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Podsumowanie Roku Sportowego 2016 w Powiecie
Konińskim. 

MIĘDZYNARODOWY SUKCES PLAS-
TYKÓW Z M-GOKu
Podsumowanie XXII Międzynarodowego Konkursu 
Plastycznego „Mój Świat".

ODSŁONIĘCIE I POŚWIĘCENIE 
TABLICY - JÓZEFA ŁUKASIAKA
2 kwietnia, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Som-
polnie miała miejsce wyjątkowa uroczystość.

WĘDKARSKIE MISTRZOSTWA 
2 kwietnia, na kanale Licheńskim odbyły się I zawody
wędkarskie o tytuł Mistrza Koła nr 8 w Sompolnie. Za-
wodnicy byli podzieleni na trzy kategorie: seniorzy, 
kobiety i juniorzy. 
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W niedzielę, 2 kwiet-
nia, na Placu Wolności
w Sompolnie, odbył
się Wielkanocny Kier-
masz Świąteczny.
Pogoda dopisała, było
wiosennie, ciepło i
słonecznie. Na
stoiskach
zaprezentowało się 19
wystawców.  str. 2
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1 kwietnia odbyło
się w Sompolnie
Seminarium z 
Maciejem
Skupińskim-pier-
wszym Polakiem,
który został mis-
trzem świata w
Muay Thai. Jest
również drugim
trenerem kadry
Polski w Muay
Thai. 

NASZE MISTRZYNIE POLSKI
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SOMPOLEŃSKI KIERMASZ WIELKANOCNY

Swoje stoiska miały m.in. KGW Marcjanki,
KGW Sycewo, Stowarzyszenie Kobiet Ini-
cjatyw Wiejskich, ZSP nr 2 w Lubstowie,
Świetlica Socjoterapeutyczna w Sompolnie,
Dom Dziennego Pobytu dla Seniora, OREW
w Marianowie, a także osoby indywidualne,
zarówno z terenu Gminy Sompolno, jak i
spoza m. in. z Gminy Wierzbinek, Grodziec,
Stare Miasto oraz z Konina. Liczba osób od-
wiedzających i kupujących również była im-
ponująca, przyczyniła się do tego zapewne
pogoda i lokalizacja kiermaszu. Wszystkie
stoiska były wyjątkowo barwne i ciekawe.
Arcydzieła przyciągały wzrok i zachęcały do
kupna. Prace wystawione na wszystkich sto-
iskach zasługiwały na uwagę. Były jajka de-
korowane wieloma metodami - wyjątkowo

imponujące były u Pań Aliny Rosiak, Karo-
liny Woźniak, Barbary i Grażyny Trawińskiej
oraz Honoraty Bagrowskiej. Dekoracje,
stroiki, zające z materiału można było zna-
leźć na stoisku Pani Ewy Wojciechowskiej i
Pani Grażyny Adamiak, wyjątkowo kolo-
rowo było u Pań Marty Goździk i Jadwigi
Karolak. Odwiedzający mogli zakupić pa-
lemki, koszyczki wielkanocne u Kół Gospo-
dyń Wiejskich, apetyczne babeczki kusiły na
stoisku Świetlicy Socjoterapeutycznej, a
śliczne kartki wielkanocne sprzedawali
uczniowie z Lubstowa. Ozdoby wykonane z
tzw. „papierowej wikliny” można było kupić
u Pani Mariany Piskorskiej, a cały słomiany
zwierzyniec prezentował się u Pani Wiesławy
Natywy. Chyba nie było osoby, która nie za-

trzymałaby się przy stoisku z obrazami ma-
lowanymi przez Panią Elżbietę Filipowską.
Pyszny pasztet i apetyczne wypieki można
było skosztować u członkiń Stowarzyszenia
Kobiet Inicjatyw Wiejskich, wg jury było to
najładniejsze stoisko. Jury, w składzie Joanna
Raźniewska, Justyna Zielińska i Marcin Be-
kier musiało podjąć trudną decyzję. Wszyst-
kie stoiska były estetyczne, pomysłowe.
Każdy z uczestników otrzymał drobne upo-
minki i podziękowania uczestnictwa podpi-
sane przez organizatorów. Organizatorami
kiermaszu był Burmistrz Miasta Sompolno
Roman Bednarek, M-GOK w Sompolnie
oraz Stowarzyszenie Sady Sompolna. Orga-
nizatorzy przygotowali również niespo-
dziankę dla najmłodszych, dzieci mogły

ozdabiać wielkanocne pisanki, miały do dys-
pozycji różnorodne materiały, technika wy-
konania była dowolna. Pisanki dekorowali
również Burmistrz, Zastępca Burmistrza,
oraz Skarbnik Gminy Sompolno. W strojach
ludowych, z muzyką i śpiewem pomiędzy
stoiskami przechadzali się członkowie ze-
społu Dębowiacy i Kapeli z Wesela. Piękna
Kujawianka częstowała wszystkich słodko-
ściami. Organizatorzy składają podziękowa-
nia za pomoc w organizacji kiermaszu
Druhom z OSP Sompolno i OSP Lubstów
oraz Panu Andrzejowi Prętnickiemu, który
poprowadził kiermasz.

KKwwiieecciieeńń  22001177

Z ŻYCIA GMINY

W niedzielę, 2 kwietnia, na Placu Wolności w Sompolnie, odbył się Wielkanocny Kiermasz Świąteczny. Pogoda
dopisała, było wiosennie, ciepło i słonecznie. Na stoiskach zaprezentowało się 19 wystawców. 
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Z ŻYCIA GMINY
PRZEZ ZDROWIE DO INTEGRACJI

Na starcie w Radowie nieopodal jeziora Mą-
koleńskiego spotkało się przeszło 80 zwolen-
ników poruszania się w plenerze. Idealna
pogoda, świetna organizacja, liczne atrakcje
sprawiły, że przesympatyczna wielopokole-
niowa grupa pokonała maszerując trasę li-
czącą ok 5 kilometrów. Organizatorką
marszu była sołtys Koloni Lipiny Pani Anna
Bollin, która marsz organizowała po raz
drugi. Pani Sołtys zachęcała wszystkich do
wspólnej aktywności. Trasa marszu była ma-
lownicza. Pokonali ją zarówno wprawieni w
marszu z kijkami, jak i całe rodziny z małymi
dziećmi. Wszyscy uczestnicy maszerowali ze
śpiewem na ustach, których inicjatorem był
Pan Andrzej Prętnicki. Po zakończeniu mar-
szu na wszystkich czekały słodkie wypieki
przygotowane przez Panie ze Stowarzyszenia
Kobiet Inicjatyw Wiejskich w Mąkolnie. Pat-
ronat nad marszem objął Burmistrz Miasta
Sompolno Roman Bednarek, który z wszyst-
kim uczestnikami przeszedł całą trasę. Bur-
mistrz przygotował też drobne upominki dla
każdego uczestnika marszu. Wśród uczestni-
ków marszu odbyło się losowanie cennych
nagród, o ufundowanie, których poprosiła
sponsorów Pani sołtys. Oby więcej takich
inicjatyw. 

