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Centrum Edukacji i Kultury Zenit we Wło-
cławku rozpoczęło rekrutację i ogłasza nabór 50 
kandydatów do udziału w projekcie „Centrum 
Wsparcia Przedsiębiorczości ALTERNATYWA”.

Projekt skierowany jest do osób długotrwale 
bezrobotnych, niepracujących powyżej 29 roku 

życia, zamieszkujących teren powiatu radziejowskiego oraz za-
rejestrowani w Powiatowych Urzędach Pracy rolnicy prowadzą-
cy indywidualne gospodarstwa rolne do 2 ha przeliczeniowych, 
zamierzający odejść z rolnictwa (mogą ubiegać się o środki na 
rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej.

W ramach projektu można otrzymać:
• dofinansowanie na uruchomienie działalności gospodarczej 

do 24 000 zł,
• szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,
• wsparcie mentora,
• doradztwo biznesowe,
• wsparcie pomostowe przez okres od 6 do 12 miesięcy po 

600 zł/msc

Informacje i zapisy tel. 54 426-26-66, 512-093-522

W siedzibie Biura Projektu
„Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości ALTERNATYWA”,

ul. Młynarska 1A/3, 87–800 Włocławek
www.cezenit.pl

XX Sesja Rady Gminy odbyła się 23 czerwca 2017r., na której 
radni podjęli uchwały w sprawach:
1. zmieniająca uchwałę w sprawie Lokalnego Programu Rozwo-

ju Gminy Topólka na lata 2012-2020,
2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawoz-

daniem z wykonania budżetu gminy, 
3. udzielenia Wójtowi Gminy Topólka absolutorium z tytułu wy-

konania budżetu za 2016 rok,
4. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomo-

cy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamiesz-
kałych na terenie Gminy Topólka,

5. przyznania dotacji w roku 2017 z budżetu Gminy Topólka na 
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 
przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków, 

Rada Gminy
6. przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszka-

niowym Zasobem Gminy Topólka na lata 2017-2022,
7. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszka-

niowego zasobu gminy Topólka,
8. zmian w uchwale Nr XVI/143/16 Rady Gminy Topólka z dnia 

22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Gminy Topólka na lata 2017–2021,

9. zmian w Uchwale Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z dnia 
22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok,

10. dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody bu-
dżetu gminy Topólka za pomocą innego instrumentu płatni-
czego. Uchwały zostały podjęte jednogłośnie.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Borkowski

Informujemy, że 20 sierpnia 
2017 na stadionie w Dębian-
kach odbędą się  gminno-para-
fialne Dożynki.

Szczegółowy program do-
żynek zostanie przekazany na 
plakatach, które otrzymają Soł-
tysi z wiadomością do miesz-
kańców i gości  gminy. Za-
chęcamy do czynnego udziału 
w uroczystościach dożynko-
wych.

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP 
przyznało brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa dla KDBS 
Banku jako symbol ofiarnego działania w ochronie przeciwpo-
żarowej. Odznaczenie sztandaru odbyło się 12 maja 2017 roku 
podczas Zebrania Przedstawicieli. W imieniu Prezesa Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Zdzisława Dąbrow-
skiego dekoracji sztandaru dokonał Prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP i Członek Zarządu Oddziału Wojewódz-
kiego ZOSP RP Roman Szczerbiak. 

Foto nadesłane.
Joanna Szczepaniak 

Dyrektor Oddziału KDBS w Topólce

Odznaczenia sztandaru 
KDBS banku

Informacja
Gminny Ośrodek Kultury informuje, że podobnie jak w roku ubie-

głym w świetlicach na terenie naszej gminy, w sierpniu, planuje się 
organizację zajęć wakacyjnych dla dzieci. Zainteresowanych sołty-
sów prosimy o zgłoszenie do 15 lipca br. pod nr tel. 723-067-434,  
bądź osobiście w Gminny Ośrodku Kultury w Topólce.
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Zmiana przepisów  
dotyczących  
wycinki drzew

Z dniem 17 czerwca 2017 r. we-
szła w życie znowelizowana ustawa 

o ochronie przyrody, zgodnie z którą 
osoba fizyczna będąca właścicielem nie-

ruchomości, musi zgłosić do właściwego orga-
nu zamiar wycinki drzewa na cel niezwiązany 
z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeżeli 

obwód drzewa mierzony na wysokości 5 cm przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego 

oraz klonu srebrzystego;
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii aka-

cjowej oraz platanu klonolistnego;
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie musi zawierać podstawowe dane: imię, nazwisko, 
oznaczenie nieruchomości tj. nr działki z której drzewo ma być 
usunięte oraz rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drze-
wa na nieruchomości.

W terminie do 21 dni od dnia złożenia zgłoszenia organ prze-
prowadza oględziny, ustalając nazwy gatunkowe drzew oraz ob-
wód pni na wysokości 5 cm.

Po dokonaniu oględzin organ w terminie 14 dni od ich prze-
prowadzenia może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść 
sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie 
wniósł sprzeciwu w tym terminie.

Usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia, będzie wiązało 
się z nałożeniem przez organ administracyjnej kary pieniężnej.

Andrzej Jarzynowski

Turniej Sportowy  
Wiosna 2017

Integracyjny turniej sportowy Wiosna 2017 pod patronatem 
Wójta Gminy Topólka dla dzieci kI.I-III odbył się 19 maja na bo-
isku SP w Topólce W turnieju wzięli udział uczniowie klas młod-
szych ze SP im. F. Becińskiego w Paniewie. Celem turnieju było: 
stworzenie sytuacji pozwalających dzieciom odczuć, że dobra sa-
tysfakcjonująca zabawa jest ważniejsza od samego zwycięstwa, 
integracja uczniów, nauczycieli i rodziców, stworzenie atmosfery 
życzliwości i pełnego szacunku do wszystkich uczestników. Od-

Z głębokim smutkiem  
przyjęliśmy wiadomość, że  

7 czerwca 2017 r. w wieku 82 lat  
zmarł emerytowany nauczyciel  

Szkoły Podstawowej w Paniewie

Ś.P. Józef Zakrzewski
człowiek skromny,  

wspaniały wychowawca.

Rodzinie wyrazy współczucia składają:  
Dyrektorzy Szkół, Rady Pedagogiczne  

gminy Topólka, Rada Rodziców,  
pracownicy i uczniowie  

Szkoły Podstawowej  
im. Franciszka Becińskiego w Paniewie  

oraz Wójt Gminy Topólka

były się rozgrywki sportowe, wspólne zabawy, grillowanie, które 
dały dzieciom wiele radości. Wszyscy otrzymali dyplomy uczest-
nictwa, medale ufundowane przez Wójta Gminy Topólka, pamiąt-
ki od Rady Rodziców. W imieniu dzieci i swoim wszystkim tym, 
którzy rozumieją jak wielką rolę odgrywa propagowanie sportu 
i zdrowego stylu życia wśród najmłodszych składam serdeczne 
podziękowania: Wójtowi Gminy, Radzie Rodziców, Prezesowi 
Spółdzielni Świt, państwu B.D. Wiśniewskim, W.K. Wędrowskim 
oraz moim koleżankom, które pomogły mi w przeprowadzeniu 
turnieju i pracownikom obsługi.

Organizator Barbara Kordylak
Foto: archiwum szkoły
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Chotomska wierszem
Już po raz trzeci uczniowie klas I-III reprezentowali naszą szkołę na 

III Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim, który odbył się w Szkole 
Podstawowej w Sarnowie.

Wśród uczestników byli uczniowie z Lubrańca, Izbicy, Zgłowiączki 
i Sarnowa.

