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22 marca 2018 roku odbyła się XXVI, w VII kadencji, sesja 
rady gminy, na której radni podjęli następujące uchwały:

1.	 Uchwała	w	sprawie	sprostowania	omyłki	pisarskiej	w	Uchwale	
Nr	XXV/198/18	Rady	Gminy	Topólka	z	dnia	22	lutego	2018	r.	
w	sprawie	okręgów	wyborczych.

2.	 Uchwała	w	sprawie	obwodów	głosowania.	
3.	 Uchwała	w	sprawie	określenia	tygodniowego	obowiązkowe-

go	wymiaru	godzin	zajęć	pedagogów,	psychologów,	logope-
dów,	 terapeutów	 pedagogicznych	 i	 doradców	 zawodowych	

Rada Gminy
zatrudnionych	w	szkołach	i	placówkach,	dla	których	organem	
prowadzącym	jest	Gmina	Topólka.

4.	 Uchwała	w	 sprawie	uchylenia	 uchwały	w	 sprawie	ustalenia	
Regulaminu	przyznawania	nauczycielskiego	dodatku	miesz-
kaniowego.

5.	 Uchwała	w	sprawie	zmian	w	Uchwale	Nr	XXIV/195/17	Rady	
Gminy	Topólka	z	dnia	28	grudnia	2017r.	w	sprawie	uchwale-
nia	budżetu	na	2018	rok.
Uchwały	do	wglądu	na	stronie	www.topolka.pl.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Borkowski

24	 kwietnia	 2018	 r.	 w	 siedzibie	 Urzędu	 Gminy	 w	 Topólce,	
w	ramach	rozstrzygniętego	przetargu	nieograniczonego	na	wy-
konanie	robót	budowlanych,	Marek	Dybowski	–	wójt	gminy	przy	
kontrasygnacie	 Teresy	 Głowackiej	 –	 skarbnika	 gminy	 podpisał	
umowę	 z	 Wykonawcą	 –	 Zakładem	 Usług	 Drogowych,	 Marek	
Smorczyński,	Olsza	3,	88-300	Mogilno,	na	zadanie	pod	nazwą	
„Przebudowa dróg gminnych w 2018 roku”.	 Szczegółowy	
przedmiot	zamówienia	obejmuje:
–	 Przebudowę	 drogi	 gminnej	 Nr	 180806C	 Świerczyn-Bo-

dzanowo	na	odcinku	od	km	0+700	do	km	1+684	położonej	
w	miejscowości	Paniewek	i	Paniewo	–	długości	984,00 mb.

–	 Modernizację	 drogi	 gminnej	 w	 Torzewie	 na	 odcinku	 od	 
km	0+650	do	km	1+121	położonej	w	miejscowości	Torzewo	–	
długości	471,00 mb.

–	 Przebudowę	 drogi	 gminnej	 w	Sadłużku	 na	 odcinku	 od	 km	
0+000	do	 km	0+720	położonej	w	miejscowości	Sadłużek	–	
długości	720,00 mb.

–	 Przebudowę	 drogi	 gminnej	 Nr	 180810C	 Świerczynek–
Świerczyn	na	odcinku	od	km	0+000	do	km	0+275	położonej	
w	miejscowości	Świerczynek	I	–	długości	275,00 mb.

–	 Przebudowę	 drogi	 gminnej	 Świerczynek II	 na	 odcinku	 od	
km	0+300	do	km	0+816	położonej	w	miejscowości	Świerczy-
nek	II	–	długości	516 mb.

–	 Przebudowę	drogi	gminnej	Nr	180117C	Znaniewo–Iłowo	na	
odcinku	od	km	1+239	do	km	1+814	położonej	w	miejscowości	
Iłowo	i	Znaniewo	–	długości	575 mb.

–	 Przebudowę	drogi	gminnej	Znaniewo–Głuszynek	na	odcin-
ku	od	km	0+718	do	km	1+268	położonej	w	miejscowości	Głu-
szynek	–	długości	550,00 mb.

–	 Przebudowę	drogi	gminnej	Nr	180835C	Orle–Rybiny	na	od-
cinku	od	km	0+630	do	km	1+210	położonej	w	miejscowości	
Orle	–	długości	580,00 mb.