W sobotę, 1 kwietnia, odbyło się spotkanie pod nazwą
„Prima aprilisowy Nordic Walking – przez zdrowie 
do integracji”.

WĘDKARSKIE MISTRZOSTWA KOŁA NR 8 

W imprezie wzięło udział 57 seniorów, 5 ko-
biet i 6 juniorów. Otwarcia dokonał prezes
koła Jacek Sławiński witając koleżanki i ko-
legów. Organizatorami imprezy byli: Jacek
Sławiński, Andrzej Majewski, Krzysztof
Malcer i Arkadiusz Bednarski. Sędzią głów-
nym zawodów był Marek Wiśniewski, który
przedstawił regulamin i omówił przebieg za-
wodów. Sędziami pomocniczymi byli pano-
wie: Ryszard Wańkowski i Lech Wiśniewski.
Po zimowej przerwie w wędkowaniu, przy
sprzyjającej aurze, zawodnicy z wielkim za-
pałem przystąpili do sportowej rywalizacji, a
końcowe wyniki przedstawiają się następu-
jąco: w kategorii seniorów: Mistrzem Koła
nr 8 został kol. Tomasz Tomczak z wynikiem
8195 g; I v-ce Mistrzem Koła nr 8 został kol.
Mariusz Szymański z wynikiem 7050 g.; II
wicemistrzem Koła nr 8 został kol. Woźniak
Mariusz z wynikiem 5875 g.; w kategorii ju-
niorów: Mistrzem Koła nr 8 został kol. Kac-
per Śniegowski z wynikiem 9780 g.; I v-ce
Mistrzem Koła nr 8 został kol. Mateusz Sła-
wiński z wynikiem 8000 g.; II v- ce Mist-
rzem Koła nr 8 został kol. Janicki Patryk z
wynikiem 5920g. Puchary i dyplomy wraz z
upominkami wręczane były przez organiza-
torów imprezy wędkarskiej. Zarząd koła
pragnie w imieniu wszystkich wędkarzy ser-
decznie podziękować sponsorom za udzie-

lone wsparcie, bez którego zarówno nagrody
jak i oprawa zawodów nie byłaby tak atrak-
cyjna. Organizatorzy ogromne wyrazy uzna-
nia kierują  do Panów: Romana Bednarka,
Pawła Szczepankiewicza, Krzysztofa Piasec-
kiego, Jana Kozłowskiego, Andrzeja Kos-
sowskiego, Mirosława Kowalskiego, Janusza
Stankiewicza, Romana Adamczaka, Małgo-
rzaty Trudzińskiej, Andrzeja Prętnickiego,
Piotra Wełnickiego,  Bartosza Bartosika, To-
masza Janickiego, sklepu wędkarskiego
„BIK” –  Pana Arkadiusza Bednarskiego,
sklepu LEO & BOLO – Państwa Leszka i
Bogumiły Gołaszewskich, Banku Spółdziel-
czego w Wierzbinku.

Z upoważnienia zarządu 
Sekretarz koła

Roman Adamczak

2 kwietnia, na kanale Licheńskim odbyły się I zawody
wędkarskie o tytuł Mistrza Koła nr 8 w Sompolnie. Za-
wodnicy byli podzieleni na trzy kategorie: seniorzy, ko-
biety i juniorzy. 

WIĘCEJ NARODZIN NIŻ ZGONÓW W GMINIE
SOMPOLNO

Jest to bardzo dobra wiadomość. Szczegó-
łowe dane przedstawiają się następująco:

liczba urodzeń-12; liczba zgonów-4; liczba
zawartych związków małżeńskich-2.

W marcu 2017r, podobnie jak w styczniu i lutym, miał
miejsce wyż demograficzny, tzn. więcej osób się
urodziło niż zmarło.



 XXV RAJD  
BEZ UZALEZNIEN 

 
W SOMPOLNIE 

BURMISTRZ MIASTA SOMPOLNO  
 ALKOHOLOWYCH   

W SOMPOLNIE  

organizator: 
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Z ŻYCIA GMINY

Seminarium odbyło się na sali ZSP nr 1 w
Sompolnie, brało w nim udział ok. 60 zawod-
ników. Trening trwał 5 godz. z przerwą na re-
generacje. W Sompolnie spotkali się
uczestnicy zrzeszeni w klubach: Akademia
Mieszanych Sztuk Walki z Wilkowic, Furyon
Full Contact Team z Włocławka, Wielkopol-
ski Klub Sportów Walki Turek-Tuliszków,
Jeet Kune do Fighter-Ozorków oraz organi-
zator Akademia Mieszanych Sztuk Walki z
Sompolna. Kluby zostały zaproszone przez
instruktora Jacka Malinowskiego. Już po raz
kolejny z inicjatywy Pana Jacka do Som-
polna przyjeżdżają wybitni sportowcy, trene-
rzy i instruktorzy. Trzeba koniecznie
wspomnieć, że w treningach biorą udział za-
wodnicy w różnym wieku, zarówno kobiety,
jak i mężczyźni. Organizatorzy szczególne
podziękowania składają  piekarni JAN STA-
SZAK za pyszne drożdżówki, firmie Inter-
meble oraz Panu Romanowi Bednarkowi
–Burmistrzowi Miasta Sompolno.

SEMINARIUM Z MISTRZEM ŚWIATA W MUAY
THAI
1 kwietnia odbyło się w Sompolnie Seminarium z Ma-
ciejem  Skupińskim-pierwszym  Polakiem,  który  został
mistrzem  świata  w  Muay  Thai.  Jest  również  drugim
trenerem kadry Polski w Muay Thai. 