Z naszej szkoły swoje recytatorskie talenty prezentowali:
l	 Oliwia Redzimska kl. I
l	 Sylwester Mętlewicz kl. IIa
l	 Tatiana Olejniczak kl. IIc
l	 Alicja Biernacka kl. IIIa
l	 Hanna Kordylak kl. IIIa
l	 Hanna Jakubowska kl. IIIb

Mimo dużej konkurencji udało się nam uzyskać bardzo dobre wyniki. 
W kategorii klas 0-I

I miejsce – Oliwia Redzimska kl. I
W kategorii klas II–III:

III miejsce – Alicja Biernacka kl. IIIa
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Renata Muraczewska
Mirosława Nieznańska

Foto: z archiwum szkoły

Dzień Dziecka – Dzień Sportu
Dzień Dziecka w naszej szkole był dniem pełnym atrakcji. Na początku 

uczniowie klas 0-VI ćwiczyli aerobik pod kierunkiem pani Anny Kalinowskiej. 
Była to doskonała rozgrzewka przed późniejszymi zawodami sportowymi. 

Rozgrywki sportowe były okazją do zaprezentowania umiejętności 
współpracy w drużynie. Uczniowie pokonywali tor przeszkód, skakali 
w workach, „jeździli” na nartach oraz wzięli udział w przeciąganiu liny. 

Później bawili się na dyskotece przy dźwiękach zespołu muzycznego 
sponsorowanego przez Radę Rodziców.

Ostatnim punktem czwartkowego spotkania był egzamin na kartę ro-
werową dla uczniów klas IV-VI. Nad prawidłowym przebiegiem egzaminu 
czuwali: policjant – st. sierżant Radosław Urbaniak i nauczyciel – Andrzej 
Szwedek.

Rada Rodziców zapewniła wszystkim uczestnikom śniadanie i słodki 
upominek, za co serdecznie dziękujemy. Dziękujemy też Paniom: Annie 
Kalinowskiej i Iwonie Waszak za pomoc w organizacji święta.

Uczniowie byli zadowoleni i szczęśliwi, więc z pewnością miło będą 
wspominać tegoroczny Dzień Dziecka.

Tekst: Emilia Kacprzak
Foto: Anna Orłowska

Święto Rodziny w Redczu Krukowym

31 maja uczniowie klasy IIb wraz z rodzicami i wychowawczynią 
udali się na wycieczkę do Redcza Krukowego. Celem wjazdu było: zwie-
dzanie Muzeum Oręża i Techniki oraz piknik z okazji Święta Rodziny. 
Dzieci z niespożytą energią korzystały z placu zabaw i atrakcji sporto-
wych. Spotkanie przebiegało w ciepłej atmosferze przy wspólnym grillo-
waniu i miłych pogawędkach. Dopisała nam pogoda, a co najważniejsze 
dobre humory.

Organizator Barbara Kordylak
Foto: B. Kordylak

Konkurs Piosenki Angielskiej 
07.06.2017 roku Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w To-

pólce zorganizowała V Międzyszkolny Konkurs Piosenki Angielskiej, któ-
ry odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury. Na scenie zaprezentowali się 
uczniowie ze szkół w Piotrkowie Kuj, Osięcinach , Paniewie, Morzycach. 
Nie zabrakło również uczniów ze Szkoły Podstawowej w Topólce. Wystę-
py uczestników konkursu poprzedziła prezentacja zespołu tanecznego 
dziewcząt, prowadzonego przez Grażynę Błaszczyk oraz gra na skrzypcach 
w wykonaniu Natalii Tejman, uczennicy klasy VIb. Konkurs poprowadziły 
uczennice z klasy Vb Natalia Roszak i Julia Frontczak. Umiejętności wokal-
ne i językowe uczestników oceniało Jury w składzie: Małgorzata Wojtczak, 
Anna Jaskólska oraz Łukasz Smykowski spośród 14 uczestników wyłoniło 
zwycięzców. I miejsce zdobyła Zuzanna Matusiak SP Topólka – „Rather 
Be”, II miejsce – Julia Wiśniewska „What”s In It For Me” SP Piotrków Kuj. 
III miejsce – Paweł Świrski ,,Kiss Me Quick” SP Morzyce. Jury przyzna-
ło również wyróżnienia: Alicji Danielewskiej SP Topólka, Mai Walczak SP 
Morzyce oraz Natalii Kwiatkowskiej SP Osięciny. Wzorem roku ubiegłego 
atrakcją konkursu było przyznanie nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej 
oraz Rady Rodziców, które przypadły: Patrycji Bladoszewskiej SP Topólka 
oraz Majce Marciszewskiej SP Piotrków Kuj. Gościli u nas Wójt Gminy To-
pólka – Marek Dybowski oraz przewodnicząca Rady Rodziców – Ewelina 
Jarzynowska, którzy ufundowali nagrody, za które serdecznie dziękujemy.
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Gminny Konkurs Ortograficzny „ Mały Mistrz Ortografii”

16 maja 2017 roku odbył się w naszej szkole Gminny Konkurs Orto-
graficzny „Mały Mistrz Ortografii”. Celem konkursu było wykazanie się 
znajomością zasad ortograficznych w teorii i w praktyce oraz integracja 
uczniów szkół podstawowych z terenu naszej gminy. 17 uczniów klas  
I- III, mistrzów i wicemistrzów ortografii poszczególnych klas z gminy, 
rozwiązywało test ortograficzny. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu 
czuwali nauczyciele – opiekunowie uczniów, którzy dokładnie sprawdzali 
prace i wyłonili zwycięzców. Wszyscy uczestnicy konkursu prezentowali 
wysoki poziom umiejętności ortograficznych. Po sprawdzeniu testów ko-
misja konkursowa postanowiła przyznać następujące miejsca
„Mali Mistrzowie Ortografii”

Nikola Słomczewska, klasa I, SP Paniewo,
Anna Mikołajewska, klasa II, SP Paniewo
Hanna Jakubowska, klasa III, SP Topólka

„Mali Wicemistrzowie Ortografii”
Miłosz Pawlak, klasa I, SP Paniewo
Wiktoria Kowalewska, klasa II, SP Topólka
Kornelia Molewska, klasa III, SP Paniewo
Wszyscy uczestnicy konkursu dostali pamiątkowe dyplomy, laureaci 

nagrody książkowe, a pozostali uczestnicy drobne upominki. Serdecznie 
gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu wspaniałej rywalizacji i du-
żej wiedzy ortograficznej.

Tekst: B. Jaskólska 
Foto: A.Kontowicz 

Konkurs recytatorski
26.05.2017 w naszej szkole został przeprowadzony konkurs recy-

tatorski pod hasłem „Brzechwa i Tuwim dzieciom”. Chętne dzieci przez 
kilka tygodni przygotowywały się do konkursu pod okiem wychowaw-
ców i swoich rodziców. Dzieci w domu uczyły się na pamięć wybranych 
wierszy Tuwima lub Brzechwy, w szkole zaś na próbach szlifowały swoje 
umiejętności recytatorskie. Do konkursu przystąpiło 8 uczniów z klas I-III. 

Niektórym dzieciom podczas występu towarzyszyła trema, jednak 
większość śmiało i odważnie wychodziła na scenę, pokazując swój talent 
recytatorski. Występy dzieci oceniało jury. Po krótkich obradach jury zde-
cydowało przyznać:

I miejsce Patrycji Biernackiej uczennicy klasy III,
II miejsce Julii Chojnackiej uczennicy klasy II,
III miejsce Kacprowi Marciniakowi uczniowi klasy I.
Było również głosownie publiczności, gdzie większością głosów zwy-

ciężyła Patrycja Biernacka. 
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody.
Konkurs zakończył się wspólnym pamiątkowym zdjęciem wszystkich 

uczestników.
Tekst: B.Jaskólska 
Foto: A. Kontowicz

Arcyznawca lektur
30 maja w naszej szkole uczniowie klas I-III przystąpili do testu 

sprawdzającego wiedzę z lektur. Skrupulatnie przygotowywali się do tego 
testu, czytając wcześniej podane pozycje książkowe. Pytania były bardzo 
szczegółowe i podchwytliwe, jednak większość świetnie sobie poradziła. 
W każdej klasie wyłoniliśmy Arcyznawcę i Znawcę lektur szkolnych. 