–	 Przebudowę	drogi	gminnej	Nr	180813C	Świerczyn–Iłowo	na	
odcinku	od	km	0+000	do	km	0+585	położonej	w	miejscowości	
Galonki	i	Świerczyn	–	długości	585,00 mb.
Przebudowa	 niniejszego	 odcinka	 drogi	 realizowana	 będzie	

z	 udziałem	 środków	 budżetu	 Województwa	 Kujawsko-Pomor-
skiego	pochodzących	z	 tytułu	wyłączeń	gruntów	 rolnych	z	pro-
dukcji	rolniczej	oraz	ze	środków	budżetu	gminy.
–	 Przebudowę	drogi	gminnej	Świerczyn–Dęby Janiszewskie 

na	odcinku	od	km	0+300	do	km	0+980	położonej	w	miejsco-
wości	Bielki	–	długości	680,00 mb. 

–	 Przebudowę	 drogi	 gminnej	Dębianki–Dębianki	 na	 odcinku	
od	km	0+000	do	km	0+630	położonej	w	miejscowości	Dębian-
ki	–	długości	630,00 mb.

–	 Przebudowę	drogi	gminnej	Nr	180820C	Rybiny–Kamieniec 
na	odcinku	od	km	0+000	do	km	0+650	położonej	w	miejsco-
wości	Kamieniec	i	Chalno	–	długości	650,00 mb.

–	 Przebudowę	drogi	gminnej	Nr	180830C	Kozjaty–Orle	na	od-
cinku	od	km	0+900	do	km	1+400	położonej	w	miejscowości	
Kamieńczyk	–	długości	500,00 mb.

–	 Przebudowę	drogi	gminnej	w	Czamaninie	na	odcinku	od	km	
0+000	do	km	0+332	położonej	w	miejscowości	Czamanin	–	
długości	332,00 mb.

–	 Przebudowa	 drogi	 gminnej	 Nr	 180832C	Sierakowy–Dębo-
wiec	na	odcinku	od	km	0+000	do	km	0+850	położonej	w	miej-
scowości	Sierakowy	–	długości	850,00 mb.

–	 Przebudowę	drogi	gminnej	w	Czamaninku	na	odcinku	od	km	
0+000	do	km	0+140	położonej	w	miejscowości	Czamaninek	
–	długości	140,00 mb.
Całkowita	wartość	wykonania	przedmiotu	zamówienia	wynosi	

1.444.761,06	zł	brutto.	Roboty	budowlane	planuje	się	zrealizo-
wać	w	terminie	do	31	sierpnia	2018	r.

Milena Głowacka

IV	kwartale	2017	roku,	Samorząd	Gminy	Topólka	podjął	de-
cyzję	o	zakupie	agregatu	prądotwórczego	do	Stacji	Uzdatniania	
Wody	w	miejscowości	Orle.

Celem	inwestycji	jest	zapewnienie	ciągłości	dostaw	wody	dla	
mieszkańców	 oraz	właścicieli	 działek	 rekreacyjno-wypoczynko-
wych	znajdujących	się	na	terenie	naszej	gminy.

Agregat	został	zakupiony	na	podstawie	zamówienia	publiczne-
go	za	cenę	66.900,00złotych	brutto	(typ	GRUPEL	o	mocy	67kVA).

Po	 spełnieniu	 wszystkich	 warunków	 przyłączeniowych	 wy-
maganych	przez	Energa-Operator	S.A.	Oddział	w	Toruniu	i	prze-
szkoleniu	pracownika	Urzędu	Gminy	agregat	został	uruchomiony	
i	jest	w	stanie	zabezpieczyć	ciągłą	dostawę	wody	dla	użytkowni-
ków	wodociągu	gminnego	w	przypadku	przerw	w	dostawie	ener-
gii	elektrycznej.

