenie

kompetencji wychowawczych oraz umiejęt-
ności rozpoznawania i przeciwdziałania sy-
tuacjom kryzysowym. Projekt skierowany
był do nauczycieli i wychowawców, w szcze-
gólności pracujących z młodzieżą w wieku,
w którym istnieje największe zagrożenie po-
wstawania sytuacji niebezpiecznych w

szkole. Celem tego pro-
jektu było przygotowanie
uczestników studiów do
pracy z młodzieżą trudną
oraz do doboru skutecz-
nych metod oddziaływania
na uczniów i wychowan-
ków. Studia miały inten-
sywny charakter.
Rozpoczęły się na po-
czątku września i zakoń-
czyły się w grudniu 2017
roku. Obejmowały 260 go-
dzin zajęć oraz 20 godzin
praktyk. Warunkami ukończenia studiów
było zaliczenie wszystkich przewidzianych
programem studiów przedmiotów, obecność
na min. 80% zajęć oraz przygotowanie pracy
zaliczeniowej w postaci prezentacji zagad-
nienia praktycznego związanego z jednym z
obszarów studiów. W zajęciach uczestniczyło
30 nauczycieli z gminy Sompolno. Wszyst-
kie osoby ukończyły studia podyplomowe z
oceną pozytywną. W uroczystości brali
udział nauczyciele uczestniczący w zajęciach

studiów podyplomowych  z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Sompolnie
oraz Szkoły Podstawowej im. Pierwszej Kad-
rowej w Mąkolnie. Po przemówieniu Dyrek-
tora Zarządzającego WSKM w Koninie
Krzysztofa Kupińskiego, Rektora Wyższej
Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie dra.
Marka Waszkowiaka oraz prof. dra. hab.
Grzegorza Górskiego przedstawiciela Kole-
gium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wy-
ższej absolwenci otrzymali świadectwa

8 lutego, w Urzędzie Miejskim w Sompolnie, odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów dla nauczycieli, którzy
ukończyli studia podyplomowe „Doskonalenie kompetencji wychowawczych”.

VIII GMINNA AKCJA HONOROWEGO POBORU KRWI

Chętnych do oddania krwi było 60 osób. Z
różnych powodów, po wstępnych badaniach
liczba ta uległa nieznacznemu zmniejszeniu.
Wśród krwiodawców było 5 osób, które po
raz pierwszy zdecydowały się w ten sposób
pomóc bliźniemu. Cała akcja przebiegła w
miłej atmosferze. Udało się przekazać na
rzecz osób chorych i ofiar wypadków cząstkę
siebie. Podsumowując zebrano 20,70l. Krew
oddali m.in. Zastępca Burmistrza Miasta
Sompolno Joanna Raźniewska, uczniowie
Liceum Ogólnokształcącego w Sompolnie,
rodzice uczniów uczęszczających do szkół w
gminie Sompolno, a także mieszkańcy gminy
Sompolno. Na wszystkie przybyłe osoby cze-
kało przepyszne śniadanie oraz loteria z at-

rakcyjnymi nagrodami. Organizatorzy akcji
serdecznie dziękują wszystkim krwiodaw-
com za przybycie, Dyrekcji Zespołu
Szkolno–Przedszkolnego za użyczenie po-
mieszczeń oraz pomoc w organizacji, pra-
cownikom Urzędu Miejskiego w Sompolnie
za zaangażowanie oraz pomoc w realizacji
tego przedsięwzięcia, personelowi z Rejono-
wej Rady Honorowego Krwiodawstwa Pol-
skiego Czerwonego Krzyża w Kaliszu za
profesjonalizm i życzliwość wobec krwio-
dawców.

2 lutego, w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Sompolnie, odbyła się już VIII Gminna Akcja Hon-
orowego Poboru Krwi zorganizowana przez Burmistrza Miasta Sompolno.
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Z ŻYCIA GMINY
DZIEŃ BABCI I DZIEŃ DZIADKA U SENIORÓW

Dzieci recytowały wiersze, śpiewały pio-
senki i kolędy. Zagrały wiele utworów instru-
mentalnych i zaprezentowały taniec.
Niespodzianką były też samodzielnie wyko-
nane upominki, które wręczyli wszystkim se-
niorom. Nie obyło się także bez słodkiego
poczęstunku. Wychowawcy podziękowali
również Panu Kierownikowi – Tomaszowi
Majewskiemu za pomoc w przygotowaniu tej
doniosłej uroczystości. Popisy artystyczne
zrobiły duże wrażenie na seniorach powodu-
jąc radość, ale też ogromne wzruszenie.
Takie wspólne śpiewanie piosenek i przeby-

wanie w obecności dzieci są dla osób star-
szych bardzo ważne. Dają możliwość czer-
pania pozytywnej energii i utwierdzają w
przekonaniu, że jest się potrzebnym. A ko-
rzyść jest obopólna bo przecież Babcia i
Dziadek to jedne z najważniejszych osób w
życiu dzieci. Od najmłodszych lat otaczają
swoje wnuki czujnym okiem i kochającym
sercem. Mają dla nich czas i cierpliwość od-
powiadając na tysiące pytań. A zaraz po ro-
dzicach są ich pierwszymi przyjaciółmi i
często nauczycielami życia. 

Styczeń jest miesiącem, w którym obchodzimy dwa
szczególne święta – Dzień Babci i Dziadka. Dlatego z
tej okazji uczniowie klasy III A z ZSP nr 1 w Sompolnie
wraz z wychowawcą – Panią Joanną Bryl, oraz dzieci z
klasy zerowej z ZSP w Lubstowie z wychowawcą –
Panią Anną Wesołowską i opiekunami odwiedziły se-
niorów w Domu Dziennego Pobytu.

MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM

Turniej ten jest jedną z podstawowych form
działalności prewencyjnej Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych RP. Ma na celu po-
pularyzowanie przepisów i kształtowanie
umiejętności w zakresie ochrony ludności,
ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpo-
żarowej. W szczególności służy popularyzo-
waniu wśród dzieci i młodzieży znajomości
przepisów przeciwpożarowych, zasad postę-
powania na wypadek pożaru, praktycznych
umiejętności posługiwania się podręcznym
sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat tech-
niki pożarniczej, organizacji ochrony prze-
ciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu
strażackiego. Uczniowie w turnieju starto-
wali w trzech grupach wiekowych: do pierw-
szej grupy należeli uczniowie szkoły
podstawowej, druga grupa to 7 klasa szkoły
podstawowej i 2,3 gimnazjum, natomiast w
trzeciej grupie znalazły się osoby uczęszcza-
jące do szkoły ponadgimnazjalnej. Do rywa-
lizacji stanęło 66 młodych uczniów z
Sompolna, Mąkolna oraz Lubstowa.
Wszyscy zaprezentowali swoją wiedzę pod-
czas testu pisemnego, po którym wyłoniono
finalistów z każdej grupy. Nad przebiegiem
konkursu czuwała komisja w składzie: prze-
wodniczący-dh Łukasz Jankowski, sekretarz-

dh Marek Wesołowski oraz członkowie ko-
misji dh Witold Stasiński, dh Michał Rusin,
dh Justyna Janke oraz dh Przemysław Jan-
kowski. W grupie I-Szkoła Podstawowa
pierwsze miejsce zajął Bartosz Nowakowski-
ZSP Sompolno, drugie miejsce przypadło
Andrzejowi Skuteckiemu-ZSP Lubstów na-
tomiast na trzecim miejscu znalazł się Maciej
Gajda-SP Mąkolno. W grupie II pierwsze
miejsce zajął Maciej Ulański-ZSP Sompolno,
drugie miejsce Michał Leśniewski-ZSP Som-
polno oraz trzecie miejsce zajęła Luiza Ja-
worska-ZSP Lubstów. W III grupie-Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie
pierwsze miejsce zajął Robert Wiśniewski,
drugie miejsce Rafał Wojtczak natomiast
trzecie miejsce należało do Alicji Polaszew-
skiej. Osoby, które zajęły pierwsze miejsca
w danej grupie tj. Bartosz Nowakowski, Ma-
ciej Ulańsk oraz Robert Wiśniewski  będą re-
prezentować gminę Sompolno na szczeblu
powiatowym w Kleczewie. Ponadto zostaną
zaproszeni na Gminny Dzień Strażaka, który
odbędzie się 3 maja br. w Sompolnie, gdzie
zostaną uhonorowani nagrodami i pamiątko-
wymi dyplomami. 