Arcyznawcą lektur klasy I został Miłosz Pawlak, a Znawcą Szymon 
Matykiewicz i Zofia Marszewska.

Arcyznawcą lektur klasy II zostały Anna Mikołajewska i Anita Stawic-
ka, a Znawcą Kacper Ulanowski.

Arcyznawcą lektur klasy III został Wiktor Sołtysiński,a Znawcą Zuzia 
Wilk i Bartek Kołodziejski.

Wszyscy zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

Tekst: B.Jaskólska
 

Szkolny Dzień Dziecka 

„Ruch i gwar to zabawy czar” – pod takim hasłem przebiegał szkol-
ny Dzień Dziecka, który odbył się w naszej szkole 01.06. 2017 roku. Za 
organizację i przebieg uroczystości odpowiedzialne były: J. Przybysz 
i B. Jaskólska i Rada Rodziców. Finansowo, w tych działaniach, wsparli 
nas rodzice oraz Wójt Gminy w Topólce. Celem imprezy było: zintegro-
wanie rodziców, dzieci i nauczycieli; włączenie rodziców do aktywnego 
uczestnictwa w zabawach. W uroczystości wzięli udział: rodzice, ucznio-
wie, nauczyciele, pracownicy szkoły, zarząd OSP z Paniewa, zarząd OSP 
z Torzewa. W pierwszej części, dzieci pod czujnym okiem „Animatorów 
zabaw”, uczestniczyły w grach i zabawach. W drugiej części, pod kierun-
kiem instruktora tańca, uczyliśmy się kroków „Zumbe”. Uczestnicy mieli 
również zapewnione wyżywienie. Oprócz soczków, lodów i słodyczy, była 
również kiełbasa z grilla. Widząc radość i zadowolenie na twarzach dzieci 
i rodziców, warto było podjąć się tak ogromnego wysiłku. 

Tekst: B. Jaskólska i J .Przybysz 

Foto: A .Kontowicz



6 NASZE SPRAWY 3 (104)

NAJLEPSI W NAUCE W SP TOPÓLKA
Uczniowie klas IV-VI, któ-

rzy na II półrocze roku 
szk. 2016/2017 uzyskali 
średnią ocen z przed-
miotów co najmniej 
4,75 oraz co najmniej 
bardzo dobrą ocenę za-
chowania:
Kl. IVa – Ewelina Bu-
dzyńska, Tymoteusz 
Grudzień, Marika  
Mazurek, Milena Ry-
backa, Nikola Wędrowska, 
Miłosz Żeglicz
Kl. IVb – Patrycja Bladoszewska, Julia Dykon, 
Jan Kwiatkowski, Oliwia Orłowska
Kl. Va – Julia Frontczak, Szymon Kurkiewicz, 
Milena Mikołajczak, Patrycja Piasecka,  
Natalia Roszak, Bartłomiej Smolarek,  
Klaudia Urbańska, Roksana Walasik
Kl. Vb – Wiktor Nowak, Agata Rakowska, 
Paulina Śniegowska, 
Kl. VIa – Piotr Błaszczyk, Łukasz Jankowski, 
Martyna Lisiecka, Paweł Topolski, Paulina 
Wieczorek, Oliwia Zarębska, Antoni Żurawski
Kl. V b – Karolina Czarnecka, Patrycja Rybacja

Gratulujemy!

SP PANIEWO / SP TOPÓLKA

Uczniowie wyróżnieni  
w roku szkolnym 2016/2017  
w szkole Podstawowej im. Franciszka 
Becińskiego w Paniewie
Klasa I
1. Marciniak Kacper
2. Moszczyński Jan
3. Pawlak Miłosz
4. Słomczewska Nikola
Klasa II
1 Chojnacka Julia
2. Kosmalski Kacper
3. Mikołajewska Anna
4. Ratajczyk Aleksandra
5. Stawicka Anita
Klasa III
1. Graczyk Zofia
2. Mikołajewski Jakub
3. Przewozikowska Lena
4. Sołtysiński Wiktor
5. Wilk Zuzanna
Klasa IV
Mateusz Wieczorkowski – 5,0
Klasa V
1. Julia Gasińska – 5,1
2. Maciej Szuliński – 4,75
Klasa VI
1. Piotr Jankowski – 5,2
2. Natalia Waszak – 5,1 
3. Gracjan Czarnecki – 5,1 
4. Aleksander Adrian – 4,8
5. Natalia Rybacka – 4,75

ZA II PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 W SP TOPÓLKA OTRZYMUJĄ:
za wyniki w nauce 
Rybacka Milena – kl. IVa – śr. ocen 5,5
Mazurek Marika – kl. IVa – śr. 5,2
Grudzień Tymoteusz – kl. IVa – śr. 5,0
Dykon Julia – kl. IVb – śr. 5,3
Roszak Natalia – kl. Va – śr. 5,3 
Lisiecka Martyna – kl. VIa – śr. 5,2
Agata Rakowska – kl. Vb – śr. 5,3 
Rybacka Patrycja – kl. VIb – śr. 5,1

za osiągnięcia sportowe:
Mateusz Jasiński – kl. Va
Kurkiewicz Szymon – kl. Va
Filip Białecki – kl. Vb
Ciesielski Paweł – kl. Vb
Piotr Gołębiewski – kl. Vb
Mielcarek Mateusz– kl. VIa 
Irzemski Filip – kl. VIb
Kwiatkowski Jan – kl. VIb
Zaliwczak Adam – kl. VIb
Waszak Mateusz – kl. VIb

Życzymy dalszych sukcesów!

PROGRAM ZAJĘĆ WAKACYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W TOPÓLCE 2017 R.

(ZAJĘCIA WE WTORKI, ŚRODY I CZWARTKI W GODZ. 11.00–13.00)

18 lipca – Rozpoczęcie wakacyjnych zajęć. Wspólne ułożenie regulaminu 
    zachowywania się na zajęciach. Zabawy integracyjne.
19 lipca – „Foliowy witraż” – zajęcia plastyczne.
20 lipca  – Gry i zabawy ruchowe.
25 lipca  – „Wytęż umysł” – zagadki i rebusy.
26 lipca  – „Zatrzymać lato” – zajęcia plastyczne.
27 lipiec  – Zabawy integracyjne.
1 sierpnia  – Gry planszowe.
2 sierpnia  – Zabawy na powietrzu (w zależności od pogody).
3 sierpnia  – Seans filmowy. Zakończenie.

„Życzenia na wakacje”
Na rozpoczynające się wakacje wszystkim nauczycielom ze szkół 

w Topólce i Paniewie, pracownikom administracji i obsługi życzymy, aby 
czas wakacji był okazją do wypoczynku i radosnego regenerowania sił.

Uczniom życzymy aktywnego i bezpiecznego spędzenia czasu wol-
nego, ciekawych podróży, radosnego i szczęśliwego powrotu do szkół 
w nowym roku szkolnym.

Redakcja „Naszych Spraw”
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„KANGUR MATEMATYCZNY 2017”
W tegorocznej edy-

cji Międzynarodowego 
Konkursu Matematycz-
nego „Kangur” uczest-
niczyło 38 uczniów 
klas II-VI SP Topólka. 
Uczniowie rozwiązy-
wali zadania w trzech 
kategoriach: „Żaczek”, 
„Maluch” i „Beniamin”. 
Sukcesem zakończył 
się udział w konkursie 
dla uczniów klas II i III. 
Wynik bardzo dobry 
uzyskali: Sylwester Mę-
tlewicz z kl. IIa i Hanna 
Derela z kl. IIb. (na 

zdjęciu) Wyróżnienie zdobyli: Jakub Mikołajczak z kl. IIc oraz Kacper 
Gąsiorowski z kl. IIIa. Wynik uzyskany przez Sylwka był najwyższy w re-
gionie włocławskim, w kategorii „Żaczek”. Organizatorem i fundatorem 
nagród w konkursie był Wydział Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu 
oraz Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych. Do 
konkursu uczniów przygotowały panie: Aleksandra Kolad, Barbara Kor-
dylak, Marianna Zielińska i Mirosława Nieznańska. 6 czerwca zdobywcy 
wyniku bardzo dobrego, Sylwek i Hania wraz z opiekunami, Aleksandrą 
Kolad i Barbarą Kordylak, uczestniczyli w uroczystym podsumowaniu 
konkursu, które odbyło się we Włocławku i odebrali nagrodę z rąk ko-
ordynatora regionalnego. Gratulujemy młodym matematykom i ich opie-
kunom. 