Tekst i foto: Karol Suplicki

Planowana przebudowa dróg gminnych

W trosce o zaspokojenie potrzeb odbiorców wody



3NASZE SPRAWY 2 (109)

Hodowcy zapoznani  
z zasadami bioasekuracji

27	marca	br.	odbyło	się	spotkanie		hodowców	trzody	chlew-
nej	 z	 gminy	 Topólka	 z	 przedstawicielami	 Powiatowej	 Inspekcji	
Weterynaryjnej	w	Radziejowie,	zorganizowane	przez	wójta	gmi-
ny,	na	wniosek	Komisji ds. budżetu, rozwoju gospodarczego, rol-
nictwa i ochrony środowiska Rady Gminy Topólka.	Przybyło	na	
nie	około	120	hodowców.

Pracownicy	 inspekcji	weterynaryjnej	przybliżyli	 aktualne	za-
sady	 bioasekuracji	 oraz	 wynikające	 z	 nich	 obowiązki,	 których	
celem	jest	zapobieganie	rozprzestrzeniania	się		wirusa	afrykań-
skiego	 pomoru	 świń.	 Na	 każde	 	 pytanie	 uczestnicy	 spotkania	
otrzymali		odpowiedź.	Cieszy	aktywność	naszych	hodowców.

Udział	w	spotkaniu	ułatwi	wywiązanie	się	z	dodatkowych	obo-
wiązków,	 nałożonych	 na	 hodowców,	 co	 zostanie	 potwierdzone	
w	trakcie	kontroli	przeprowadzonych	przez	inspekcję	weteryna-
ryjną.

Przekazane	przez	pracowników	Urzędu	Gminy	Topólka	wzo-
ry	wszystkich	rejestrów,	na	pewno	ułatwią	hodowcom	właściwe	
ich	prowadzenie.	Na	zdjęciu	uczestnicy	spotkania.

Tekst: Katarzyna Bartczak
Foto: Wojciech Wąsikowski

21	marca	br.	w	siedzibie	Urzędu	Gminy	w	Topólce	odbyło	się	
podpisanie	umowy	z	Wykonawcą	na	roboty	budowlane	związane	
z	 poprawą	 efektywności	 energetycznej	 w	 sektorze	 publicznym	
i	mieszkaniowym	w	ramach	rozstrzygniętego	przetargu	nieogra-
niczonego.	

Wójt	gminy	–	Marek	Dybowski	przy	kontrasygnacie	skarbnika	
gminy	–	Teresy	Głowackiej,	 z	Wykonawcą	 „Zakładem	Blachar-
skim	Lesław	Wiliński”	Mariusz	Wiliński,	ul.	Żelazne	Wody	50A,	
87-800	Włocławek,	podpisał	 umowę	na	 realizację	 zadania	pod	
nazwą	 „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej 
w Topolce”. 

Zadanie	 dofinansowane	 jest	 ze	 środków	 Unii	 Europejskiej,	
z	Europejskiego	Funduszu	Rozwoju	Regionalnego	w	ramach	Osi	
priorytetowej	3.	Efektywność	energetyczna	 i	gospodarka	nisko-
emisyjna	 w	 regionie,	 Działania	 3.3	 Efektywność	 energetyczna	
w	sektorze	publicznym	i	mieszkaniowym	–	Schemat:	Moderniza-
cja	energetyczna	budynków	publicznych	Regionalnego	Progra-
mu	Operacyjnego	Województwa	Kujawsko-Pomorskiego	na	lata	
2014-2020	–	w	ramach	polityki	terytorialnej.	Wyłonionemu	Wyko-
nawcy	został	oficjalnie	przekazany	teren	i	plac	budowy.	

Całkowita	wartość	kompleksowej	modernizacji	energetycznej	
budynku	Szkoły	Podstawowej	w	Topólce	wynosi:	1.349.368,86 zł. 

Roboty	 budowlane	 planuje	 się	 zrealizować	 w	 terminie	 do	 
17 sierpnia 2018 roku.	Informacje	na	temat	prac	będą	przekazy-
wane	na	bieżąco,	na	stronie	www.topolka.pl.