Motywem dla artystycznego przedsięwzięcia
była książka tego samego tytułu, francu-
skiego pisarza Erica Emmanuela Schmitta.
Chęć zemsty skrzywdzonych kobiet na uwo-
dzicielskim Alvaro – rozpoczyna spektakl.
Okazuje się, że od miłości do nienawiści jest
bardzo blisko. Elementy komedii, wplecione
do trudnej tematycznie sztuki sprawiły, że
licznie zgromadzona w sali ratuszowej pub-
liczność oraz w Dziennym Domu Pobytu ba-
wiła się znakomicie. Młodzi aktorzy jednego
z nielicznych regionalnych amatorskich teat-
rów to: Zuzanna Wdzięczna, Karolina Sasiń-
ska, Kamil Kupczyk oraz również grający na

scenie instruktor Andrzej Prętnicki. W
związku z tym, że teatr nie lubi próżni już
niebawem, bo za kilka tygodni wzbogaconą
wersję Intrygantek przedstawi ponownie
grupa ,,Zmiotka”! Największą satysfakcją
dla występującej grupy jest dobra frekwen-
cja. Wielopokoleniowa publiczność złożona
czy to z pensjonariuszy Dziennego Domu
Pobytu czy z uczestników zajęć świetlicy so-
cjoterapeutycznej… dodaje animatorom
sceny motywacji do dalszych scenicznych
wyzwań. Z niecierpliwością czekamy na ko-
lejne występy teatralne.

INTRYGANTKI NA SCENIE TEATRU
Teatr  Zmiotka,  któremu  patronuje  Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Sompolnie, 6 i 8 kwietnia, wystawił
dramat pt. Intrygantki.
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KULTURA I ROZRYWKA
II MIEJSCE W ZAWODACH Z ROBOTYKI

Zawody rozegrały się 31 marca w pracowni
PimPamPum prowadzonej przez firmę Twój
Robot. W zawodach udział wzięło trzech
chłopców z Sompolna: Paweł Przybyłowski,
Mateusz Wojciechowski i Mateusz Sub-
stelny. Do rywalizacji przystąpili najlepsi za-
wodnicy z Konina, Turku, Strzałkowa i
Sompolna. Dzieci miały za zadanie zbudo-
wać roboty według instrukcji obrazkowej, a

następnie je zaprogramować. Później zostały
rozegrane walki sumo pomiędzy robotami
poszczególnych drużyn. Drugie miejsce
przypadło Pawłowi Przybyłowskiemu, nato-
miast dwaj pozostali konstruktorzy zajęli
piąte miejsce. Uczestnicy otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy oraz medale. Zwycięzcom
gorąco gratulujemy.

Podsumowaniem dotychczasowych umiejętności i
doświadczeń zdobytych przez młodych konstruktorów
podczas zajęć z robotyki prowadzonych w M-GOK Som-
polno były zawody robotów SUMO Konin 2017. 

PLASTYCY Z M-GOK ZNOWU ODNIEŚLI
MIĘDZYNARODOWY SUKCES

Celem konkursu
było wyrażenie po-
przez wypowiedź
plastyczną osobis-
tego stosunku do
otaczającej rzeczy-
wistości, przedsta-
wienie tego co dla
nas jest bliskie–cie-
kawe miejsca,
piękna przyroda,
architektura, czło-
wiek. Na tego-
roczną edycję
konkursu napłynęły
3 143 prace z Pol-
ski, Ukrainy, Biało-
rusi, Litwy, Rosji, Czech i Kazachstanu.
Zróżnicowanie miejsca wykonania prac w
kraju i za granicą odbiło się na odmiennej es-
tetyce i zastosowaniu różnorodnych technik
plastycznych. Oryginalność wizji artystycz-
nych nagrodzonych prac i swobodne trakto-
wanie interpretacji tematu świadczy o
właściwym rozumieniu pojęcia kreacji twór-
czej i odrębności formowania wypowiedzi
kolorystycznej, walorowej oraz uproszczenia
formy. Jury konkursu przyznało 22 nagrody
i 36 wyróżnień, ponadto do wystawy pokon-
kursowej zakwalifikowało 59 prac. Wśród
laureatów na tym konkursie znalazła się Zu-
zanna Skalska z pracowni plastycznej M-
GOK w Sompolnie, która otrzymała
wyróżnienie natomiast Zuzanna Ozdowy
otrzymała kwalifikację na wystawę pokon-
kursową. Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.

W kwietniu odbyło się podsumowanie XXII
Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Mój Świat"
pt. „Pejzaż w Lublinie". Konkurs adresowany był do
dzieci i młodzieży w wieku 5 – 20 lat.

ŚWIĘTO GITARY W BRZEŹNIE

M-GOK w Sompolnie reprezentował  Bar-
tosz Kołacki, którego wielką miłością jest gi-
tara elektryczna. Druga część „Guitar Day”
była poświęcona warsztatom. Najpierw o
sztuce gry na gitarze mówił i demonstrował
ją wirtuoz gitary Leszek Cichoński. Ceniony
polski gitarzysta, kompozytor, pedagog,
autor podręczników i telewizyjnych kursów
dla gitarzystów. Występował na najwięk-
szych festiwalach bluesowych na świecie

m.in. Monterey Bay Blues Festival w Cali-
forni i Narooma Blues Festival w Australii.
Warsztaty gitarowe i lutnicze (regulacja, usta-
wienie gitary) – prowadził Tomasz Andrze-
jewski - wirtuoz gitary, aranżer, muzyk
sesyjny i pedagog. Grał z czołówką świato-
wych gitarzystów. Warsztaty były niezwykle
pouczające, a na koniec odbyło się wspólne
muzykowanie starszych i młodszych gita-
rzystów.