Foto z archiwum szkoły.
Szkolny koordynator konkursu

Maria Olszewska

Kolejny sukces Zuzi!

19 maja br. w Zgierzu odbył się Ogólnopolski Festiwal Wokalny „Mło-
dych Bajanie”, zorganizowany w ramach Zgierskiego Festiwalu Sztuk 
Wszelkich Kameleon 2017.

Honorowy patronat nad festiwalem objęli: Marszałek Województwa 
Łódzkiego, Starosta Zgierski, Prezydent Zgierza. Patronat medialny – 
TVP3 Łódź, Radio Parada, Puls Powiatu i EZG24.

Nagrody dla zwycięzców ufundowali: Starosta Zgierski, Prezydent 
Zgierza, Markab i Społeczna Akademia Nauk.

W tym roku do przesłuchań przystąpiło 118 uczestników, których 
oceniało jury w składzie: Zbigniew Piotrowski – producent muzyczny, 
który prowadzi studio nagraniowe „Robak” w Łodzi. Sadrina Hachoud 
– muzyk o specjalizacji śpiew solowy, chórzystka Filharmonii Łódzkiej, 
pedagog. Tomasz Ogrodowczyk – wokalista, autor tekstów, pedagog. 
Po długich naradach jurorzy przyznali nagrody dla najlepszych. Gminny 
Ośrodek Kultury w Topólce reprezentowała Zuzia Matusiak ze Studium 
Sztuki Wokalnej pod kierownictwem Zbigniewa Wojciechowskiego zdo-
bywając I miejsce w kat. 6–10 lat. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Foto Adam Matusiak
Jan Błaszczyk

VIII Konkurs Talentów „TALENCIK” Włocławek 2017
Organizatorem VIII Konkursu Talentów „TALENCIK” był Klub „ŁĘG” 

CK Browar B. Impreza odbyła się w trzech kategoriach wiekowych. Nasi 
soliści wyśpiewali następujące miejsca:
– w I kat. wiekowej – Zuzia Matusiak II miejsce (na zdjęciu poniżej), 

a Patrycja Biernacka zdobyła wyróżnienie (na zdjęciu pierwsza od 
prawej).

– w III kategorii wiekowej Mariusz Kosiński zdobył II miejsce (na 
zdjęciu od lewej), a Marcel Kordylak – III miejsce.
To kolejne sukcesy „podopiecznych” Zbyszka Wojciechowskiego ze 

Studium Wokalnego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Topólce.
Gratulujemy laureatom, oczekując kolejnych występów, a p. Zbyszko-

wi szlifowania talentów. Foto Joanna Kordylak

Jan Błaszczyk

Roztańczony Dzień Dziecka w Płowcach.
1 czerwca 2017 w Płowcach odbył się V Radziejowski Przegląd Dzie-

cięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych. Celem przeglądu była 
integracja i animacja środowiska tanecznego, popularyzacja zespołowych 
form tanecznych i ich walorów artystycznych, przybliżenie dzieciom i mło-
dzieży różnych form tańca, wymiana pomysłów i doświadczeń. Wszystkie 
występujące grupy otrzymały pamiątkowe statuetki z rąk organizatorów: 
Wójta Gminy Radziejów i Gminnego Ośrodka Kultury w Czołowie.  Grupa 
taneczna Biedronki ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika repre-
zentowała naszą szkołę i gminę. Zaprezentowaliśmy trzy utwory taneczne, 
w tym jeden z balonami, które zostały podarowane widowni. Mimo chłod-
nej pogody panowała radosna atmosfera.  Po darmowej kiełbasce z grilla 
dzieci korzystały z wielu przygotowanych atrakcji, po czym wróciliśmy do 
szkoły na dyskotekę z okazji Dnia Dziecka.

Dziękujemy sponsorowi balonów, Pani Dyrektor KDBS-u w Topólce, 
dziękujemy rodzicom za pomoc podczas wyjazdu.

Grażyna Błaszczyk

Foto: Grażyna Błaszczyk
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Uroczyste obchody Gminnego Dnia Strażaka
90. rocznica powstania Ochot-

niczej Straży Pożarnej w Paniewie 
była dobrą okazją do zorganizowa-
nia w tej miejscowości gminnego 
święta strażaków.

Połączenie tych uroczystości 
dało możliwość okazania wdzięcz-

ności i szacunku wszystkim druhom z jednostek OSP z naszej 
gminy. Jednocześnie mogliśmy dzielić z druhami z OSP w Panie-
wie radość płynącą z obchodzonego przez nich jubileuszu.

Prezes OSP w Paniewie – dh Jarosław Kowalewski złożył hołd 
i podziękowanie druhom założycielom, wszystkim prezesom, na-
czelnikom oraz druhom z OSP w Paniewie, którzy tworzyli dzie-
więćdziesięcioletnią historię tej Jednostki. Złożył podziękowania 
wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób pomogli Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Paniewie przez okres długiej jej działalności, 
a także tym, którzy pomogli przy organizacji uroczystości.

Podczas sobotniej (27.05.br) uroczystości przedstawiciele 
władz samorządowych oraz zaproszeni goście złożyli druhom 
życzenia z okazji ich święta. Ponadto druhowie z Paniewa ode-
brali wiele gratulacji oraz najcieplejsze podziękowania i życzenia 
złożone przez uczniów Szkoły Podstawowej w Paniewie. Fotore-
lacja z uroczystości na stronie www.topolka.pl
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PODZIĘKOWANIE
Wójtowi Gminy Topólka serdecznie dziękujemy za inicjatywę 

połączenia Gminnego Dnia Strażaka z obchodami jubileuszu na-
szej Jednostki.

Za wsparcie, za udzieloną pomoc finansową na organizację 
uroczystości oraz pomoc w przygotowaniu imprezy – serdecz-
nie dziękujemy: Cezaremu Maciejewskiemu, który reprezentował 
Zarząd Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego, Ja-
dwidze i Janowi Baranowskim z Paniewa – firma „JAŚ”, Iwonie 
i Sławomirowi Humańskim z Rabinowa, Wiolecie i Waldemaro-
wi Lewandowskim z Rabinowa – firma „WALDEX”, Tomaszo-
wi Sołtysińskiemu z Paniewa – firma „TOMPLAST”. Sołtysom 
i mieszkańcom wsi Paniewo, Paniewek i Świerczynek, Zarządo-
wi gminnemu KGW i KGW „PPŚ”. Dyrektorowi, radzie pedago-
gicznej i uczniom ze szkoły w Paniewie, Władysławie Rakowskiej 
z Paniewa, pracownikom Urzędu Gminy Topólka, druhom naszej 
Jednostki. 

Księżom Markowi Stefańskiemu proboszczowi parafii Świer-
czyn i kapelanowi OSP Sławomirowi Wysockiemu honorowemu 
druhowi naszej jednostki za uroczyste odprawienie mszy w in-
tencji strażaków. Gminnej orkiestrze „SEMPRE CANTABILE” za 
udział w uroczystości.

Serdeczne podziękowania składamy wójtowi – Markowi 
Dybowskiemu oraz samorządowi gminy za szczególny upo-
minek w postaci wyremontowanych wnętrz naszej remizy.