8 lutego, w szkołach na terenie gminy Sompolno, odbyły
się Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

KARNAWAŁ W DDP W SOMPOLNIE

Seniorzy wykazali się dużym zaangażowa-
niem i kreatywnością. Własnoręcznie przy-
gotowali maski karnawałowe i nałożyli
wytworne stroje. Panie w kapeluszach i sznu-
rach korali prezentowały się bardzo szykow-
nie, a panowie w eleganckich garniturach i
krawatach elegancją dorównywali partner-
kom. Nie obyło się bez symbolicznego toastu
i słodkiego poczęstunku przygotowanego
przez opiekunów DDP. Na parkiecie królo-
wała muzyka biesiadna, która wprowadziła

wszystkich w wesoły nastrój i zachęcała do
wspólnej zabawy. Nagrodą za najbardziej
efektowne przebranie były korony króla i
królowej przyznane decyzją jury pod prze-
wodnictwem kierownika M – GOPS Toma-
sza Majewskiego. Tacy właśnie są
sompoleńscy seniorzy – przełamują stereo-
typy i lubią cieszyć się życiem wyznając
myśl: „Niech żyje bal! Bo to życie to bal jest
nad bale!”

Karnawał to czas hucznych zabaw, spotkań w gronie
znajomych i wielkiego świętowania. Z tej właśnie
okazji, 1 lutego, w Domu Dziennego Pobytu w Sompol-
nie odbył się bal karnawałowy. 
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Z ŻYCIA GMINY

W lutym w wyżej wymienionych jednostkach OSP odbyły się coroczne walne zebrania sprawozdawcze. Spotkania
tego typu są najlepszym czasem na podsumowanie zakończonego roku 2017 oraz przedstawienia planów na bieżący
rok 2018.
3 lutego, zebranie odbyło się w sali Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Sompolnie. Prezes
OSP Sompolno dh Bartosz Bartosik serdecz-
nie powitał wszystkich gości, sponsorów
oraz przybyłych strażaków. Na początku ze-
brania zostało przedstawione zebranym go-
ściom sprawozdanie z działalności OSP w
2017r. I tak OSP w Sompolnie w roku 2017
brała udział w 139 akcjach ratowniczo-gaś-
niczych. Na terenie gminy Sompolno odno-
towano 131 wyjazdów. Sompoleńscy
strażacy zostali zadysponowani także do
gmin sąsiednich: Wierzbinek 6 wyjazdów,
Ślesin 1 wyjazd oraz Osiek Mały 1 wyjazd.
Rodzaje zdarzeń, w których uczestniczyli to:
58 pożarów, 78 miejscowych zagrożeń oraz
3 fałszywe alarmy. Druhowie sompoleńskiej
straży, nie tylko brali udział w akcjach ratow-
niczych, ale również uczestniczyli w akcjach
profilaktycznych. Wielokrotnie gościli na fe-
stynach, pogadankach na terenie miasta i
gminy Sompolno. Rok 2017 był pozytyw-
nym rokiem dla druhów.  Jednostce udało się
pozyskać dużą ilość sprzętu niezbędnego do
działań ratowniczo-gaśniczych. W skład no-
wego wyposażania jednostki wchodzi lekki
samochód marki VW Amarok oraz defibrator
AED. W dalszej części walnego zebrania
uroczyście wręczono druhom odznaki za wy-
sługę lat na rzecz straży. Za wysługę 5 lat od-
znaczeni zostali: dh Bartczak Patryk, dh

Chałaj Grzegorz, dh Jankowski Mariusz, dh
Król Leszek, dh Łopaciński Tomasz. Za wy-
sługę 10 lat odznaczeni zostali: dh Bartosik
Kacper, dh Jankowski Przemysław, dh Kucal
Mateusz, dh Słodkiewicz Krzysztof, dh Słod-
kiewicz Zbigniew, dh Szeląg Wiktor, nato-
miast za wysługę 20 lat medal otrzymał dh
Jedliński Mariusz. Za szczególne poświęce-
nie się na rzecz OSP zostały złożone podzię-
kowania złożone na ręce dh Lewińskiego
Józefa. Podziękowania skierowano również
do sponsorów OSP Sompolno za bezintere-
sowne wspieranie jednostki. Jak co roku, wy-
różniono druhów, którzy najczęściej brali
udział w akcjach. Na pierwszym miejscu
znalazł się dh Prybacki Błażej. Miejsce dru-
gie przypadło dh Jankowskiemu Przemysła-
wowi, natomiast miejsce trzecie zajął dh
Wesołowski Marek.
Kolejne walne zebranie sprawozdawcze od-
było się 17 lutego w Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Lubstowie. W zebraniu
uczestniczyli członkowie jednostki wraz z
członkami honorowymi i wspierającymi oraz
zaproszeni goście: Pan Burmistrz Miasta
Sompolno Roman Bednarek, Komendant od-
działu Miejsko-Gminnego ZOSP RP dh
Marek Wesołowski, Prezes oddziału Miej-
sko-Gminnego ZOSP RP dh Łukasz Jankow-
ski, Skarbnik zarządu oddziału powiatowego
ZOSP RP dh Krzysztof Marciniak oraz inni

zaproszeni członkowie zarządu gminnego.
Na początku zebrania, również zostało przed-
stawione wszystkim zebranym sprawozdanie
z działalności OSP, z którego wynika, że w
2017 roku jednostka OSP Lubstów uczestni-
czyła w 47 akcjach ratowniczych, w tym ga-
szeniu pożarów 34 razy, likwidacji
miejscowych zagrożeń 13 razy. Druh naczel-
nik Witold Stasiński podziękował wszystkim
strażakom z Lubstowa za pełną gotowość bo-
jową, którą sprawowali w całym roku spra-
wozdawczym oraz za ekwiwalent pieniężny
otrzymywany za udział w akcjach ratowni-
czo-gaśniczych, który został przekazywany
przez ratowników na realizacje celów statu-
towych OSP Lubstów. Prezes jednostki druh
Michał Rusin podziękował mieszkańcom so-
łectw Nowa Wieś oraz Lubstów za przekaza-
nie funduszy sołeckich, za które zostanie
zakupiony sprzęt ochrony przeciwpożarowej.
Podziękowanie otrzymali również parafianie
za ofiarowane pieniądze podczas zbiórki w
pierwszy dzień świąt Wielkanocnych. War-
tym podkreślenia uwagi były także środki po-
zyskane z 1% podatku. Dzięki podatnikom,
którzy wyodrębnili swój 1% podatku na
rzecz OSP Lubstów jednostka dwukrotnie z
rzędu osiągnęła 3 wynik pod względem
otrzymanej sumy w powiecie konińskim. Ze-
branie walne to także dobra okazja by po-
dziękować członkom wspierającym. Zarząd