Justyna Grabowska

20	kwietnia	br.	w	siedzibie	Urzędu	Gmi-
ny	w	Topólce	miał	miejsce	odbiór	końcowy	
robót	 budowlanych	 podyktowany	 zakoń-
czeniem	 zadania	 pn.:	 „Budowa przydo-
mowych oczyszczalni ścieków na te-
renie Gminy Topólka” w	ilości	50	sztuk.	
Zadanie	 to	 zrealizowano	w	 ramach	Ope-
racji	 typu	 „Gospodarka	 wodno-ściekowa”	
Działania	7.	„Podstawowe	usługi	i	odnowa	
wsi	 na	 obszarach	 wiejskich”	 Poddziała-
nia	 7.1.	 „Wsparcie	 inwestycji	 związanych	
z	tworzeniem,	ulepszeniem	lub	rozbudową	
wszystkich	 rodzajów	 małej	 infrastruktury,	
w	tym	inwestycji	w	energię	i	w	oszczędza-
nie	energii”	objętego	Programem	Rozwoju	
Obszarów	 Wiejskich	 na	 lata	 2014-2020.	

Zakończenie inwestycji pn. „Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Topólka”

Zadanie	wykonał	 Zakład	Gospodarki	 Ko-
munalnej	i	Mechanizacji	Rolnictwa	Spółka	
zo.o.	 Baruchowo.	 Wykonawca	 wyłonio-
ny	w	drodze	przetargu	 nieograniczonego	
wykonał	 inwestycję	 za	 955	 tys.	 zł	 brutto.	

Odbiór	robót	budowlanych	został	dokona-
ny	 komisyjnie	 przez	 Przedstawicieli	 UG	
Topólka	 przy	 obecności	 Inspektora	 nad-
zoru	 Pana	Krzysztofa	 Sikorskiego.	 Koszt	
całkowity	wyniósł:	 1.004.269,30	 zł	 brutto.	
Wysokość	 przysługującego	 dofinansowa-
nia	z	PROW:	518.628	zł	netto	 tj.	63,63%	

kosztów	kwalifikowalnych	operacji.	Należy	
podkreślić,	że	zadanie	zostało	zrealizowa-
ne	w	terminie	określonym	w	umowie	z	Wy-
konawcą,	tj.	do	30	kwietnia	br.

Marek Dybowski – wójt gminy
Foto Damian Lewiński

Umowa na inwestycję 
podpisana
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SP PANIEWO

Powitanie wiosny w naszej szkole
21 marca to pierwszy dzień kalendarzowej wiosny.
Jednak pierwszy dzień wiosny astronomicznej zaczyna 

się zawsze od równonocy wiosennej – dzień wcześniej niż 
wiosna kalendarzowa, czyli 20 marca. Tego dnia zgodnie 
z tradycją żegnamy zimę. Dlatego też, w tym niezwykłym 
dniu dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie 
z klas I-VII pod opieką swych nauczycieli udali się na bo-
isko szkolne, na którym spalili kukłę Marzannę.

Tekst: J.Przybysz Foto: A. Kontowicz

Konkurs wiedzy biblijnej
7 lutego 2018 r. odbył się I etap III KONKURSU 

WIEDZY BIBLIJNEJ „Czy znasz Ewangelię według 
św. Łukasza?”, który skierowany był do uczniów 
szkół podstawowych. Konkurs cieszył się dużym 
zainteresowaniem. Do II etapu zakwalifikowało 
się dwoje uczniów naszej szkoły: Julia Gasińska 
z kl. VI i Jakub Mikołajewski z kl. IV, którzy pod 
moją opieką udali się 24.04.2018r. do Włocław-
ka celem dalszej rywalizacji. Pomimo tego, że 
pierwszy raz braliśmy udział w takim konkursie, 
wszyscy dobrze się bawiliśmy i byliśmy zadowo-
leni z jego wyniku. Uczestnicy konkursu otrzymali 
podziękowanie i pamiątkowe kubki. 

Tekst i foto: Beata Kujawa

Finalista konkursu
21 kwietnia odbył się ostatni etap Woje-

wódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Mate-
matyki. 

Naszą szkołę reprezentował uczeń klasy  7 
– Piotr Jankowski. Uzyskał tytuł finalisty 
konkursu. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów. 