Dziękujemy Druhom jednostek OSP z terenu gminy, zapro-
szonym gościom i wszystkim uczestnikom uroczystości, którzy 
swoja obecnością dowartościowali nasze święto.

Zarząd OSP Paniewo
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GIMNAZJUM

Dzień Patrona
„Gdziem z tobą płakał, gdziem się z tobą bawił,
Wszędzie i zawsze będę ja przy tobie,
Bom wszędzie cząstkę mej duszy zostawił.”

Słowa te pochodzące z wiersza Adama Mic-
kiewicza „Do M***” stały się myślą przewodnią 
VIII rocznicy nadania szkole imienia.

19 maja uroczystość ta w Publicznym 
Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Topólce 
rozpoczęła się od złożenia kwiatów w miejscu 
pamięci wieszcza narodowego. Następnie nasi 
gimnazjaliści uczcili pamięć wielkiego roman-
tyka, deklamując jego wiersze. Zaprezentowali 
także swoje umiejętności wokalne, plastyczne 
oraz wiedzę dotyczącą życia i twórczości autora 
„Pana Tadeusza”.

W konkursie dotyczącym życia i twórczo-
ści patrona wzięli udział przedstawiciele klas 
pierwszych, natomiast w konkursie plastycz-
nym inspirowanym poezją Adama Mickiewicza 
– uczniowie klas drugich. 

Swoją obecnością zaszczycili nas goście: 
Maria Olszewska, Stanisław Borkowski, a także 
ks. kanonik Antoni Wojciechowski.

Uroczystość przygotowały: Beata Jan-
kowska, Renata Pierucka, Maria Gołębiewska, 
Barbara Przybysz, Eliza Ospalska-Grudzień, 
Agnieszka Kordylak.

Beata Jankowska

Wycieczki w gimnazjum
Uczniowie naszego gimnazjum uczestniczyli w maju i w czerwcu 

w dwóch wycieczkach. Praga – Skalne Miasto – Wrocław to pierwsza 
z wycieczek. Uczniowie poznali podczas wyjazdu historię i zabytki Pra-
gi. Wielką atrakcją wycieczki było Skalne Miasto, które położone jest tuż 
za granicą Polski. Piękny szlak wiedzie przez wyrzeźbione przez naturę 
skały, które mają swoje nazwy takie jak: Słonie czy Krzesło Karkonosza. 
We Wrocławiu uczniowie odpoczywali w Aqwaparku i podziwiali miasto 
z 49 piętra Sky Tower. Drugi wyjazd był do Gdańska. W stolicy Pomorza 
uczniowie poznali historię i piękne zabytki miasta. Zwieńczeniem wyciecz-
ki był rejs statkiem na Westerplatte, gdzie pani przewodnik przybliżyła 
nam historię tego miejsca związaną z wybuchem II wojny światowej.

Organizatorzy wycieczki

Weronika Błaszczyk 
kl. IIIb 
średnia ocen – 4.77

Kamil Zasada 
kl. IIIc 
średnia ocen – 5,05

Zuzanna Graczyk 
kl. IIIc
średnia ocen – 4.88

Konkurs Piosenki Angielskiej

09 czerwca 2017 roku Publiczne Gimnazjum im. Adama Mickiewicza 
w Topólce po raz VII zorganizowało Międzygimnazjalny Konkurs Piosen-
ki Angielskiej, który odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury w Topólce. 
Ideą konkursu było rozbudzanie zainteresowań językiem angielskim 
oraz zaprezentowanie umiejętności wokalnych. Do udziału zgłosili się 
uczniowie z Lubrańca, Osięcin oraz Topólki. Konkurs poprzedzony był 
występem uczniów z miejscowego gimnazjum. W komisji oceniającej 
walory głosowe uczestników zasiedli: Małgorzata Wojtczak, Eliza Ospal-
ska-Grudzień oraz Katarzyna Smól. W konkursie zwyciężył Maciej Woj-
ciechowski z Gimnazjum z Lubrańca prezentując utwór pt „Of My Heart”. 
Drugie miejsce przyznano uczennicom również z Gimnazjum z Lubrańca 
Julii Leśniewskiej i Weronice Chojnackiej, które zachwyciły Jury utwo-
rem pt „Eh S&oh”s”. Miejsce trzecie wyśpiewała uczennica z Gimnazjum 
z Witowa Marcelina Pieścińska utworem pt: „Run To You”. Przyznano 
również wyróżnienia: Agnieszce Laskowskiej- Gimnazjum Topólka, San-
drze Wachowicz i Weronice Wieczorek – Gimnazjum Lubraniec, oraz Ewie 
Świrskiej – Gimnazjum w Witowie. Dla uczniów, którzy uplasowali się 
na trzech pierwszych miejscach nagrody w postaci pucharów ufundował 
Wójt Gminy Topólka ,a dla pozostałych uczestników dyplomy i drobne 
upominki ufundowała Rada Rodziców przy Gimnazjum w Topólce. 

M.Danielewska, K.Smól

Wyróżnieni z gimnazjum
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Zgłowiączka jest piękna, urokliwa a czasami kapryśna, wy-
magająca i uciążliwa. Dwa lata nie pływaliśmy Zgłowiączką 
z powodu braku wody. Teraz jest woda. Na spływ zgłosiło się 
ostatecznie ponad trzydzieści osób – kajakarze z Warszawy, Tar-
nowa, Poznania, Kutna, Włocławka, Bądkowa, a także Topólki.

18 maja spotykamy się na przystani wodnej PTTK we 
Włocławku skąd wraz ze sprzętem wyruszamy nad jezioro 
Głuszyńskie. Pole namiotowe jest wykoszone, posprzątane – 
przygotowane na przyjęcie wodniaków za co podziękowanie 
składam władzom gminy, a drewno przywiezione przez kwa-
termistrza spływu Mariusza Kordylaka czeka na wieczorne 
biesiadowanie. 

W piątkowy poranek kajakarze wypływają na pierwszy 
etap do Topólki, a chętni biorą udział w wyścigu kajakowym 
na jeziorze Głuszyńskim w kategorii open. Meta przed jazem 
w miejscowości Rybiny. Zwycięża Jacek Borkowski. Do je-
ziora Chalno docieramy bez większych przeszkód. Po dobrej 
godzinie zbliżamy się do mostu drogowego na drodze do 
Izbicy Kujawskiej. Topólka nas wita przepyszną grochówką 
topólecką. (Kunszt Jana Błaszczyka, który te smakowitości 
przyrządził wykracza już daleko poza granice Topólki).Muszę 
przyznać, ze Takiej grochówki nie jadłem nigdzie w Polsce. 
Przy moście drogowym następuje w samo południe uroczyste 
otwarcie Spływu.

Spływ otworzył Marek Dybowski – Wójt Gminy Topólka, 
życząc kajakarzom stopy wody pod kilem. Wójt stwierdził, że 
gmina Topólka jest zawsze przyjazna turystom, tak kajaka-
rzom jak i kolarzom czy piechurom. 

Radę Gminy podczas uroczystości otwarcia reprezento-
wał Stanisław Borkowski – Przewodniczący Rady Gminy To-
pólka.

Ksiądz kanonik Antoni Wojciechowski – Proboszcz Parafii 
p.w. Miłosierdzia Bożego w Topólce, który także wziął udział 
w otwarciu spływu swoja modlitwą za kajakarzy zapewne 
sprawił, że do końca spływu pogoda była cudowna, a rzeka, 
aczkolwiek miejscami uciążliwa, była wodniakom przyjazna.

W otwarciu wziął również udział Henryk Orłowski – były 
Wójt, obecnie emeryt, który od pierwszych spływów Zgło-
wiączką, poczynając od 1986r, zawsze serdecznie wspierał 
kajakarzy.