OSP Lubstów złożył podziękowania oraz
wręczył symboliczne statuetki swoim przy-
jaciołom Panu Krzysztofowi Piaseckiemu,
Andrzejowi Kossowskiemu, Dariuszowi Gaj-
dzie oraz księdzu proboszczowi Krzyszto-
fowi Kacale dzięki, którym jednostka stawia
kroki ku rozwojowi. Podczas zebrania zos-
tały wręczone odznaczenia „Za wysługę lat
V” nadane przez prezydium zarządu gmin-
nego. Odznaczone zostały druhny: Tulisz
Marta, Stasińska Anna, Rzeźnik Agnieszka.
Odznaczeń dokonał Prezes Zarządu Miejsko-
Gminnego dh Łukasz Jankowski wraz z Ko-
mendantem Miejsko-Gminnym dh Markiem
Wesołowskim. W imieniu zarządu obecny
prezes podziękował druhowi Mirosławowi
Frontczakowi za pełnienie funkcji prezesa w
latach 2011-2017 oraz za wkład pracy wło-
żony na rzecz rozwoju jednostki w Lubsto-
wie. Na postawiony wniosek komisji
rewizyjnej, zarząd jednogłośnie otrzymał ab-
solutorium. Na koniec zebrania swój głos za-
brał Burmistrz Miasta Sompolno gratulując
otrzymanego absolutorium oraz wyraził
swoje podziękowania za kolejny wspólny rok
współpracy, za zaangażowanie jednostki nie
tylko w zdarzeniach ratowniczych ale także
za każdą obecność w różnorakich wydarze-
niach oraz uroczystościach kościelnych czy
też państwowych. 

WALNE ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE OSP W SOMPOLNIE I LUBSTOWIE
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KULTURA I ROZRYWKA
BAJKOWY BAL PRZEBIERAŃCÓW

Zabawę rozpoczął i prowadził klown, który
zachęcał dzieci do wspólnej zabawy poprzez
szereg tańców integracyjnych oraz konkur-
sów z nagrodami. Na dzieci czekało wiele at-
rakcji takich jak: malowanie buziek,
konkursy zręcznościowe, słodki poczęstu-
nek. Pełne pozytywnej energii dzieci pląsały
w parach, kole oraz korowodach. Z uśmie-
chem na ustach śpiewały teksty muzycznych
hitów, skacząc i klaszcząc z radości. Punktem
kulminacyjnym imprezy był wybór Króla i
Królowej balu oraz  pięciu  najciekawszych
strojów. Tego zadania podjęło się Jury w
składzie: Anna Wiśniewska,  Andrzej Pręt-
nicki oraz Teresa Olczak. Królową balu zos-
tała Emilka Dąbrowska z Nykla, która miała

piękny strój baletnicy zrobiony z kolorowych
gazet, Jakub Janicki z Sompolna w stroju pi-
rata został wybrany królem balu i zajął za-
szczytne  miejsce przy boku uroczej
baletnicy.  Ponadto nagrody za najciekawsze
stroje otrzymały: Karolina Żarnowska -
wiosna, Maciej Lewandowski- mumia, Alicja
Dryja- Kucyk Rainbow dash, Kornelia i Oli-
wia Wesołowskie - kot i myszka, Amelia Po-
boży - księżniczka. Wszyscy nagrodzeni
zostali uhonorowani maskotkami oraz nagro-
dami pieniężnymi. Balowe atrakcje umożli-
wiły dzieciom spędzenie czasu w radosnej i
miłej atmosferze oraz dostarczyły niezapom-
nianych wrażeń.

11 lutego  M-GOK zorganizował dla dzieci „Bajkowy Bal
Przebierańców”. Dzieci przebrane były za bohaterów
znanych bajek, można było spotkać wróżki, królewny,
motylki, rycerzy, piratów, policjantów, Spider-Mana,
Batmana, … nie sposób wymienić tych wszystkich
postaci. 

KLAUDIA LAUREATKĄ KONKURSU „ INNE SPO-
JRZENIA ”

Organizatorem konkursu jest Ognisko Pracy
Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu. Konkurs jest
adresowany do dzieci i młodzieży w wieku
od 6 do 19 lat. Temat przewodni tegorocznej
edycji konkursu „Tajemnice Błękitnej Pla-
nety” silnie podziałał na wyobraźnię mło-
dych artystów. Powstały niezwykle

malownicze prace pokazujące urodę naszej
planety jej tajemnice i historię .Wśród lau-
reatów tego prestiżowego  konkursu znalazła
się Klaudia Korejba  z pracowni Plastycznej
M-GOK w Sompolnie, która otrzymała wy-
różnienie. Gratulujemy.

Na XVI edycję Międzynarodowego Konkursu Plasty-
cznego „Inne Spojrzenie” nadesłano łącznie 3850 prac
z całej Polski oraz  z 30 państw Europy, Azji, Afryki i
Ameryki Północnej. 

NAGRODZONE W OGÓLNOPOLSKIM KONKUR-
SIE PLASTYCZNYM

Po obejrzeniu 3 800 prac konkursowych jury
postanowiło przyznać uczennicom Pani Te-
resy Olczak nagrody. W kategorii wiekowej
7-9 lat nagrodę otrzymała Jagoda Macie-

jewska,  a w kategorii 10-12 lat Katarzyna
Sosnowska. Tym razem tematem przewod-
nim  konkursu plastycznego zostały stworze-
nia wodne. Kreatywna i twórcza
interpretacja tematu „Ryby na niby” pozwo-
liła dziewczętom z pracowni plastycznej
zostać zauważonymi przez profesjonalnych
artystów z jury. Wzory, kolory, faktury i
kształty ryb oraz innych stworzeń morskich
stanowiły nieograniczone pole plastycznych
interpretacji, a także wspaniałe inspiracje do
tworzenia wyjątkowych prac plastycznych.
Serdecznie gratulujemy uczestniczkom.

Z radością informujemy, że uczestnicy warsztatów
plastycznych prowadzonych w M-GOK w Sompolnie
odnieśli duży sukces w Ogólnopolskim Konkursie Plas-
tycznym „Ryby na niby” organizowanym przez Centrum
Kultury Agora we Wrocławiu. 
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Ogromna dawka humoru i doskonała zabawa towarzyszyła tegorocznym obchodom „Dnia Kobiet”, który odbył się
w niedzielę 4 marca tradycyjnie już w Sali OSP.
Na zaproszenie  Gminnego Ośrodka Kultury
przybyło blisko 160 mieszkanek gminy oraz
zaproszeni goście, którzy wspólnie święto-
wali ten dzień. Panie zostały  powitane słod-
kim poczęstunkiem. Dla każdej z pań zostały
przygotowane także ozdobne kartki z życze-
niami wykonane przez Dom Dziennego Po-
bytu dla Osób Starszych w Sompolnie. Na

uroczystość zaproszono Panie z wszystkich
ośmiu działających na terenie gminy Kół
Gospodyń Wiejskich oraz Panie ze Stowarzy-
szenia Kobiet Inicjatyw Wiejskich, które za-
wsze chętnie wspierają swoją pracą i pomocą
organizację wielu gminnych uroczystości, a
także aktywnie uczestniczą w życiu gminy.
Wśród zaproszonych gości znalazły się także

przedstawicielki  firm i osób, którzy wsparli
M-GOK  finansowo przy organizacji tego
wieczoru.  Na wstępie spotkania życzenia za-
adresowane do wszystkich Pań złożył Bur-
mistrz Miasta Sompolno Roman Bednarek.
Blisko dwugodzinna część artystyczna spot-
kania obfitowała w humor, śpiew  i dobrą za-
bawę. Panie oklaskami przywitały polskiego
aktora, znanego wszystkim jako Ferdynand z
serialu „Świat według Kiepskich”. To jeden
z najpopularniejszych polskich aktorów o
szczególnym talencie komediowym. Zagrał
wiele ról filmowych, serialowych, teatral-
nych i dubbingowych. Znany jest także jako
kabareciarz. W godzinnym monologu Pana
Grabowskiego zabrzmiały wesołe historyjki,
dowcipy i żarty. Szczere, bezpośrednie, a nie-
kiedy rubaszne. Aktor wcielił się w wiele
postaci, np. górala czy klienta SPA. Śmiała
się cała sala. W taneczną atmosferę wprowa-
dziły zgromadzonych gości piosenki Dawida