Przez całą sobotę, 1 kwietnia, GOK w Brzeźnie
rozbrzmiewał dźwiękami gitar elektrycznych. Już
kilkanaście minut po 10 rano rozpoczęły się prezen-
tacje  gitarzystów. 
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KULTURA I ROZRYWKA
XXII FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ MAŻORETKI MISTRZYNIAMI POLSKI

ŚRODKOWEJ

Konkurencja była bardzo duża, udział wzięło
ponad 100 osób m.in. zespoły z Czerwonki-
Leszczyny, Rybna, Marklowic. Jako jedyni
pokonaliśmy najdłuższą trasę, aby wziąć
udział w festiwalu, bo ponad 400 km, ale
było warto. Po ciężkim, wyczerpującym dniu
o godz. 17.30 zostały ogłoszone wyniki-
Sompoleńskie Mażoretki zostały zakwali-
fikowane do Mistrzostw Polski w
Poddębicach. 9 kwietnia odbyły się Otwarte
Mistrzostwa Polski Środkowej Tańca
Mażoretek w Poddębicach. W zawodach
rywalizowało ponad 600 mażoretek! Grupy
taneczne zaprezentowały się w kategoriach
tanecznych: baton, flaga, pom pom i buława,

walcząc o tytuły mistrzowskie i nominacje
krajowe. Mażoretki z M-GOK w Sompolnie
wzięły udział w kategorii mażoretki klasy-
czne - formacja. Po brawurowym i
wspaniałym występie osiągnęły wielki
sukces zajmując I miejsce i tytuł Mistrzyń
Polski Środkowej. Zwycięstwo dało awans
na Mistrzostwa Polski do Kędzierzyna
Koźle. Nasze mażoretki podczas zawodów
wystartowały jeszcze w dwóch kategoriach
tanecznych. W kategorii miniformacji ju-
niorki baton, zajęły drugie miejsce, a w kat-
egorii miniformacji seniorki baton trzecie
miejsce. Grupa funkcjonuje od 2 lat. Instruk-
torem mażoretek jest Michalina Trawińska.

1 kwietnia, w Marklowicach, tuż przed czeską granicą,
odbył się Taneczny festiwal „Aplauz”, w którym wzięły
udział grupy taneczne z Miejsko-Gminnego Ośrodka
kultury w Sompolnie Mix i Takt oraz Sompoleńskie
Mażoretki „New Wave”.Występ utalentowanych młodych artystów

oceniało jury, które przy ocenie brało pod
uwagę dobór repertuaru, umiejętności wo-
kalne, interpretację i ogólny wyraz arty-
styczny. Festiwal ma na celu popularyzację
polskiej piosenki dziecięcej i młodzieżowej,
kształcenie muzyczne dzieci i młodzieży,
prezentację umiejętności artystycznych oraz
promocję młodych wokalistów. Uczestnicy
musieli przejść przez I etap eliminacji, który
zadecydował o ich dalszym udziale w finale
festiwalu. Reprezentantka M-GOK w Som-

polnie Patrycja Wełnicka otrzymała wyróż-
nienie w kategorii wiekowej klas 1-3. Ser-
decznie gratulujemy.

W niedzielę, 26 marca, przy współorganizacji Powiatu
Średzkiego w Domu Kultury w Garbach, odbył się 22.
Festiwal Piosenki Dziecięcej „Wesołe Nutki". W Festi-
walu udział wzięło 70 wykonawców z ponad 20
miejscowości województwa wielkopolskiego.

słyszymy się na
www.sompolno.pl

po jeszcze więcej kultury zapraszamy na  ww wwww..mm ggoo kk .. ss oo mmpp oo llnn oo ..pp ll
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ZE SZKOLNEJ ŁAWKI

Głównym organizatorem był Wydział Pre-
wencji Komendy Miejskiej Policji w Koni-
nie. Symulacja została przeprowadzona z
udziałem Ochotniczej Straży Pożarnej z
Sompolna i z Lubstowa, policjantów z Ko-
misariatu Policji z Sompolna oraz ratowni-
ków medycznych z Wielkopolskiego
Centrum Ratownictwa Medycznego z Ko-
nina. Celem podjętych działań było oddzia-
ływanie na wyobraźnię uczniów, którzy
również są uczestnikami ruchu drogowego.
Uczniowie mieli okazję dzięki pracownikom
z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogo-
wego, wziąć udział w symulacji zderzenia.

Dzieci z klas I-III i przedszkolaki mogły
spotkać się z Pyrkiem- policyjną maskotką i

otrzymać książeczki dotyczące bezpieczeń-
stwa. Całemu zdarzeniu towarzyszyły niesa-
mowite emocje i wrażenia.

„BEZPIECZEŃSTWO WAŻNA SPRAWA”

INNOWACJA PEDAGOGICZNA 
„Z książką przez życie”- rozwijanie zainteresowań czy-
telniczych w szkole podstawowej w Lubstowie
Uczniowie klasy IIa, Va oraz Vb biorą udział
w innowacji pedagogicznej wprowadzonej
przez nauczycieli Panią Małgorzatę Starostę
i Panią Katarzynę Zielke. Innowacja zatytu-
łowana „Z książką przez życie” dotyczy roz-
wijania zainteresowań czytelniczych w
szkole podstawowej. Najważniejszym celem
działań jest to, aby uczniowie zainteresowali
się czytelnictwem i całym procesem powsta-
wania książek. Czytanie przynosi ogromną
wiedzę ogólną, poprawia koncentrację,
kształtuje na całe życie nawyk zdobywania
informacji. Dzieci wzorując się na bohate-
rach książek uczą się kształtować charakter,
potrafią rozróżniać pozytywne i negatywne
zachowania. Dzięki temu będą w stanie
oswoić literaturę. Efektem działań będzie
wykształcenie nawyków czytelniczych, a w
konsekwencji  upowszechni się czytelnictwo
wśród uczniów. Zrealizowano już następu-

jące działania:- apel z okazji Światowego
Dnia Poezji – wiosna w utworach poetyc-
kich;-  uczestnictwo w kampanii społecznej
Cała Polska Czyta Dzieciom - przygotowa-
nie listy książek zalecanych do czytania dzie-
ciom, głośne czytanie uczniów starszych
młodszym dzieciom; - prowadzenie gazetki
informacyjnej - zamieszczanie informacji
czytelniczych w gablocie i wykonanie ga-
zetki; - tematyczna wystawa książek - eks-
ponowanie książek.

21 marca, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w
Lubstowie, w ramach obchodów pierwszego Dnia
Wiosny, zorganizowano i przeprowadzono działanie pre-
wencyjno-edukacyjne z zakresu ruchu drogowego „Sy-
mulacja wypadku drogowego”.

UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA I POŚWIĘCENIA
TABLICY - JÓZEFA ŁUKASIAKA

Dziś młodzi ludzie potrzebują autorytetów,
ludzi, za którymi mogliby podążać - mówił
dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Sompolnie – Jacek Żerkowski w powital-
nym przemówieniu. Stąd narodził się pomysł
upamiętnienia wybitnego nauczyciela, spo-
łecznika i patrioty – Józefa Łukasiaka. Józef
Łukasiak przybył do Sompolna w 1931 roku,
obejmując stanowisko kierownika Szkoły
Powszechnej. Ostatnie dwa lata przed wojną
pracował w inspektoracie szkolnym w Kole.
We wrześniu 1939 r. brał udział w obronie
Warszawy; w późniejszym czasie był wywie-
ziony na przymusowe roboty do Niemiec. W
1945 roku wrócił do Sompolna i już w lutym
organizował szkolnictwo. Znalazł się w gru-
pie inicjatorów powołania w budynku daw-
nego gimnazjum niemieckiego, szkoły
średniej o nazwie Samorządowe Gimnazjum
Koedukacyjne stopnia licealnego. Ostatnim
miejscem pracy Józefa Łukasiaka była
szkoła w Morągu. To z tej placówki, prosto
z lekcji, został zabrany przez funkcjonariu-
szy Urzędu Bezpieczeństwa i zaprowadzony
do aresztu. Krytyka władzy komunistycznej,
podyktowana troską o uczniów, przyczyniła
się do uznania nauczyciela za wroga klaso-
wego. Bity i torturowany podczas przesłu-
chań, Józef Łukasiak zmarł w areszcie w
Morągu w niewyjaśnionych okolicznościach
w marcu 1951. W jego pogrzebie brało udział

wielu uczniów, mimo zakazu władz. W uro-
czystości upamiętniającej Józefa Łukasiaka
uczestniczyli m.in. ksiądz biskup Wiesław
Alojzy Mering, który dokonał poświęcenia
tablicy, starosta koniński – Stanisław Bielik,
naczelnik wydziału edukacji - Jan Bartczak,
przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego
– Janusz Stankiewicz, radny Rady Powiatu
Konińskiego – Waldemar Marciniak, Bur-
mistrz Miasta Sompolno – Roman Bednarek,
wójt gminy Wierzbinek – Paweł Szczepan-
kiewicz, dyrektorzy okolicznych placówek
kulturalno – oświatowych, emerytowani dy-
rektorzy, pracownicy, uczniowie oraz absol-
wenci ZSP w Sompolnie. Honorowymi
gośćmi na uroczystości byli przedstawiciele
rodziny Józefa Łukasiaka. Odsłonięcia tab-
licy dokonali: starosta koniński – Stanisław
Bielik, dyrektor ZSP w Sompolnie – Jacek
Żerkowski oraz wnuk Józefa Łukasiaka –
Grzegorz Gauden. Odpowiednią oprawę uro-

czystości zapewniła Sompoleńska Orkiestra
Dęta pod batutą Pana Zbigniewa Słodkiewi-
cza, asysta honorowa, składająca się z
uczniów klas mundurowych ZSP w Sompol-
nie oraz uczniowie pozostałych klas i absol-
wenci. Zgromadzeni goście, a zwłaszcza
członkowie rodziny Józefa Łukasiaka  ze
wzruszeniem wysłuchali ekspresyjnej recy-
tacji wierszy Zbigniewa Herberta: Pan od
przyrody i Pan Cogito oraz pięknego wyko-
nania pieśni, m. in. Miejcie nadzieję Adama
Asnyka i Taki kraj Jana Pietrzaka. Ta wyjąt-
kowa uroczystość, będąca wyrazem uznania
i szacunku dla wspaniałego nauczyciela, go-
rącego patrioty i szlachetnego człowieka, z
pewnością na długo pozostanie w pamięci
uczniów, nauczycieli, mieszkańców Som-
polna i zaproszonych gości.
tekst/zdj: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

w Sompolnie

2 kwietnia, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Som-
polnie  miała  miejsce  wyjątkowa  uroczystość  -
odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej pier-
wszego dyrektora Liceum Ogólnokształcącego
w Sompolnie- Józefa Łukasiaka (1896- 1951).

OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA ZDROWIA W ZE-
SPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 W
LUBSTOWIE
Tematem przewodnim kampanii z okazji obchodów
Światowego Dnia Zdrowia 2017 jest depresja.
Depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z
różnych środowisk i mieszkających we
wszystkich krajach. Jest przyczyną cierpień
psychicznych i negatywnie wpływa na zdol-
ność cierpiących na depresję osób do wyko-
nywania nawet najprostszych codziennych
czynności, a niekiedy prowadzi do zniszcze-
nia relacji z rodziną i przyjaciółmi i niezdol-
ności do pracy zarobkowej. W najgorszym
przypadku depresja może być przyczyną sa-
mobójstwa i jest drugą najczęściej występu-
jącą przyczyną zgonów w grupie osób w
wieku 15-29 lat.
Ważne jest to, że depresji można zapobiegać
i można ją leczyć. Hasło kampanii brzmi:
Depresja - porozmawiajmy o niej. Główne
założenie kampanii to wskazanie, jak ważne
jest mówienie o depresji, ponieważ sama
rozmowa o niej stanowi istotny element pro-
cesu dochodzenia do zdrowia. Mając na
uwadze dobro uczniów w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym Nr 2 w Lubstowie podej-
muje się wiele działań na rzecz zdrowia i
bezpieczeństwa. Jednym z nich jest już po
raz kolejny udział w obchodach Światowego

Dnia Zdrowia. Uczniowie klas podstawo-
wych IV- VI i I-III gimnazjum wzięli udział
w konkurencji kulinarnej na potrawę anty-
depresyjną i w konkursie plastycznym pod
hasłem tegorocznej kampanii: Depresja - po-
rozmawiajmy o niej. Nad organizacją i rea-
lizacją czuwali koordynatorzy ds. promocji
zdrowia Pani Anna Bekalarz i pedagog
szkolny Pani Agnieszka Rzeźnik. Gimnazja-
liści mieli okazję spotkać się z Panią stoma-
tolog Anną Gryciuk-Mazurek w ramach
realizowanej innowacji pedagogicznej,
uczestniczyli również w warsztatach prze-
prowadzonych przez studentki z Katedry
Dietetyki z Wyższej Szkoły Zawodowej w
Koninie na temat produktów antydepresyj-
nych oraz w prelekcji przeprowadzonej
przez pedagoga z Powiatowej Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie Panią
Barbarę Trzewiczyńską. Najlepszą klasą pro-
mującą zdrowie okazała się klasa VI A i
klasa II gimnazjum, otrzymały one puchar
przechodni i dyplom. Dzień okazał się pełną
emocji i wrażeń nowatorską lekcją o zdro-
wiu.