Na otwarcie spływu przybyła także grupa kolarzy z Osięcin. 
Etap do Kazania obfituje w liczne przenoski kajaków ba-

gnistym brzegiem. Rzekę pod miejscowością Zgłowiączka, 
czy przed Lubrańcem zarasta trzcina uniemożliwiająca nor-
malne wiosłowanie. Cóż, takie jest życie kajakarza.

Meta w Kazaniu. Pierwsze załogi przypływają w granicach 
godziny piątej. Przywieziona w termosie grochówka i kiełba-
ski z grilla szybko regenerują siły. Tutaj rozgrywamy konkurs 
rzutu lotką. Zwycięża Paweł Błaszak. Wieczorem tradycyjne 
ognisko, pieczenie pajd chleba i  kiełbasek, piosenka tury-
styczna, i... spać bo wypływamy rano o dziewiątej. Kajakarze 
mają w kościach 25 kilometrów uciążliwego miejscami szlaku, 
stąd nikogo nie trzeba specjalnie zachęcać, by udał się na 
odpoczynek.

Sobotni poranek. Słonecznie i gorąco. W namiotach jak 
w saunie. Zwijamy obozowisko. W przeprowadzonym quizie 
o tematyce turystyczno-krajoznawczej dotyczącej szlaku, 
spływów i Ziemi Kujawskiej zwyciężają ex aequo Elżbieta Ko-
twasińska i Bartłomiej Jóźwiak. Wypływamy do Machnacza 

Zgłowiączka dwa lata później

gdzie jest ostatni już biwak. Godzinny przystanek w Brześciu 
Kujawskim umożliwia spacer po mieście. Szlak od Brześcia 
wymaga uwagi i koncentracji. Po przepłynięciu jazu koło 
Cukrowni w Starym Brześciu wiele załóg zgodnie z corocz-
ną tradycją musi wylać wodę z kajaków. Osiągamy metę 
w Machnaczu, gdzie na kajakarzy oczekują smaczne kiełba-
ski i kaszanki. W tym roku pogoda płata figla, gdyż nie pada, 
a co roku w Machnaczu padało.

W Machnaczu rozstrzygamy konkurs na hasło o tematyce 
AA, który jest ostatnim konkursem spływu. W tym roku zwy-
ciężyło hasło: „Picie na wodzie dzisiaj nie w modzie”. autor-
stwa Tadeusza Wojciechowskiego, a wyróżniono „Bolesław 
Chrobry hodował bobry, nie pil gorzały i żył w glorii” autorstwa 
Poli Szotkowskiej lat.9

W niedzielę przypada ostatni, 10 kilometrowy etap, jak 
zwykle trudny i uciążliwy.

Kajakarzy na mecie w Parku im. H. Sienkiewicza witają 
sympatycy i przyjaciele, rodziny, jak i przygodni spacerowi-
cze. Tutaj u stóp Katedry Włocławskiej odbyło się zakończenie 
Spływu. W zakończeniu Spływu wziął udział Kolega Andrzej 
Tyrjan Prezes Oddziału Kujawskiego PTTK. Po wręczeniu na-
gród za konkurencje i konkursy spływu Prezes Oddziału ogło-
sił, że XXV Ogólnopolski Spływ Kajakowy został zakończony 
zapraszając do udziału w następnym spływie za rok. Warto 
dodać, że impreza ta, o charakterze kwalifikowanej turystyki 
kajakowej, ma w Polsce ugruntowaną pozycję i popularność. 
Stanowi ona znakomitą promocję Regionu Kujaw. Podzięko-
wania należą się Wszystkim, którzy poprzez pomoc organi-
zacyjno-finansową przyczynili się do zorganizowania Spływu 
i tak: Urzędowi Miejskiemu we Włocławku, Urzędowi Gminy 
w Topólce, Spółdzielni „Świt” w Topólce, Firmie „HENKOR” 
w Topólce, Kujawsko Dobrzyńskiemu Bankowi Spółdzielcze-
mu we Włocławku. Jako Komandor Spływu serdecznie dzię-
kuję sponsorom, przede wszystkim w imieniu jego uczest-
ników. Z całego serca dziękuję również moim przyjaciołom 
z Włocławskiego Klubu Wodniaków PTTK, bo bez ich pomocy 
nie byłbym w stanie zorganizować OSK w takiej formule.

A zatem – do zobaczenia w maju 2018 r. ponownie na 
Zgłowiączce na XXVI Ogólnopolskim Spływie Kajakowym.

P.s. XXV Ogólnopolski Spływ Kajakowy rzeką Zgłowiącz-
ką odbył się w dniach 18–21 maja 2017 r. od miejscowości 
Orle nad jeziorem Głuszyńskim do Włocławka. Trasa wyno-
siła 55 km.

Komandor Spływu – Lech Wojciech Krajewski
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Kompostowanie 
to jeden z proce-
sów rozkładu ma-
terii organicznej, 
który przebiegając 
w odpowiednich 
warunkach pozwa-
la na uzyskanie 
taniego, bogatego 
w substancje od-
żywcze nawozu dla 
roślin, a przy okazji 
pozwala w eko-
logiczny sposób 
zagospodarować 
powstające w go-
spodarstwie od-
pady organiczne. Od kilku lat w ramach 
programu „Ekologizacja wsi..” współfinan-
sowanego przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Toruniu Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Minikowie zachęca do odpowiedniego 
wykorzystania odpadów pochodzenia or-
ganicznego poprzez sporządzanie kom-
postownika. Po raz kolejny praktyczne 
wskazówki dotyczące sporządzania kom-
postownika przedstawiono podczas pokazu, który miał miejsce 
30 maja 2017r. w miejscowości Orle, w jednym z gospodarstw 
uczestniczących w programie. 

Dzięki kompostowaniu unikniemy 
konieczności wyrzucania czy spalania 
resztek roślinnych, a zyskamy najtańszy 
nawóz, który nie stwarza zagrożenia. Za-
nim jednak pozyskamy nasz ekologiczny 
nawóz należy pamiętać o odpowiednich 
warunkach do jego powstania czyli od-
powiednim materiale nadającym się do 
kompostowania, prawidłowym przebiegu 
rozkładu, zapewnieniu optymalnej wilgot-
ności, dostępie powietrza czy utrzymaniu 
odpowiedniego stosunku węgla do azotu. 

Wszystkie informacje na temat 
odpowiedniego sporządzenia, 
pielęgnacji pryzmy kompostowej 
czy zastosowania dojrzałego kom-
postu uzyskane podczas pokazu 
uczestnicy będą mogli wykorzy-
stać przy tworzeniu własnych 
kompostowników, które komisja 
konkursowa będzie mogła podzi-
wiać w czasie gminnego etapu 
konkursu „Ekologiczne zagospo-
darowanie zagrody wiejskiej”, któ-
ry jest jednym z dalszych etapów 
programu „Ekologizacja wsi…”. 
Pokaz zakończył się miłym akcen-

tem – każdy uczestnik programu otrzymał krzewy dla wzbogace-
nia ogrodu ozdobnego oraz zioła mające zachęcić do zakładania 
przydomowego ogródka ziołowego. 

Urszula E. Nowakowska
K-PODR w Minikowie

Na rajdzie ro-
werowym, który 
odbył się 13 maja 
(pisaliśmy o tym 
w poprzednim 
numerze „NS”), 
któremu towa-
rzyszyło hasło 
„w poszukiwaniu 
kwiatów konwalii”, 
„rajdowcy” nade-
słali zdjęcia do-
kumentujące ich 
odnalezienie. Spo-
śród nadesłanych 
zdjęć wybrano trzy 
zdjęcia. Organi-
zatorzy informu-
ją, iż ogłoszenie 
i wręczenie na-
gród odbędzie się 
20.08.2017 r. pod-
czas uroczystości 
dożynkowych.

Dyrektor GOK  
Jan Błaszczyk

Sporządzamy kompostownik

„Echo rajdowe”

Karolina Szymczak

Weronika Adrian Izabela Tankowska z synem Robertem
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W ramach Tygodnia Bibliotek gminna Biblioteka Publiczna 
przygotowała kilka imprez.