Janiaka, artysty obdarzonego cudownym gło-
sem. Ponadto został przeprowadzony kon-
kurs znajomości muzyki serialowej.
Spotkanie przyniosło sporo humoru, dowcip-
nych zabaw oraz wspólnego biesiadowania.
Ta uroczystość nie mogła by się odbyć bez
sponsorów:

Producent Opakowań ABC-PAK 
Pan Waldemar Marciniak Radny Powiatu

Konińskiego
Intermeble z Sompolinka

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
w Sompolnie

Bank Spółdzielczy we Wierzbinku
Grupa Producentów Owoców 

Royal  z Sompolinka 
którym M-GOK w Sompolnie serdecznie
dziękuje za zrozumienie spraw kultury, bez
wsparcia tych firm działania kulturalne w na-
szej gminie byłyby znacznie uboższe.

DZIEŃ KOBIET
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ARTYSTYCZNE FERIE

Podczas warsztatów ozdób wielkanocnych,
każdy z uczestników mógł poznać zasady
zdobienia pisanek techniką gorącego wosku
pszczelego oraz zasady zdobienia pisanek ru-
lonikami z bibuły. W efekcie  powstało bar-
dzo wiele przepięknych malowanych jaj.
Wszyscy wykazali się wspaniałą kreatywno-
ścią i aktywnością twórczą.
Mały jubiler przyciągnął miłośników biżute-
rii. Podczas zajęć, dzieci mogły tworzyć róż-
nego rodzaju biżuterię  z kolorowych
koralików według własnego projektu.
Uczestnicy mogli wykonać  kolczyki,  na-
szyjniki i bransoletki. Kolorowe koraliki i
elastyczne sznureczki w mig zamieniały się
w bajecznie kolorową, oryginalną biżuterię.
Warsztaty rzeźbiarskie cieszyły się ogrom-
nym zainteresowaniem nie tyko dzieci, ale i
rodziców, którzy  przybyli na zajęcia, wycza-
rowując wspólnie ze swoimi pociechami
wspaniałe dzieła. Uczestnicy zajęć, tworzyli
rzeźby z przygotowanych wcześniej elemen-
tów następnie malowali je kolorowo farbami.
Warsztaty były dla wszystkich dzieci bardzo
przyjemnym doświadczeniem.

Warsztaty mydlarskie były niecodzienną
okazją, aby własnoręcznie wykonać i udeko-
rować pachnące i idealne do kąpieli mydełko,
które później, pięknie zapakować można
wręczyć w prezencie swoim bliskim.
W czasie  warsztatów decoupage,  każdy wy-

konał techniką serwetkową pudełko-szka-
tułkę na drobiazgi. Dzieci wykazały się dużą
kreatywnością, cierpliwością i estetyką zdo-
biąc swoje pudełka. Zajęcia cieszyły się
dużym zainteresowaniem. Wszyscy zgodnie
twierdzili, że decoupage, to jedna z atrakcyj-

niejszych form spędzania wolnego czasu.
Uczestnicy warsztatów ceramicznych mogli
oddać się twórczej pracy i samodzielnie
stworzyć wymyślony przez siebie przedmiot
jakim był gliniany kogucik. Sama zabawa
gliną była dla dzieci ogromną przyjemnością.
Zanim powstały koguciki dzieci wałkowały
glinę, ugniatały ją szukając odpowiedniej
formy przedmiotu. Gotowe koguciki uczest-
nicy zajęć zabrali do domu.
Na zakończenie ferii odbył się konkurs z na-
grodami - „Mam Talent”, na którym uczest-
nicy konkursu występowali na scenie
pokazując swoje zdolności muzyczne, wo-
kalne, taneczne oraz recytatorskie. Do rywa-
lizacji o miejsce na podium przystąpiło 18
dzieci. Jury wybrało najlepszych. Pierwsze
miejsce otrzymał Igor Zieliński za wykona-
nie piosenki „Mały odkrywca”, II miejsce za-
jęła Patrycja Wełnicka za interpretację
piosenki „Koci wesoły świat”, III miejsce
duet taneczny Kinga Kiejnich i Oliwia Bed-
narowska oraz Dominika Adamczyk za wy-
konanie piosenki „Byle jak”. Wszyscy
uczestnicy otrzymali upominki.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie tradycyjnie jak każdego roku przygotował ciekawą ofertę
spędzenia wolnego czasu podczas ferii zimowych. Wśród wielu propozycji znalazły się warsztaty tworzenia ozdób
wielkanocnych, biżuterii, rzeźb w drewnie, mydlarskie, robotyki oraz warsztaty ceramiczne i decoupage. W
zajęciach codziennie uczestniczyło ponad 50 dzieci.                                                                                                                                               

Kabaret Babski w Sompolnie
Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie zaprasza na  Kabaret Babski, 29 kwietnia

godz.18.30 sala OSP. 
Wstęp 5 zł, bilety dostępne w M-GOK.

Śmiech przedłuża życie, zapewnia zdrowie i poprawia samopoczucie, stąd stały jego deficyt! Porcję szczerego śmiechu
zapewni Państwu spektakl kabaretowy ”OLD SPICE GIRLS” czyli Babski Kabaret. To kabaret z kobietami, dla kobiet i o
kobietach, ale zapewne panowie również nie będą się nudzić. W rolach głównych występują: Lidia Stanisławska, Emilia

Krakowska oraz Barbara Wrzesińska.
Program kabaretowy pełen jest zabawnych monologów, dowcipów, piosenek i improwizacji, obfituje w świetne dialogi
autorstwa Marii Czubaszek, naczelnej satyryczki naszego kraju. Skecze uzupełnione zostały także o teksty Zbigniewa

Korpolewskiego (autora tekstów m.in. dla Hanki Bielickiej i kabaretu „Dudek”) oraz Krzysztofa Jaroszyńskiego (satyryka i
scenarzysty piszącego m.in. dla Krystyny Sienkiewicz, Jana Kobuszewskiego).

Dwugodzinny program jest znakomitym pomysłem na spędzenie wspaniałego wieczoru, nawiązuje do tradycji klasy-
cznego literackiego kabaretu, gdzie skecz i monolog przeplatany jest piosenką czasem gorzką, częściej dowcipną, i

gdzie zawsze można liczyć na dobrą puentę.
Ilość Miejsc Ograniczona . Serdecznie Zapraszamy.