ZE SZKOLNEJ ŁAWKI
SUKCESY WIEDZOWE GIMNAZJALISTÓW Z
MĄKOLNA 

W roku akademickim 2013/2014 Instytut
Psychologii UAM w Poznaniu uruchomił
projekt pt. AMUL (Aktywny Mały Uniwer-
sytet Latający). Projekt opracowali studenci
i doktoranci psychologii i kognitywistyki
oraz pracownicy Instytutu pod kierunkiem
prof. dr hab. Anny I. Brzezińskiej. Celem
projektu jest dotarcie z ciekawymi zajęciami
do dzieci w przedszkolach oraz do uczniów
w szkołach podstawowych i gimnazjach
wiejskich i w małych miastach oraz propa-
gowanie nauki w interaktywnej, dynamicznej
i przede wszystkim, ciekawej formie. AMUL
dotarł do Sompolna. Piątek, 7 kwietnia dla
uczniów i pracowników Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 1 w Sompolnie rozpoczął
się inaczej niż zwykle. Wszyscy zjawili się
w szkole ubrani w kapelusze, czapeczki,
kaski. Tak czekali na gości z Poznania.
Szkołę odwiedziło 17 studentów pod prze-
wodnictwem Pani prof. dr hab. Anny I. Brze-
zińskiej. W szkole nad sprawnym
przebiegiem warsztatów czuwała Pani San-
dra Wilczyńska. Studenci przygotowali i
przeprowadzili bardzo ciekawe zajęcia. Był
to dzień wyjątkowy, pełen emocji, zabawy i
magii. Dziękujemy!!!

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie od-
były się 3 konkursy dla gimnazjalistów: leksykalno-gra-
matyczny „Focus on English” z języka angielskiego,
matematyczny oraz biologiczno-chemiczny.
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Uczestniczyli w nich z sukcesami gimnazja-
liści z Mąkolna. W konkursie z języka angiel-
skiego – I miejsce zdobyła Zuzanna

Wdzięczna oraz III miejsce – Mikołaj Janiak.
Laureatem konkursu biologiczno-chemicz-
nego został Mikołaj Janiak. Gratulujemy.

AMUL W ZSP NR 1 W SOMPOLNIE

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY W PRZEDSZKOLU
21 marca, tradycyjnie jak co roku, w przedszkolu w
Sompolnie obchodzono pierwszy Dzień Wiosny, czyli
pożegnanie zimy. Przedszkolaki już od samego rana
przygotowywały się do przywitania wiosny. 
Aby podkreślić charakter tego dnia, przed-
szkolaki przyszły przebrane za jej zwiastuny.
Wszystkie dzieci z entuzjazmem wysłuchały
listu od Pani Wiosny i z zaangażowaniem
rozwiązywały zagadki o nadchodzącej porze
roku. Mimo wielu atrakcji najbardziej ocze-

kiwaną częścią dnia było wyjście na spacer,
podczas którego dzieci mogli pożegnać zimę
i powitać wiosnę. Jesteśmy pewni, że stara-
nia przedszkolaków sprawią, że Wiosna za-
wita do nas na dobre.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Som-
polnie Jolanta Rosiak oraz bibliotekarka Edyta Jan-
kowska nawiązały bardzo interesującą współpracę z
Aktywnym Małym Uniwersytetem Latającym. 

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE
CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NA RZECZ
ROZWOJU WSI OŚNO GÓRNE I OKOLIC

Podsumowała ona dotychczasową działal-
ność Stowarzyszenia, którego celem jest
wspieranie wszechstronnego rozwoju spo-
łecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi
oraz podnoszenie poziomu edukacji i wycho-
wania dzieci i młodzieży. W Zgromadzeniu
wzięło udział 22 członków, którzy przyjęli
plan pracy Stowarzyszenia 
na kolejny rok. Na wniosek Komisji Rewi-
zyjnej udzielili absolutorium Zarządowi Sto-
warzyszenia. Podjęli także uchwałę w
sprawie przekształcenia sześcioletniej szkoły

podstawowej w ośmioletnią Szkolę Podsta-
wową w Ośnie Górnym.

2 kwietnia, w sali Szkoły Podstawowej w Ośnie Górnym
odbyło się Zebranie Członków Stowarzyszenia. Otwarcia
Walnego Zgromadzenia dokonała Prezes Zarządu Renata
Budner. 

FESTIWAL TECHNOLOGICZNY SZKOŁA
MAŁEGO INŻYNIERA
16 marca, w Zespole Szkół Nr 3 w Mąkolnie, odbył się
Festiwal Technologiczny Szkoła Małego Inżyniera. 
Głównym celem spotkania była promocja
nauk ścisłych, a zwłaszcza robotyki, automa-
tyki i podstaw programowania wśród
uczniów. Projekt Szkoła Małego Inżyniera
realizowany był wspólnie przez Volkswagen
Poznań oraz Fundację Rozwoju Edukacji
Małego Inżyniera. W ramach programu
Szkoła Małego Inżyniera w szkole odbył się
jednodniowy Festiwal Technologiczny, skła-
dający się z pokazu przeznaczonego dla

wszystkich uczniów szkoły oraz warsztaty z
robotyki, warsztaty z programowania i wy-
stawa w świecie nowych technologii (eduka-
cyjne stanowiska samoobsługowych).
Ponadto szkoła otrzyma zestawy klocków
LEGO® MINDSTORMS® EV3 do budowy
oraz programowania robotów o wartości
6000 złotych oraz certyfikowane szkolenie z
prowadzenia zajęć z wykorzystaniem kloc-
ków LEGO® MINDSTORM EV3.

KONCERT CHARYTATYWNY DLA FILIPA I OREW
W sobotnie popołudnie, 25 marca, w Zespole Szkół Nr 3
w Mąkolnie został zorganizowany Koncert Charyta-
tywny dla Filipa i OREW w Marianowie.