28.04.17r. odbył 
się gminny konkurs 
„Wierszyki Łamią-
ce Języki” W kon-
kursie brało udział 
18 dzieci z klas” 
0” z terenu gminy. 
Z tego 5 osób zosta-
ło wybranych by re-
prezentować gminę 
w konkursie powia-
towym. Są to: Zo-
sia Roszak, Michał 

Dykon, Aurelia Wiśniewska, Natan Kaniewski – Thiam i Dominik 
Białek. Wszystkie dzieci otrzymały nagrody w postaci książek 
i dyplomów. Na zdjęciu dzieci biorące udział w konkursie.

10 maja GBP w Topólce gościła Elż-
bietę Bednarczyk tancerkę, poetkę 
i autorkę książek dla dzieci. Pani Elż-
bieta przeprowadziła 4 spotkania, w tym 
jedno w Szkole Podstawowej w Panie-
wie. Prowadziła z dziećmi rozmowy do-
tyczące właściwych postaw moralnych 
oraz zachowań. Maluchom czytała bajki. 
Młodzieży i dorosłym poezję ze swojego 
tomiku pt. „Uśpione ogrody”. Opowiadała 
o Australii, w której mieszka od wielu lat.

W godzinach popołudniowych artystka 
spotkała się z grupą dorosłych mieszkańców. Przy nastrojowej 
muzyce rozbrzmiewały strofy poezji, których motywem przewod-
nim była kobieta i miłość W czasie spotkania artystka tańczyła 
taniec arabski, cygański i flamenco. Po prezentacji przy kawie 
Pani Elżbieta raczyła wszystkich anegdotami, podpisywała też 
zakupione książki. Na zdjęciu występ artystki.

11maja do Biblioteki w Topólce przy-
jechał Arkadiusz Niemirski. W spotkaniu 
uczestniczyli uczniowie gimnazjum i kl. V 
i VI Szkoły Podstawowej. Pan Niemirski 
opowiadał o swoich zainteresowaniach 
i twórczości. Przybliżył powstanie naj-
słynniejszych detektywów z literatury. 
Najsłynniejszym polskim detektywem był 
Pan Samochodzik którego stworzył Zbi-
gniew Nienacki, a Arkadiusz Niemirski 
jest jednym z kontynuatorów dzieł Nie-

nackiego. Napisał 
16 tomów z serii 
„Pan Samochodzik”. 
Za pomocą slajdów 
zaprezentował frag-
menty swoich po-
wieści. Za pomocą 
obrazu będę starał 
się namówić tych, 
którzy nie czytają do 
czytania książek – 
stwierdził. 

Na zdjęciu mło-
dzież na spotkaniu 
z pisarzem.

Foto i tekst 
Małgorzata Wojtczak

11.05.17r. dzieci, które wygrały konkurs gminny pt.” Wierszyki 
Łamiące Języki „ pojechały na konkurs powiatowy. Aurelia Wi-
śniewska zajęła II miejsce. Dzieci z klas „0” brały udział w kon-
kursie rysunkowym w Radziejowie i zajęły następujące miejsca 
I miejsce ex aequo zajeli Marcjanna Kozińska i Szymon Jago-
dziński, III miejsce Sandra Kołtuniak, IV Alicja Głowacka i wy-
różnienie Gabriela Pawlak. Wszystkim dzieciom dziękujemy za 
udział i życzymy dalszych sukcesów. 

Na zdjęciu 
dzieci na kon-
kursie w Ra-
dziejowie.

18 maja 
przy pięknej 
pogodzie, jak 
co roku, Gmin-
na Biblioteka 
Publiczna zor-
g a n i z o w a ł a 
Korowód Ba-
jek. W korowo-
dzie uczestni-
czyły Przedszkolaki i. kl „0” z Topólki i Paniewa. Dzieci ubrane 
w przepiękne kolorowe stroje postaci bajkowych przeszły przez 

Topólkę podziwiane i oklaskiwane przez uczniów kl. I-III i miesz-
kańców gminy. Dzieci machały do spotykanych na drodze miesz-
kańców. Ludzie nagradzali maluchy oklaskami. Po przejściu do 

GOk-u każde dziecko przedstawiło się i powiedziało, za co jest 
przebrane. Komisja wybrała najpiękniejsze: I miejsce zajęła To-
sia Walczak przebrana za sowę, II miejsce zajął Julek Sobański 
przebrany za krówkę, III miejsce zajął Szymon Gabrysiak prze-
brany za smerfa. 

wyróżnienia otrzymali: Alicja Głowacka – Kot w butach, Iza 
Kotlińska – Bałwanek, Natan Kaniewski – Thiam – Rumcajs 
i Krzysiu Bałachowski – Byczek Fernando. Dzieciom dziękujemy 
za udział i gratulujemy. Nagrody i słodycze dla dzieci ufundowała 
Biblioteka.

Na zdjęciach dzieci nagrodzone i bawiące się na sali.

Foto i tekst Małgorzata Wojtczak

Tydzień Bibliotek
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Niezapominajka
W Gminnym Ośrodku 

Kultury w Topólce miało miej-
sce ciekawe wydarzenie dla 
najmłodszych. 16 maja zo-
stał rozstrzygnięty konkurs 
plastyczny z okazji Święta 
Polskiej Muzyki i Plastyki. 
Konkurs nie należał do naj-
łatwiejszych, ponieważ na-
leżało wykonać pracę do utworu Miry Mirskiej, ściśle związanej 
z tekstem piosenki p.t. „Niezapominajka”.

Komisja w składzie: Anna Migdalska, Małgorzata Wojtczak 
i Małgorzata Strzelecka miała nie lada wyzwanie, aby wyłonić te 
prace, które zawarły największą ilość elementów zgodnych z tek-
stem piosenki, a jednocześnie spełniały warunki pod względem 
włożonej pracy, inwencji twórczej i estetyki samego wykonania.

Po wnikliwej analizie przyznano 3 nagrody w I kat. wiekowej:
I miejsce – Oliwia Redzimska (SP Topólka)
II miejsce – Weronika Adrian (SP Topólka)
III miejsce – Natalia Słomczewska (SP Paniewo)
W II i III kat. wiekowej z uwagi na ilość złożonych prac przy-

znano po 1 nagrodzie.
w II kat. – Wiktorowi Sołtysińskiemu (SP Paniewo)
w III kat. – Natalii Waszak (SP Paniewo)
Przyznano również 5 wyróżnień dla: Kacpra Waszaka, Oliwii 

Rybackiej, Anny Mikołajewskiej, Patrycji Biernackiej (SP Pa-
niewo) oraz Leny Kotlińskiej (SP Topólka).

Dobór piosenki nie był przypadkowy, albowiem tego dnia od 
2002 r. przypada Dzień Polskiej Niezapominajki, a jej obchody 
zapoczątkował redaktor Programu I Polskiego Radia Andrzej 
Zalewski. Dlaczego niezapominajka? Można by zadawać sobie 
to pytanie. Przecież w maju nie brakuje kwitnącej konkurencji, 
a jednak ta skromna, niewymagająca niezapominajka budzi 
w nas wyjątkowe skojarzenia. Przypisuje się jej symbol miłości 
i dobrych życzeń. Święto Niezapominajki zachęca nas do pamię-
tania o bliskich, życzliwości i otwarcia na drugiego człowieka oraz 
przypomina o istocie dbania o nasze otoczenie. Dobrze, że swoje 
święto obchodzi w tym samym dniu co święto Polskiej Muzyki 
i Plastyki, bo przecież była natchnieniem nie jednego poety i ma-
larza.

Po pierwszym przeprowadzonym konkursie o tej tematyce 
rodzi się myśl: „a może by tak za rok znów sobie o niej przypo-
mnieć...?”