ZE SZKOLNEJ ŁAWKI
W KARNAWAŁOWEJ ATMOSFERZE

Pierwszym punktem wycieczki było zwie-
dzanie Urzędu Miejskiego, gdzie zostali nie-
zwykle ciepło i życzliwie przyjęci. Wizytę
rozpoczęli od spotkania z Burmistrzem Ro-

manem Bednarkiem, który pokazał im swój
gabinet oraz opowiedział o swojej pracy i
funkcjonowaniu urzędu. Następnie dzieci z
opiekunkami udały się do gabinetu fryzjer-
sko - kosmetycznego, żeby z bliska zobaczyć
pracę pań fryzjerek i kosmetyczki. Stamtąd
udały się do restauracji „Milano”, żeby na-
brać sił przed kolejnym ważnym spotkaniem.
W dobrych humorach ruszyli do Domu
Dziennego Pobytu dla osób starszych, gdzie
wystąpili w przedstawieniu Jasełkowym. Nie
zabrakło również wierszy i piosenek z okazji
Dnia Babci i Dziadka. Podopieczni oklas-
kami i śpiewem włączyli się w występ, oka-
zując radość ze wspólnej obecności. 
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Ustrojona została sala na zabawę oraz upie-
czone pyszności, bez których żadna zabawa
taneczna się nie obejdzie, a w szczególności
tłusty czwartek. Chłopcy z oddziałów eduka-
cyjnych poradzili sobie znakomicie podczas
pieczenia pączków, włożyli w wypieki mnó-
stwo zaangażowania i chęci do pracy. Przy
okazji wypiekania pączków upieczone zos-
tały także babka i drożdżówki. W tłusty
czwartek do OREW na zabawę taneczną
przyjechali zaproszeni goście-uczestnicy
Warsztatów Terapii Zajęciowej z Ignacewa.
W kolorowych maskach i koronach odby-

wały się tańce integracyjne, w parach, a także
swobodne tańce solo. W przerwie wycho-
wankowie OREW i uczestnicy WTZ pałaszo-
wali zrobione wcześniej pyszności.
Pochłanianie kalorii tego dnia było podwój-
nie usprawiedliwione, w związku z tym nikt
nie musiał mieć wyrzutów sumienia, a nad-
miar energii można było natychmiast spalić
na parkiecie. Bal był doskonalą okazją do
spotkania się młodzieży z Ośrodka z uczest-
nikami WTZ. Radosna, karnawałowa atmo-
sfera sprzyjała integracji i lepszemu
poznawaniu się nawzajem.

PRZEDSZKOLAKI Z LUBSTOWA Z WIZYTĄ W
SOMPOLNIE

KARNAWAŁ W SZKOŁACH
Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą. Ważnym elementem tego okresu są bale karnawałowe,
które są atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości.

Tak też było we wszystkich szkołach na terenie
gminy Sompolno. 8 lutego, w piątek, w ZSP nr 1 w
Sompolnie, w ZSP nr 2 w Lubstowie i SP w Mąkol-
nie oraz w ostatnią sobotę karnawału 10 stycznia w
Szkole Podstawowej w Ośnie Górnym odbyły się
długo wyczekiwane przez najmłodsze dzieci bale
karnawałowe! Dzieci przebrane były za  bohaterów
znanych bajek, w salach przedszkolnych i szkolnych
można było spotkać wróżki, czarownice, królewny,
motylki, strażaków, piratów, policjantów, Spider-
Mana, Batmana, ...  nie sposób zliczyć i wymienić
tych wszystkich  postaci. Rozpoznać dzieci było
bardzo trudno, a uśmiech nie znikał z ich twarzy.
Były tańce przy muzyce, różne zabawy i konkursy
oraz słodkości przygotowane przez rodziców. Go-
rące podziękowania dla rodziców za przygotowanie
pięknych, kolorowych strojów dla swoich pociech.

31 stycznia grupa 5,6-latków wraz z opiekunami wyru-
szyła na wycieczkę do Sompolna.

FERIE W SZKOLE

Ferie zimowe, zorganizowane w Szkole Pod-
stawowej w Ośnie Górnym, upłynęły w miłej
i sportowej atmosferze. W pierwszy dzień
ferii dzieci wybrały się do kina na film pt.
„Miłość pisana Braillem”, który wzruszył
wszystkich do łez. W kolejne dni wolne od

zajęć uczniowie piekli babeczki, uczestni-
czyli w turnieju tenisa stołowego, dniu języ-
ków obcych oraz mieli okazję
przygotowywać dekoracje z filcu. Ferie mi-
nęły w miłej atmosferze, pełnej zabaw i cie-
kawych spotkań. 

W Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowaw-
czym w Marianowie bliski koniec karnawału święto-
wany był podwójnie, bo bal karnawałowy przypadł w
tłusty czwartek. Dzień wcześniej odbyły się przygoto-
wania, w których aktywnie uczestniczyli wychowanko-
wie OREW. 

Dla swych wnuków mają zawsze czas,
umieją pocieszyć, są cierpliwi, zawsze lepiej
rozumieją, a przede wszystkim bezgranicznie
kochają. Dla nich wnuczęta są radością
życia. Dlatego w podzięce za ich wielkie
serce, w dniach 22 - 29 stycznia  odbyły się
uroczyste spotkania, które stały się tradycją
w przedszkolu w Sompolnie. Nauczycielki
witały ciepłymi słowami szanownych gości,
składając im serdeczne życzenia. Seniorzy
mogli podziwiać umiejętności swych wnu-
ków prezentujących wiersze, piosenki, tańce
oraz inscenizacje. Mali artyści z dużym prze-
jęciem i zaangażowaniem odtwarzali swoje

role. W ten sposób mogli podziękować za
trud włożony w ich wychowanie. Wszędzie
słychać było gromkie „Sto lat”, które bardzo
wzruszało gości.  Na koniec wszystkie wnu-
częta  obdarowały swoich  bliskich własno-
ręcznie przygotowanymi upominkami.
Goście ze wzruszeniem patrzyli na swoje po-
ciechy i wielkimi brawami dziękowali za
występy. Dopełnieniem uroczystych spotkań
były słodkie poczęstunki oraz wspólne za-
bawy i tańce. Atmosfera była uroczysta, pod-
niosła i pełna radości. Święto Babci i
Dziadka to dzień pełen uśmiechu, wzruszeń
i radości.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W PRZEDSZKOLU W
SOMPOLNIE
W zimowy miesiąc styczeń wpisane są takie  dni, które
wzbudzają ogromne emocje –  to święto Babci i
Dziadka. Dziadkowie to wielki skarb dla wnuków, oni
czynią dzieciństwo udanym i szczęśliwym.
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ZE SZKOLNEJ ŁAWKI

KLASOWY KONKURS LITERACKI 

Celem konkursu było wszechstronne rozwi-
janie zdolności pisarskich uczniów i zachę-
canie do podejmowania prób własnej
działalności pisarskiej. Konkurs polegał na
napisaniu krótkiego opowiadania, na temat
„Jak spędziłeś ferie zimowe”. Jurorami w
konkursie byli uczniowie klasy, którzy mieli
możliwość wysłuchania i przeczytania opo-
wiadań, a następnie  zagłosowania na ich
zdaniem najlepszego opowiadania. I tak, naj-
więcej głosów i I miejsce otrzymała Martyna
Wiśniewska, II miejsce otrzymała Kinga Pa-
piernik, a miejsce III otrzymał Mateusz Wiś-
niewski. Gratulacje!

W klasie III a, w ZSP nr 1 w Sompolnie, został
przeprowadzony Konkurs Literacki na najciekawsze
opowiadanie na temat „Jak spędziłeś ferie zimowe”.

„CIEMNO WSZĘDZIE, GŁUCHO WSZĘDZIE. 
CO TO BĘDZIE, CO TO BĘDZIE…”

Uczestnicy przybyli na zaproszenie człon-
ków koła teatralnego, które w ramach pro-
jektu edukacyjnego „Na deskach teatru”
przygotowało pod kierunkiem Pani Anety
Malechy inscenizację dramatu Adama Mic-
kiewicza pt. „Dziady” cz. II. Uczniowie klas
drugich oddziałów gimnazjalnych przenieśli
uczestników spektaklu w XIX wiek do ka-
plicy cmentarnej na obrzęd wywoływania
dusz  zmarłych. Kostiumy i niezwykła gra

odtwórców ról, a w szczególności wypowie-
dziane przestrogi moralne przez przybyłe
duchy, wywarły na uczestnikach „dreszczyk
emocji”.  Wyjątkowa scenografia, efekty spe-
cjalne, nastrojowe oświetlenie, muzyka do-
pełniły atmosferę grozy i tajemniczości
misterium. Niesamowite doznania skłoniły
widzów do refleksji i rozważań, dotyczących
ponadczasowości prawd moralnych i ich
wartości dla człowieka XXI wieku. 