Jak co roku mieliśmy okazję podziwiać nie-
samowite występy uczniów i absolwentów
szkoły. W międzyczasie były przeprowa-
dzane licytacje przedmiotów takich jak: bi-
lety na mecz, piłka, autografy oraz koszulka

Lecha Poznań, a także tort, bukiet kwiatów
czy masażer. Rodzice dopilnowali, aby nie
zabrakło przepysznych ciast oraz napojów.
Dodatkowo sprzedawano hot-dogi, zapie-
kanki, pizzę oraz popcorn. Podczas koncertu
dla potrzebujących udało się uzbierać kwotę
10 818 zł. Organizatorzy koncertu serdecznie
dziękują sponsorom i wszystkim zebranym
za okazaną pomoc. Z pewnością na twarzach
potrzebujących pojawił się uśmiech, a w ser-
cach zaiskrzyła nadzieja na lepsze jutro. Na-
stępny koncert charytatywny za rok. Już dziś
serdecznie zapraszamy!
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PRZEGLĄD SPORTOWY
SREBRO W MEMORIALE HENRYKA SZURGOTA

W kategorii szkół podstawowych do sporto-
wej rywalizacji zgłosiło się siedem zespołów.
Zawody odbyły się według regulaminu opra-
cowanego przez organizatorów. Turniej roz-
grywany był w dwóch grupach: 3 i 4 zespoły
systemem „każdy z każdym”. Rozgrywano
po dwa sety do 15 punktów. Dwa pierwsze
zespoły w grupach awansowały do grupy

mistrzowskiej i grały o miejsca 1-4; pozos-
tałe zespoły toczyły grę o miejsca 5-7. Re-
prezentacja SP Sompolno zakończyła
rywalizację zajmując 2 miejsce, co niewąt-
pliwie jest bardzo dobrym osiągnięciem.
Szkoła otrzymała puchar i dyplom, natomiast
każdy z zawodników w nagrodę za udział w
turnieju dostał od organizatorów medal i pa-

W sobotę, 1 kwietnia, w hali Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Kole odbyła się kolejna edycja Memoriału
upamiętniającego  tragiczną  śmierć  propagatora  piłki
siatkowej na terenie Koła i okolic Pana Henryka Szur-
gota.

TURNIEJ SPORTOWY KLAS I-III SZKOŁY POD-
STAWOWEJ

Formuła zawodów nie zmienia się od po-
czątku, czyli od kilkunastu lat. Drużyny 10-
cio osobowe (5 dziewczynek i 5 chłopców)
rywalizują w szeregu konkurencji: wyści-
gach rzędów, piłka dołem, bieg w workach,
kręgle, wieloskok. Jak co roku było ogromne
zaangażowanie, dużo sportowego ducha, ra-
dości z każdego zdobytego punktu. Na szczę-
ście spokojne i ciepłe reakcje dziewczyn
(opiekunek drużyn) z gimnazjum oraz nau-
czycieli, pomogły przezwyciężyć gorycz
pierwszej sportowej porażki, pierwsze spor-
towe łzy... We wszystkich klasach było mnó-
stwo sportowego zacięcia a głośny doping
klasowych kibiców dodawał drużynie energii
i zapału. Cieszy zatem fakt, że już najmłod-

sze dzieci angażują się w sport szkolny, a ki-
bice uczą się sztuki kulturalnego dopingu.
Najlepszą klasą okazała się kl. III c, jednak
wszystkim zawodnikom gratulujemy wspa-
niałej, sportowej postawy i dobrych wyni-
ków na miarę swoich możliwości!

Jest już tradycją, że w Szkole Podstawowej w Sompol-
nie,  w  okresie  „przedwiosennym”  rozegrano  Turniej
Sportowo-Rekreacyjny dla najmłodszych uczniów (kl I-
III), przygotowany przez dziewczęta z klas sportowych
tutejszego  gimnazjum  pod  kierownictwem  opiekuna
Pana Macieja Daszkiewicza.SZKOŁY Z MĄKOLNA NAJLEPSZE W SPORCIE

W 2016 ROKU

Na podsumowanie zaproszono burmistrzów,
wójtów, dyrektorów szkół, nauczycieli, tre-
nerów, działaczy sportowych, zawodników
oraz młodzież szkolną biorącą udział we
współzawodnictwie sportowym w 2015\16
roku. W kategorii szkół podstawowych –
Szkoła Podstawowa w Mąkolnie zajęła I
miejsce we współzawodnictwie sportowym
Powiatu Konińskiego. To samo zaszczytne
miejsce przypadło Gimnazjum w Mąkolnie.
Obie szkoły uzyskały najwięcej punktów ze
szkół z Powiatu Konińskiego, za co zostały
uhonorowane statuetkami i pucharami. W
podsumowaniu wzięli udział przedstawiciele
szkół z Mąkolna: Dyrektor Zespołu Szkół nr
3 w Mąkolnie Pani Adelina Nowak, nauczy-
ciele wychowania fizycznego Pani Jolanta
Okupna i Pan Tomasz Zieliński oraz ucznio-
wie, którzy reprezentowali szkołę na zawo-
dach i imprezach sportowych – Weronika

Konarska, Ola Wodnicka, Filip Michalski,
Mateusz Sasiński. Uczniowie Ci mieli bardzo
duży wpływ na miejsce szkoły we współza-
wodnictwie sportowym i klasyfikacji punk-
towej gimnazjum i szkoły podstawowej w
województwie wielkopolskim. Gimnazjum w
Mąkolnie zostało wyróżnione także za udział
we współzawodnictwie Sportowo - Tury-
stycznym Ludowych Zespołów Sportowych
o Puchar Marszałka Województwa Wielko-
polskiego. Uczniowie systematycznie biorą
udział w rajdach turystycznych, gdzie osią-
gają najwyższe miejsca w województwie. Po
raz kolejny sportowcy z Mąkolna udowod-
nili, że w sporcie w powiecie konińskim nie
mają sobie równych. Szkolenie, praca na za-
jęciach wychowania fizycznego, zajęcia w
Uczniowskim Klubie Sportowym „Płomyk”
idą w bardzo dobrym kierunku. 

W  Żychlinie,  29  marca,  Starosta  Koniński  Stanisław
Bielik  oraz  Zarząd  Powiatu Konińskiego  dokonał  pod-
sumowania  Roku  Sportowego  2016  w  Powiecie
Konińskim. 

III WIOSENNY TURNIEJ DLA SOMPOLNA

Po zaciętej, emocjonującej walce i przy go-
rącym dopingu własnej publiczności zwycię-
żyła drużyna gospodarzy. Miejsce II zajęło
Gimnazjum Sławsk, III Gimnazjum Bielice.
Skład zwycięskiej drużyny z Sompolna: Ju-
styna Brochocka, Iza Gulczyńska, Natalia

Konarska, Martyna Górczewska, Julia Le-
wandowska, Maja Drabińska, Roksana Kob-
rzycka, Agnieszka Brochocka, Aleksandra
Nowakowska i Eliza Gruberska, trener – Ma-
ciej Daszkiewicz. Sędzią turnieju był Pan
Mariusz Budny. 