Tekst i foto: Julia Zawada – nauczyciel matematyki

Ogólnopolski konkurs plastyczny „Zapobiegajmy pożarom”
Już po raz kolejny uczniowie naszej szkoły przystąpili do konkursu plastycznego  

„Zapobiegajmy pożarom”. Kacper Ulanowski z klasy III na etapie gminnym zajął I miejsce 
i  tym samym jego praca została dopuszczona do etapu powiatowego. Na szczeblu powiato-
wym praca Kacpra zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego. Kacprowi serdecznie gratu-
lujemy i życzymy mu dalszych sukcesów. 

Tekst: J.Przybysz Foto: A. Kontowicz

Turniej warcabowy w świetlicy
Uczniowie naszej szkoły mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności w I Turnieju Warca-

bowym, który został rozegrany 21 marca 2018 roku. Uczniowie przed rozgrywkami ćwiczyli 
ze swoimi kolegami i koleżankami w świetlicy, jak również w domu. Rozgrywki odbywały się 
między oddziałami w dwóch kategoriach: klasy I-III i IV-VII. Turniejowi towarzyszyły pozytyw-
ne emocje, koledzy kibicowali, wszyscy byli skupieni na rozgrywkach. Zawodnikom gratuluje-
my potęgi umysłu.

W kategorii klas I-III I miejsce zajął Natan Kaniewski-Thiam z kl. I, natomiast w kate-
gorii kl. IV-VII Bartłomiej Kołodziejski z kl. IV.

Tekst: J.Przybysz Foto: A. Kontowicz

Rocznica Konstytucji 3 Maja

3 maja 2018 roku przypadała 227 rocznica uchwalenia Ustawy Rządowej zwanej potocz-
nie Konstytucją 3 maja. W związku z tym, w piątek 27 kwietnia uczniowie klas V-VII pod kie-
runkiem J. Zawady i M. Wiśniewskiej przygotowali akademię, w której zaprezentowali istotny 
zarys historyczny tego święta, urozmaicony wierszami i pieśniami patriotycznymi.

Tekst i foto: M. Wiśniewska
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Dzień matematyki
Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Matematyki odbył się w naszej szkole turniej matematycz-

ny. Głównym celem było przekonanie dzieci, że matematyka to nie tylko trudne zadania i abs-
trakcyjne pojęcia, ale również znakomita zabawa. W turnieju wzięły udział dwie czterooso-
bowe drużyny złożone z uczniów klasy IV-VII. Drużynę A reprezentowali: Kacper Gąsiorowski 
kl. IVa, Marika Mazurek kl. Va, Igor Szymczak kl. VIa, Łukasz Jankowski kl. VIIa. Drużynę B repre-
zentowali: Jakub Jasiński kl. IVb, Milena Rybacka kl. Vb, Wiktor Nowak kl. VIb, Patrycja Rybacka 
kl. VIIb. Drużyny wzięły udział w sześciu konkurencjach takich jak: „Pytanie dla każdego”, „Figu-
ra w worku”, „Tangram”, „Kalambury”, „Puzzle”, „Intruz”. W trakcie turnieju publiczność również 
miała okazję do aktywnego uczestnictwa w zabawie ,,Skojarzenia matematyczne”, a nagrodą 
były słodkie upominki. Zwycięzcą turnieju została drużyna B.Wszyscy uczestnicy drużyn otrzy-
mali dyplomy i słodycze, a zwycięzcy dodatkowo drobny upominek w postaci przyborów mate-
matycznych. Uczniowie pokazali, że potrafią współpracować i dzielić się swoją wiedzą. Zabawy 
matematyczne dostarczyły wiele emocji. Turniej przebiegał w miłej atmosferze. 

Nauczyciele matematyki: Maria Olszewsaka, Katarzyna Drzewiecka, Ewa Palusiak-Puchałka 
Foto z archiwum szkoły

SP TOPÓLKA

Wiosnę witamy!
Biedronka, żabka, bociany, pszczółka i motylek z Punktu przedszkolnego grupy „a”, 

tradycyjnie 21 marca br. przywitały WIOSNĘ! Dzieci rozwiązując przygotowane zagadki, 
wykazały się wiadomościami na temat zwiastunów wiosny. Z legendy o topieniu Marzanny 
dowiedziały się, jak pożegnać Zimę. Z radością zatańczyły do utworu A. Vivaldiego „Cztery pory 
roku. Wiosna”.