8 lutego w Szkole Podstawowej im. Pierwszej Kadrowej
w Mąkolnie, społeczność lokalna i szkolna
uczestniczyła w pogańskim obrzędzie „dziadów”. 

TECHNIKUM W ZSP W SOMPOLNIE ZDOBYWCĄ
TYTUŁU SREBRNEJ SZKOŁY

Technikum zdobyło tytuł Srebrnej Szkoły
plasując się na 14 miejscu wśród wszystkich
techników w Wielkopolsce, wyprzedzając
wszystkie Technika we Wschodniej Wielko-
polsce! W rankingu znalazło się jeszcze
jedno Technikum z Wschodniej Wielkopol-
ski-Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekono-
micznych w Słupcy. Zgodnie z
postanowieniem Kapituły, technika zostały
ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są
to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki
matury z przedmiotów obowiązkowych, wy-
niki matury z przedmiotów dodatkowych,
oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do spo-
rządzenia rankingu wykorzystano dane ze
źródeł egzogenicznych (zewnętrznych)
wobec ocenianych szkół.

Magazyn „Perspektywy" corocznie publikuje ranking
szkół ponadgimnazjalnych w Polsce. W tym roku w
rankingu pojawiła się szkoła z naszej gminy, Technikum
w ZSP w Sompolnie jako jedyna placówka z powiatu
konińskiego.

MUZYKĄ I POEZJĄ POMAGAMY INNYM

Uczniowie byli przyjęci z dużą życzliwością
przez przebywających chorych oraz personel
medyczny i administracyjny. Cudownie było
obserwować reakcję ciężko schorowanych
ludzi na występy naszych dzieci. A ucznio-
wie mieli możliwość swoim czystym sercem
dać TO COŚ - tę chwilę szczęścia, zapom-
nienia nad ciężkim losem chorych. Po wystę-
pach przyjętych z wielkim zadowoleniem
uczniowie zostali zaproszeni na ciasto i her-

batę. Widząc pozytywną reakcję pensjonariu-
szy hospicjum i dzieci myślimy, że nie jest
to ostatnia wizyta. Będziemy się starali, aby
takie odwiedziny były standardem. Pacjenci
hospicjum są chociaż prze krótką chwilę
oderwani od swoich trosk, a uczniowie na-
bierają wrażliwości jaką może dać mały
człowiek dorosłemu choremu.

30 stycznia uczniowie klasy IIIa Szkoły Podstawowej w
Sompolnie odwiedzili pacjentów hospicjum w Licheniu.
Po przyjeździe do Lichenia dzieci zwiedziły Sanktuarium
Maryjne w Licheniu. Następnie udali się do hospicjum
prowadzonego przez ojców Marianów. Uczniowie szkoły
zaprezentowali się w programie artystycznym przed
chorymi. Dzieci grały, śpiewały, recytowały oraz tańczyły
umilając czas przebywających tam pacjentów.

BAŚNIOPISARZE Z III B 

Do konkursu przystąpiła większość
uczniów. Dzieci wykazały się ogromną
twórczością i wyobraźnią. Powstały ciekawe
prace. Trudno było wybrać najpiękniejszą
baśń. Nagrodzeni zostali zatem wszyscy

uczestnicy - oceną, dyplomem i tytułem Baś-
niopisarza. Wszystkie prace trzecioklasistów
są wyłożone w bibliotece szkolnej. Zachę-
camy do zapoznania się z twórczością
uczniów.

Uczniowie klasy III b Szkoły Podstawowej w Sompolnie
brali udział w klasowym konkursie „Piszemy baśnie".
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ZE SZKOLNEJ ŁAWKI

WARSZTATY TANECZNE W SOMPOLNIE

Celem warsztatów było rozbudzanie i kształ-
towanie podstawowych umiejętności wyko-
nawczych poprzez wyrażanie muzyki,
rozwijanie umiejętności ruchowych, poprzez
uwzględnianie indywidualnych cech osobo-
wości oraz właściwą korelację między roz-
wojem fizycznym i emocjonalnym.
Rozładowanie napięć i energii nagromadzo-
nej podczas pobytu w szkole poprzez naukę
wybranych tańców integracyjnych, naukę
układów choreograficznych do muzyki w
różnym rytmie. Na początku zajęć odbyła się
nauka rozgrzewkowych ćwiczeń tanecznych,
pracy ramion, nóg i głowy w różnych płasz-
czyznach. Podczas zajęć panowała miła at-
mosfera, zarówno zabawy jak i odprężenia.
Uczniowie aktywnie brali udział w zajęciach. 

W ramach realizacji innowacji pedagogicznej „Twórczy
uczeń” odbyły się warsztaty taneczne, prowadzone przez
instruktora tańca, w których udział wzięły klasy II a, 
III a i I d SP w Sompolnie

"ZIMOWE KODOWANIE" UCZNIÓW KLASY I B W
SOMPOLNIE

Programowanie to między innymi zdolność
analizowania, określania kierunków oraz
tworzenie gier matematycznych. Uczniowie
podejmują coraz trudniejsze zadania na
macie, odszyfrowując różnorodne kody. Ko-

dowanie niesie ogromną satysfakcję, kiedy
efektem końcowym jest bezbłędne naniesie-
nie wszystkich kodów. Zajęcia opracowała
Pani Katarzyna Wiaderkiewicz.

W klasie I b odbywają się cykliczne zajęcia nauki
kodowania. Jedną z ważniejszych korzyści z nabywania
umiejętności kodowania jest nauka logicznego
myślenia.

ŚWIAT ROBOTYKI W SOMPOLNIE

Późniejszym etapem było zbudowanie robota
na podstawie instrukcji, a na końcu jego za-
programowanie, aby wykonywał odpowied-
nie zadania. Pierwszoklasiści bardzo szybko

uporali się z wszystkimi zadaniami, które
wykonali bez najmniejszego problemu.
Warsztaty przygotowały Panie Katrzyna
Wiaderkiewicz i Marzena Banaszkiewicz.

W czasie zajęć uczniowie klasy I a i I b zapoznali się z
zestawem Lego Mindstorms EV3, na którym pracowali. 

SPEKTAKL „W KRAINIE WIECZNEGO LODU”

W wycieczce uczestniczyły klasy II a, III a i
III d SP w Sompolnie wraz z wychowaw-
cami Joanną Bryl, Danutą Dreslerską i Gra-
żyną Szcześniak. Spektakl ten okazał się
„strzałem w dziesiątką”, ponieważ dzieci z
ogromnym zainteresowaniem i dużym zaan-
gażowaniem oglądały  przedstawienie. Spek-
takl  w atrakcyjny sposób łączył żywy plan
aktorski z animacją lalek, grę aktora i piękną
muzyką. Dzieci były zachwycone, najbar-

dziej podobała im się gra świateł, nagle
zmieniające się sceny i dekoracje. Jednak
największe emocje wywołała przede wszyst-
kim muzyka i piękne postacie. Wyjazd do
teatru wzbudził wiele pozytywnych emocji
w dzieciach o czym świadczyły uśmiechy i
komentarze po zakończonym przedstawie-
niu. Wycieczka odbyła się w ramach innowa-
cji pedagogicznej „Twórczy uczeń”.