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie, 
gratulujemy nagrodzonym i zapraszamy do udziału w następ-
nych konkursach.

Foto i tekst: Iwona Waszak

HARMONOGRAM ZAJĘĆ
odbywających się w Gminnym Ośrodku Kultury w Topólce 
w okresie od 01 września 2016 roku do 30 czerwca 2017 r.

PONIEDZIAŁEK: 13.30-19.00 – indywidualna nauka gry 
na gitarze akustycznej (biuro); 14.00-19.00 – indywidualna 
nauka gry na trąbkach (garderoba); 13.30-18.30 – indywi-
dualna nauka gry na puzonach i inst. perkusyjnych (sala); 
18.30 – zajęcia „Zumby” fitness (sala)
WTOREK: 17.00-20.00 – indywidualna nauka gry na sak-
sofonach (biuro); 16.00-19.00 – zajęcia taneczne grup 
mażoretek (sala) 1. „Biedronki” – 16.00-17.00; 2. „Iskra” 
– 17.00-19.00 
ŚRODA: 15.00-16.30 – zajęcia kółka plastycznego „Pla-
stusie”; 17.00-22.00 – Klub Seniora „Złota Jesień” (trzecia 
środa każdego m-ca)
CZWARTEK: 14.30-17.00 – indywidualna nauka gry na 
trąbkach (garderoba); 17.00-19.00 – zespołowa gra sekcji 
trąbek (garderoba); 14.30-17.00 – indywidualna nauka gry na 
puzonach i inst. perkusyjnych; 17.00-19.00 – zespołowa 
gra sekcji rytmicznej i puzonów (sala)
PIĄTEK: 16.00-18.00 – indywidualna nauka gry na sakso-
fonach (biuro); 18.00-19.00 – zespołowa gra sekcji sakso-
fonów (sala); 16.00-20.00 – zajęcia emisji głosu-Studium 
Sztuki Wokalnej (biuro-bar); 20.00-22.00 PRÓBA ORKIE-
STRY (scena)
SOBOTA* w zależności od wolnych terminów i ustaleń in-
struktorów z grupą:
– zajęcia wokalno-muzyczne oraz próby zespołów muzycz-

nych
– zajęcia „Zumby’’ fitness

Podsumowanie działalności Kółka 
Plastycznego „Plastusie” 2016/2017

W roku szkolnym 2016/2017 w Gminnym Ośrodku Kultury 
odbywały się zajęcia w ramach kółka plastycznego. W każdą 
środę 15-osobowa grupa dzieci czynnie uczestniczyła w spotka-
niach. Głównym celem było rozwijanie wrażliwości estetycznej, 
indywidualnych zdolności, wyobrażni oraz twórczego myślenia. 
Było to możliwe dzięki pobudzeniu ich kreatywności oraz dosko-
naleniu sprawności manualnych. Tematyka zajęć była różnorod-
na, dostosowana głównie do świąt okolicznościowych i pór roku. 
31 maja nastąpiło podsumowanie zajęć z kółka plastycznego. 
Wszyscy, mali artyści, którzy uczęszczali na spotkania otrzymali 
pamiątkowe dyplomy za twórczy i aktywny udział. 

Grupie plastycznej dziękuję za wspólnie spędzony czas, ży-
czę wielu artystycznych natchnień i wspaniałych prac pełnych 
wakacyjnego słońca. Do zobaczenia!

Foto i tekst: Iwona Waszak
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Parafia Orle (foto: Stanisław Borkowski)

Ołtarze na Boże Ciało  
w parafiach Orle, Świerczyn i Topólka

Parafia Świerczyn

Parafia Świerczyn

Parafia Topólka

Parafia Topólka

Parafia Topólka Parafia Topólka

Foto (parafie Topólka i Świerczyn): Anna Migdalska
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Dzień Rodziny

Dzień Rodziny to wyjątkowe święto w naszej szkole obcho-
dzone już od kilku lat. Uczniowie z naszej szkoły pod kierunkiem 
pań: E. Lewandowskiej i J. Zawady postanowili zaprosić naszych 
wspaniałych rodziców na uroczystość, która odbyła się 31 maja 
2017 roku o godzinie 11.30 w Remizie OSP w Paniewie. Oprócz 
rodziców, uczniów i nauczycieli w tym dniu gościliśmy również: 
Wójta Gminy w Topólce Marka Dybowskiego, Przewodniczące-
go Rady Gminy w Topólce Stanisława Borkowskiego, Dyrektora 
Publicznego Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Topólce E. Bu-
dzyńską, Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika 
w Topólce G. Pieruckego, Kierownika CUW Marię Olszewską, 
zarząd OSP z Paniewa, zarząd OSP z Torzewa. Program słow-
no-muzyczny z dołączonymi życzeniami wytworzył wzruszającą 
atmosferę. Zebrani goście ze łzami w oczach słuchali swoich 
pociech. Po odśpiewaniu „Sto lat” i wręczeniu upominków, za-
proszeni goście przystąpili do wspólnego poczęstunku. Na pięk-
nie udekorowanych stołach, pośród palących się świec, pojawiło 
się pyszne, domowe ciasto, kawa i herbata. Mamy nadzieję, że 
uroczystość Dnia Rodziny w naszej szkole pozostanie na długo 
w pamięci wyjątkowych Gości. 

 Tekst: J. Przybysz, Foto: A. Kontowicz
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Konkurs Plastyczny  
dla dzieci do lat 11  

pt. „Wakacje w Gminie Topólka”
REGULAMIN
1. Technika i format dowolne; 2. Ilość prac -1 sztuka; 3. Termin 
– składać do 30 września 2017r.; 4. Praca na odwrocie powinna 
zawierać imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu; 5. Prace 
należy składać w biurze Rady Gminy pokój 22 lub drogą poczto-
wą na adres: Urząd Gminy – biuro Rady Gminy 87–875 Topólka 
z dopiskiem konkurs plastyczny

Komisja ds. promocji gminy

Konkurs Fotograficzny  
– Regulamin

Konkurs przeznaczony jest dla chętnych, od 11 roku życia. 
Tytuł konkursu: „Gmina Topólka w obiektywie”. Tematem zdjęć 
mogą być: krajobrazy, zabytki, ciekawe miejsca i zdarzenia w na-
szej gminie. Zdjęcia należy opisać ze wskazaniem miejsca, miej-
scowości, w której zostało zrobione.
1. Organizatorem konkursu jest: Komisja ds. promocji gminy 

oraz zespół redakcyjny „Naszych Spraw”.
2. Celem konkursu jest ukazanie piękna gminy Topólka oraz 

przeżyć wakacyjnych mieszkańców i gości.
3. Każdy z autorów może nadesłać maksymalnie 3 zdjęcia w for-

mie papierowej lub elektronicznej na adres nasze-sprawy@
topolka.pl nienagrodzonych w innych konkursach. Technika 
i format wykonanych prac jest dowolna, ale zgodna z tema-
tem, celem i regulaminem konkursu.

4. Prace należy składać do 30 września 2016 r. w biurze Rady 
Gminy pokój nr 22 lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy 
– Biuro Rady Gminy 87–875 Topólka z dopiskiem konkurs fo-
tograficzny. Prosimy dołączyć numer telefonu – do kontaktu.

Piknik w Znaniewie
24 czerwca 2017 roku w Znaniewie odbył się piknik rodzinny 

z okazji Dnia Dziecka, w którym brali udział mieszkańcy sołectw: 
Znaniewo, Borek i Głuszynek. W miłej, rodzinnej atmosferze 
dzieci uczestniczyły w różnego rodzaju zabawach organizowa-
nych przez animatorów. Oprawę muzyczną zapewnił miejscowy 
zespół. W czasie pikniku wszyscy mogli korzystać z poczęstunku 
i upiec kiełbaski przy ognisku. Zabawom i tańcom nie było końca. 
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się ponownie. 
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji na-
szej imprezy. 

Organizatorzy