Spacerując i machając wiosennymi gałązkami do kierowców oraz przechodniów przypo-
mniały, że pomimo chłodnej aury WIOSNA jest już pośród nas. Mamy nadzieję, że wyko-
nane przez dzieci portrety Pani Wiosny, przekonały ją, aby na dobre u nas zagościła i ogrzała 
ziemię radosnymi i ciepłymi promieniami słońca. ŚPIOCHY – pora wstawać z zimowego snu 
– JUŻ WIOSNA! 

Anna Dykon
Foto z archiwum szkoły

Mamy finalistę z chemii i biologii!
Konkursy Kuratora Oświaty to duże wyzwanie 

dla młodzieży, ponieważ sprawdzają ich umiejętności 
i wiedzę oraz dają dobry start w przyszłość. Mając po-
wyższe na uwadze nauczyciele organizują dodatkowe 
zajęcia umożliwiając uczniom przygotowanie do tych 
zmagań. Bartłomiej Sobucki uczeń kl. IIIb w bie-
żącym roku szkolnym został podwójnym finalistą, 
uzyskując ten tytuł z biologii i chemii.

Uzyskany przez Bartka sukces to rezultat wy-
trwałej pracy, regularne uczestnictwo w zajęciach 
dodatkowych, systematyczna praca w domu oraz 
wsparcie ze strony rodziców.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów .
Opiekunowie: M. Kurzawa i E. Lorenc

Talentynki 2018

Pierwszy dzień wiosny to doskonała okazja do zaprezentowania uczniów uzdolnionych 
muzycznie, plastycznie i tanecznie, dlatego 21 marca odbyły się w naszej szkole Talentynki. 
Kolorowe stroje uczniów, żabki i bociany, które pojawiły się w prezentacji uczniów klas O, pod-
kreśliły niezwykłą atmosferę tego dnia. Podczas Talentynek podziwialiśmy występy uczniów 
uzdolnionych wokalnie z klas IV-VII. Wysłuchaliśmy koncertów skrzypcowych, gry na akor-
deonie i na gitarze. Talent taneczny zaprezentowały uczennice z młodszej grupy „Biedronki” 
i starszej „Iskry”. Prace uczniów uzdolnionych plastycznie można było podziwiać na gazetce 
ściennej. Ogromnym poczuciem humoru wykazali się uczniowie klas gimnazjalnych-IIIb i IIb, 
swoimi skeczami wprowadzili nas w radosny, wiosenny nastrój. Wszystkim wykonawcom ser-
decznie dziękujemy za wspaniałe powitanie wiosny. 

Opiekunowie SU
Foto z archiwum szkoły

Konkurs matematyczny
7 marca br. uczniowie klas VII oraz II i III gimnazjum wzięli udział w XI Międzyszkolnym 

Konkursie Matematycznym zorganizowanym przez Szkołę Podstawową im A. Kamińskiego 
w Lubrańcu. Zmagali się z zadaniami matematycznymi w trzech kategoriach wiekowych:

W kategorii klas VII – Łukasz Jankowski z VII a zdobył 3 miejsce. W kategorii 
klas II gimnazjum – Michał Kwiatkowski z IIc, zajął 2 miejsce.

Uczestnikom konkursu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 
Opiekunowie: Ewa Palusiak-Puchałka, Małgorzata Jaskulska

Foto z archiwum szkoły
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Jak	każdego	roku,	7	kwietnia,	obchodzimy	Święto	Pracowni-
ka	Służby	Zdrowia.	Społeczność	naszej	szkoły	chcąc	podzięko-
wać	 lekarzom,	pielęgniarkom	oraz	pracownikom	obsługi	 za	 ich	
codzienny	trud	i	współpracę	z	naszą	placówką,	wytypowała	de-
legację	składającą	się	z	uczennic	klasy	pierwszej	i	trzeciej,	która	
wraz	z	opiekunem	Szkolnego	Koła	PCK	wybrała	się	z	wizytą	do	
Niepublicznego	Zakładu	Opieki	Zdrowotnej	„SALUBER”	w	Topól-
ce.	Dziewczynki	w	obecności	pacjentów	wyraziły	swoją	wdzięcz-
ność	kwiatami,	laurkami	oraz	pięknie	wyśpiewanymi	życzeniami	
w	piosence:	„Wszystkiego	najlepszego”.	