2 marca odbyła się wycieczka do Kina Oskard w Koninie
na spektakl „W Krainie Wiecznego Lodu”. 

PIENIĄCE SIĘ POTWORY 

Ozdobiły butelki, nalały octu, płynu do
mycia naczyń, barwnika spożywczego oraz
umieściły w nich sodę oczyszczoną. We

wszystkich butelkach pojawiła się piana. Po-
twory zaczęły zionąć!!! Było dużo okrzy-
ków radości, że eksperyment się udał.

Jak powstaje dwutlenek węgla, dowiedziały się dzieci
klasy III c Szkoły Podstawowej z Sompolna podczas
wykonywania  doświadczenia. 



PRZEGLĄD SPORTOWY

MISTRZYNIE POWIATU SZKOŁY PODSTAWO-
WEJ W SOMPOLNIE 

Turniej rozegrano systemem ,,każdy z każ-
dym” w grupach 3-drużynowych. Od po-
czątku mecze były kontrolowane przez
dziewczęta z Sompolna, które całkowicie na-
rzuciły przeciwniczkom swój styl gry, nie
pozwalając im się rozegrać.  Były efektowne
ataki, skuteczne obrony w polu oraz wiele
asów serwisowych. A przy tym dopisywał
humor na parkiecie i na ławkach rezerwo-
wych. Drużyna SP Sompolno w składzie:
Weronika Gilewska, Mariola Adamczyk,
Julia Mikołajczyk, Oliwia Wełnicka, Zu-

zanna Salamon, Wiktoria Dębska, Natalia
Kostańska, Eliza Wiśniewska, Klaudia Ko-
rejba i Alicja Bilska w ładnym stylu poko-
nała wszystkie przeciwniczki i zdobyła tytuł
Mistrzyń Powiatu. Nagrody zwycięskim dru-
żynom wręczył Pan Karol Baranowski,
przedstawiciel Starostwa Powiatowego w
Koninie. Mistrzynie powiatu pamiątkowymi
medalami udekorowała Pani Jolanta Rosiak,
dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Nr 1 w Sompolnie.

Zawodniczki ze Szkoły Podstawowej w Sompolnie
zostały Mistrzyniami Powiatu Konińskiego w Piłce
Siatkowej Dziewcząt Szkół Podstawowych. W turnieju
finałowym pokonały zespoły: SP Rychwał, SP Rzgów,
SP Dobrosołowo, SP Zakrzewek i SP Wilczyn. 

SIATKARKI Z SOMPOLNA NIE MAJA SOBIE
RÓWNYCH!

Pięć lat systematycznych treningów, udział
w zawodach, meczach kontrolnych, lidze
wielkopolskiej, wielka pasja i miłość do siat-
kówki zaowocowała wspaniałymi wynikami!
Siatkarki z ZS-P Nr 1 w Sompolnie są
chlubą: szkoły, miasta i klubu GKS Som-
polno! Skład drużyny Mistrzyń Powiatu:

Martyna Górczewska, Julia Lewandowska,
Maja Drabińska, Roksana Kobrzycka, Mi-
lena Adamczyk,  Agnieszka Brochocka,
Magda Chudykowska, Olga Ozdowy, Liwia
Rumianowska, Oliwia Andrzejewska, Dag-
mara Uniejewska, Wiktoria Muszyńska, tre-
ner - Maciej Daszkiewicz. 

Mistrzynie Powiatu Konińskiego w Piłce Siatkowej
Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych! To prawda! Te
dziewczęta od lat przyzwyczajały nas do sukcesów,
chociaż ich droga do nich nie była łatwa! 

GKS SOMPOLNO ZAPRASZA

GKS Sompolno zaprasza dziewczynki z kl. II, III,
IV i V Szkoły Podstawowej do udziału w

treningach sekcji piłki siatkowej dziewcząt w
kategorii „ KINDERKA”. 

Treningi 2 razy w tygodniu, po 90 minut:
poniedziałek g. 15:00  - 16:30, 

czwartek g. 14:30  - 16:00.   
Organizator – GKS Sompolno, 

trener / koordynator Maciej Daszkiewicz.
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PRZEGLĄD SPORTOWY
PUCHAR BURMISTRZA DLA FC LUBSTÓWEK!

Cenne trofeum-puchar Burmistrza Miasta
Sompolno osobiście z rąk Romana Bednarka
powędrował dla drużyny grającej w składzie:
Klaudiusz Wojdat, Rafał Janicki, Igor Piet-
rzykowski, Wiktor Kuczyński, Adrian Na-
wrot, Dawid Bączkowski. Zdobywcy
pucharu, złotych medali, a także gadżetów
gminnych pokonali konkurentów we wszyst-
kich spotkaniach. Drugie miejsce zajęła
dobra drużyna o ciekawej nazwie ,,Gruby i
grubszy”. Piłkarze o poważnych gabarytach

zwyciężyli dwa z trzech rozgrywanych spot-
kań. Trzecie miejsce przypadło ekipie Sao
team, a czwarte zajęli najmłodsi, uczestnicy
turnieju- piłkarze spod znaku Trampkarzy z
Sao. Z roli sędziego bardzo dobrze wywiązał
się piłkarz i prezes klubu sportowego GKS
Sompolno Przemysław Jankowski. Ciekawe
akcje, bezpieczną grę oraz radość z dobrze
spędzonych godzin można było wyczytać z
twarzy uczestników halowego turnieju. 

Andrzej Prętnicki

W halowym turnieju piłki nożnej, rozegranym 16 lutego
w Sompolnie, zwyciężyli młodzi piłkarze z FC Lub-
stówek! 

ZIMOWA REKREACJA Z POKAZEM!   

Imprezę przeprowadzono na wylewisku przy
ORLIKU w Sompolnie.  Zimowe spotkanie
udało się przeprowadzić po raz drugi. W kon-
kurencji na najdłuższy ślizg zwyciężył Klem
Krystian. Drugie miejsce zajął Maciej Ulań-
ski, trzecie miejsce zajęli ex aequo: Aleksan-
dra Miętkiewicz, Oliwia Bednarowska,
Kinga Kiejnich oraz Mateusz Kubacki. W
jeździe slalomem na łyżwach, podobnie jak
w roku ubiegłym, zwyciężył Karol Budny.
Minimalnie niespełna jedną sekundę wolniej,
ale z nienaganną gracją, trasę pokonała

Iwona Kwarcińska-Hyżak, trzecią zawod-
niczką tej konkurencji była, mająca pierwszy
raz na nogach łyżwy, Kinga Kiejnich. Pokaz
ratownictwa poszkodowanego na lodzie przy
użyciu sprzętu specjalistycznego wykonali,
zawsze chętni do współpracy, druhowie OSP
Sompolno. Ognisko wraz z pysznymi kieł-
baskami dodało ciepła całej akcji. Warto, za-
chowując bezpieczeństwo, ubierając się
oczywiście ciepło korzystać z końcowych
dni zimy.  Imprezę poprowadził, jak zawsze
niezawodny, Pan Andrzej Prętnicki.

Jazda na łyżwach, ślizgi na butach, strzelanie do
bramki kijem hokejowym, pokaz ratowania tonącego w
przypadku załamania lodu, te oraz inne atrakcje zaofer-
owano 24 lutego w programie: Gminnej Zimowej
Zabawy w Sompolnie. 