5 kwietnia, w hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego Nr 1 w Sompolnie rozegrano III Wiosenny Turniej
Piłki Siatkowej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych.

WARCABIŚCI Z MĄKOLNA NA MISTRZO-
STWACH W POZNANIU

Corocznie uczestnikami tych mistrzostw są
uczniowie Szkoły Podstawowej w Mąkolnie.
Do współzawodnictwa w tym roku przystą-
piło troje uczniów: Julia Klimczak, Jakub Fi-
lipek oraz Kamil Kocański. Spośród 77
dziewcząt, które zostały wyłonione w drodze
eliminacji powiatowych Julia zajęła 22
miejsce. W kategorii chłopców bardzo
dobrze spisał się Jakub, który zajął miejsce

9, natomiast Kamil – 50. W rywalizacji war-
cabistów wystartowało 78 chłopców. Miejsca
uczniów z Mąkolna to bardzo dobre miejsca
zważywszy, że w turnieju wojewódzkim star-
tuje wiele uczestników Mistrzostw Polski
oraz wielu Mistrzów Wielkopolski i Polski.
Serdecznie gratulujemy uczniom udziału
oraz życzymy dalszych sukcesów sporto-
wych.

W Poznaniu odbyły się Mistrzostwa Województwa
Wielkopolskiego w Warcabach Klasycznych 64
polowych.



DŻODŻO pies śred-
niej wielkości, około
2 letni o pięknej prę-
gowanej barwie. 
Jest odrobaczony, za-
szczepiony oraz wy-
kastrowany. Bardzo
ładnie spaceruje na
smyczy. Spokojny,
rozważny. Chętnie na-
wiązuje kontakt z
człowiekiem, lubi się
przytulać.

BOSTON około 4 letni pies, dużych rozmia-
rów. Jest odrobaczony, zaszczepiony. Prze-
szedł zabieg kastracji. Trafił do Nas z
znacznym ubytkiem ogona, nie wpływa to na
jego funkcjonowanie a dodaje jedynie uroku.
Jest bardzo towarzyski, przyjazny, uwielbia
kontakt z człowiekiem. Na spacerach i wybie-
gach preferuje wolne spacery, nie lubi biegać.
Idealnie chodzi na smyczy. Nie interesują go
zbytnio inne psy. Z wyglądu "groźny", jednak
już przy pierwszym kontakcie wiadomo, że to
tylko pozory i ocena jego wyglądu

Kon tak t  w  sp raw ie  adopc j i  :
Pau l i na  t e l .  7 25  596  776

Warunk i em  adopc j i  j e s t  pod -
p i san i e  umowy  adopcy jne j

TYMEK około 2 letni, mały pie-
sek. Jest odrobaczony oraz zaszcze-

piony. Przeszedł
zabieg kastracji.
Potrafi ładnie cho-
dzić na smyczy.
Stonowany, spo-
kojny i łagodny.
Uwielbia piesz-
czoty. Średnio
przepada za in-
nymi psami.

LAKI około 3 letni, mały pies. Jest odrobaczony,
zaszczepiony oraz wykastrowany. Spokojny i
grzeczny, na spacerach trochę płochliwy przy gwał-
townych ruchach. Ładnie spaceruje na smyczy, wy-
starczy przy nim przykucnąć i już prosi o głaskanie
i pieszczoty. Idealny towarzysz dla rodziny z
dziećmi.

Bracia MENTOS i MANGO
to pieski średniej wielkości,
około 8 miesięczne. Są odro-
baczone, zaszczepione oraz
wykastrowane. Ładnie space-
rują na smyczy. Idealnie by-
łoby gdyby trafiły do jednego
domu, ale istnieje możliwość
osobnej adopcji. Doskonale
się rozumieją i bawią się w
swoim towarzystwie. Nie
wchodzą w konflikty z innymi
psami. 



Konkurs „Gazety Sompoleńskiej”

Wydawca: 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie,

ul. Plac Wolności 26, 62-610 Sompolno
„Gazeta Sompoleńska” jest wpisana do 

Rejestru Dzienników i Czasopism 
w Sądzie Okręgowym w Koninie.

Nakład: 2 500 egzemplarzy Nr 4/2017 (32) ISSN 2300-3774
Redaktor Naczelny: Justyna Zielińska, redaguje zespół w składzie: Anna Wiśniewska, Ewelina Szwat
Skład i grafika: Michał Żabicki
Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania 
i skracania.

KUPON KONKURSOWY

Hasło:

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

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

Oryginalny kupon z prawidłowym hasłem prosimy przesłać lub dostarczyć osobiście do siedziby re-
dakcji, czyli do Urzedu Miejskiego w Sompolnie, ul. 11 Listopada 15, 62-610 Sompolno (sekretariat
pok. nr 13) do dnia 19 maja 2017 roku. 
Każda osoba może oddać tylko jeden kupon konkursowy.
Wylosowany laureat otrzyma nagrodę rzeczową.

www.sadysompolna.pl

Mieszkanka gminy Sompolno
Pani Marianna Zawadzka, została
laureatką konkursu „Gazety
Sompoleńskiej” zamieszczonego
w wydaniu marcowym. Konkurs
polegał na rozwiązaniu krzyżówki
powiązanej z tematem obchod-
zonego święta Dzień Kobiet. Bur-
mistrz Miasta Sompolno Pan
Roman Bednarek, gratulując
wygranej, wręczył klosz do ciasta
oraz torbę upominkową.
Zwyciężczyni jeszcze raz gratulu-
jemy!

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

ZAREKLAMUJ SIĘ W NASZEJ GAZECIE
redakcja@sompolno.pl

KRZYŻÓWKA

1. Bolesław... Podzielił kraj pomiędzy swoich synów. 
2. 11 listopada 1918 roku polska odzyskała ... 
3. 15 lipca 1410 Bitwa pod ... 
4. 1364r.- Utworzono ... w Krakowie 
5. 1795r. - 3 rozbiór ... 
6. 1226/1231r.- sprowadzenie... do Polski przez ks. K. Mazowieckiego 
7. 1320r.- Koronacja Władysława ... 
8. 1569r.- Polsko-Litewska ... realna w Lublinie
9. 1773r.- Powołanie Komisji ... Narodowej 
10. Czerwiec 1979r.- Pierwsza pielgrzymka ... Pawła II do Polski 
11. 1918r.- Kobiety uzyskują ... wyborcze 