SEMINARIUM Z UDZIAŁEM MISTRZÓW W MUAY
THAI I BOKSIE

Organizatorem przedsięwzięcia była Akade-
mia Mieszanych Sztuk Walk (sekcja Som-
polno). Przygotowania trwały od samego
rana. Około godziny 10.00 seminarium roz-
poczęło się w pełni tego słowa znaczeniu.
Uczestników podzielono na dwie grupy.
Pierwsza grupa trenowała pod bacznym
okiem Pana Macieja, natomiast druga grupa
swoje umiejętności ćwiczyła przy boku Pana
Rafała. Po ponad godzinie ciężkiego treningu
przyszedł czas na przerwę. Na każdego z
uczestników czekał poczęstunek. Po zrege-
nerowaniu sił i uzupełnieniu płynów grupom
zamieniono trenerów, tak by każdy mógł do-
świadczyć lektoratu z obojgiem mistrzów.
Podczas instruktarzu przybyłych gości za-
wodnicy mogli nauczyć się czegoś nowego,

zdobyć nowe umiejętności. Na koniec semi-
narium Maciej Skupiński i Rafał Jackiewicz
rozdawali autografy oraz każdy mógł zrobić
sobie z nimi zdjęcie. Seminarium można za-
liczyć do bardzo udanego. Zarówno uczest-
nicy jak i trenerzy byli zadowoleni.
Zawodnicy Akademii Mieszanych Sztuk
Walki (sekcja Sompolno) szczególne podzię-
kowania kierują do Macieja Skupińskiego
oraz jego ekipy, Rafała Jackiewicza, a także
wszystkich przybyłych klubów z: Wilkowic,
Turku, Tuliszkowa, Konina, Ozorkowa oraz
Łasku. Podziękowania należą się również in-
struktorowi Jackowi Malinowskiemu i jego
ekipie za poświęcony czas na przygotowa-
nia.

11 lutego, w sali ZSP nr 1 w Sompolnie, odbyło się sem-
inarium z udziałem Macieja Skupińskiego, który
wywalczył złoty medal w Kazachstanie i tytuł Mistrza
Świata w kategorii 67 kg w Muay thai oraz z udziałem
Rafała Jackiewicza, który w swojej dotychczasowej za-
wodowej karierze bokserskiej zdobył (wszystkie
osiągnięcia w wadze półśredniej): pas
międzynarodowego mistrza Polski, pas federacji IBC,
pas federacji Boxing Council International oraz
najważniejszy w karierze pas federacji EBU. 

NATALIA Z BRĄZOWYM MEDALEM

W zawodach wystartowały 43 uczennice z ca-
łego  Powiatu Konińskiego. Martyna Stróżyń-
ska zajęła VI miejsce. Wśród 43 startujących
chłopców Kamil Kocański zajął IV miejsce,
natomiast Mikołaj Chudziak zajął VIII

miejsce. Gratulujemy wszystkim warcabistom
bardzo dobrego występu, a Natalii i Kamilowi
dobrego startu w zawodach wojewódzkich,
które 17 marca odbędą się w Poznaniu.

Natalia Mroczkowska uczennica Szkoły Podstawowej w
Mąkolnie zajęła III miejsce i zdobyła brązowy medal na
Mistrzostwach Powiatu Konińskiego w Warcabach
Klasycznych, które 1 marca odbyły się w Ślesinie.
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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 13 kwietnia 2018 roku. 
Każda osoba może oddać tylko jeden kupon konkursowy.
Wylosowany laureat otrzyma nagrodę rzeczową.

www.sadysompolna.pl

KRZYŻÓWKA

1. Imię kobiety, która wg Tradycji otarła twarz Pana Jezusa na Drodze Krzyżowej
2. Wielki, dzień śmierci Pana Jezusa
3. Ustanowił ją Pan Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy w Wielki Czwartek
4. Jezus podniósł go mówiąc: "Bierzcie i pijcie z niego wszyscy..."
5. Pan Jezus ustanowił ten sakrament słowami: "To czyńcie na moja Pamiątkę"
6. Spożywali z Jezusem Ostatnią Wieczerzę
7. Ludzie witający Jezusa, gdy wjeżdżał do Jerozolimy kładli je przed Nim na drodze
8. Uczeń, który sprzedał Pana Jezusa za 30 srebrników
9. Narzędzie, którym przebito Panu Jezusowi Serce
10. Imię ucznia, który przeszedł z Jezusem Drogę Krzyżową
11. Przebił włócznią bok Panu Jezusowi
12. Zaparł się znajomości z Panem Jezusem trzykrotnie
13. Pan Jezus spotkał je płaczące na Drodze Krzyżowej
14. Na nim Pan Jezus wjeżdżał do Jerozolimy

Konkurs „Gazety
Sompoleńskiej”

Mieszkanka Sompolna
Pani Monika Jedlińska

została laureatką
konkursu „Gazety
Sompoleńskiej”.

Konkurs polegał na
rozwiązaniu krzyżówki
powiązanej z tematem
pierwszego dnia postu,
czyli Popielcem. Bur-

mistrz Miasta Sompolno
Roman Bednarek,

gratulując wygranej,
wręczył torbę z nagro-
dami i drobnymi up-

ominkami. Zwyciężczyni
jeszcze raz gratulujemy! 

DZIEŃ SOŁTYSA
11 marca obchodzono Dzień Sołtysa. W związku ze świętem sołtysów, w poniedziałek, 12 marca, Burmistrz
Miasta Sompolno Roman Bednarek postanowił po raz kolejny zaprosić  wszystkich Sołtysów Gminy Sompolno na
spotkanie.
Zgromadzonym na sali Sołtysom Burmistrz
złożył najlepsze życzenia,  podziękował za
dotychczasową współprace i zaangażowanie
w życie społeczne, docenił również wkład w
interesujące przedsięwzięcia na wiejskich
obszarach Gminy Sompolno. Dzień Sołtysa
to święto, które ma na celu okazanie
wdzięczności i szacunku sołtysom za ich
prace. W naszej gminie funkcję tą pełnią 22
osoby, są to: Grażyna Bocian, Anna Bollin,
Małgorzata Gołdyn, Wioleta Gorzelińska,
Anna Kałużna, Anna Kosmowska, Mariola
Kowalska, Maria Krzyżostaniak, Zofia Ław-
niczak, Ewa Majchrzak, Małgorzata Ma-
licka, Małgorzata Rewers, Halina Rzewucka,
Marzena Sikorska, Jan Adamczyk, Leszek
Chałaj, Mirosław Jadczak, Karol Malinow-
ski, Józef Markowski, Dariusz Racinowski,
Władysław Wiśniewski, Wiesław Wojcie-
chowski. Na spotkaniu obecny był również
Przewodniczący Samorządu Mieszkańców
Miasta Sompolno Łukasz Jankowski.
Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy

Sompolno i działa w ramach jej osobowości
prawnej. Podstawowym celem utworzenia i
działania sołectwa jest zapewnienie jego
mieszkańcom udziału w realizacji zadań
gminy. Sołectwo reprezentowane jest przez
Sołtysa do którego należą m.in. takie zadania
jak: zwoływanie Zebrania Walnego, zawia-
domienie o jego terminie i miejscu, przygo-
towywanie projektów uchwał Zebrania
Wiejskiego, składanie sprawozdań z działal-
ności w trakcie Zebrania Wiejskiego, repre-
zentowanie sołectwa wobec Rady Miejskiej
i Burmistrza, gospodarowanie mieniem prze-
kazanym w użytkowanie sołectwa, organizo-
wanie wspólnych prac mieszkańców sołectw
przy przedsięwzięciach społecznie użytecz-
nych oraz samopomocy mieszkańcom, w
szczególności dla osób dotkniętych klęską
żywiołową lub niepełnosprawnością, uczest-
niczenie w naradach zwoływanych przez
Burmistrza, doręczenie mieszkańcom so-
łectw ogłoszeń i innych pism w zwyczajowo
przyjęty sposób.

Z ŻYCIA GMINY