Doktor	Sława	Daszkiewicz-Żórawska	wraz	z	pielęgniarkami	
przygotowały	dla	dzieci	słodkie	upominki.	Cała	wizyta	przebiega-
ła	w	miłej,	serdecznej	i	radosnej	atmosferze.	

Opiekun SK PCK – Lidia Wąsikowska
Foto z archiwum szkoły

15	marca	br.	w	Bydgoszczy	odbył	 się	etap	okręgowy	XXVI	
Ogólnopolskiej	Olimpiady	Promocji	Zdrowego	Stylu	Życia	PCK.	
Wzięło	w	nim	udział	również	dwóch	uczniów	naszej	szkoły:	Anto-
ni Żórawski	z	kl.	VIIa,	który	15	grudnia	2017	r.	zakwalifikował	się	
do	tego	etapu	olimpiady	zdobywając	I	miejsce	podczas	eliminacji	
rejonowych	w	Radziejowie	i	Łukasz Jankowski	z	kl.	VIIa,	który	
zdobył	II	miejsce.

Na	 etapie	 okręgowym	 w	 Bydgoszczy	 Łukasz Jankowski 
przygotowywany	przez	Ewę Lorenc	i	Magdalenę Kurzawę	zdo-
był	III	miejsce,	a	Antoni Żórawski	przygotowywany	przez	Lidię	
Wąsikowską	V-te.

Uczniom	gratulujemy	sukcesu	i	dziękujemy	za	godne	repre-
zentowanie	naszej	szkoły	w	województwie!

Opiekun SK PCK – Lidia Wąsikowska
Foto z archiwum szkoły

XXVI Ogólnopolska Olimpiada Promocji  
Zdrowego Stylu Życia PCK

Na	zdjęciu	Łukasz	Jankowski	(w	środku)	i	Antoni	Żórawski	z	Prezesem	
Kujawsko-Pomorskiego	 Oddziału	 Okręgowego	 Polskiego	 Czerwonego	
Krzyża	w	Bydgoszczy	Zbigniewem	Klawczyńskim.

Dzień Pracownika Służby Zdrowia

Spotkanie przy „patriotce”

W	związku	z	przypadającą	w	2018	roku	setną	rocznicą	Od-
zyskania	przez	Polskę	Niepodległości,	uczennice	z	klasy	pierw-
szej	Technikum	Żywienia	i	Usług	Gastronomicznych	z	ZSRCKU	
w	Przemystce		odwiedziły		gminę	Topólka.	(na	zdjęciu	z	władzami	
gminy	i	opiekunem)

Celem	spotkania	było	zaprezentowanie	wypieków	przedsta-
wiających	symbolikę	narodową	tzw.	„ciastko	patriotka”,	wykona-
nych	przez	młodzież.

Kosz	z	biało-czerwonym	przysmakiem	cieszył	się	dużym	po-
wodzeniem,	chętnych	do	skosztowania	było	wielu…

Opiekun Anna Watkowska
Foto nadesłane

Projekt „Umiem  
pływać”  

w 2018 roku
Już	 po	 raz	 czwarty	 Gmina	 Topólka	 przystąpiła	 do	 udzia-

łu	 w	 Projekcie	 powszechnej	 nauki	 pływania	 „Umiem	 Pływać”,	
skierowanym	do	 uczniów	 klas	 I–III	 szkół	 podstawowych.	Dzię-
ki	Porozumieniu	zawartemu	z	Kujawsko-Pomorskim	Związkiem	
Pływackim	 w	 Toruniu	 na	 okres	 26.02.2018	 r.	 –	 7.12.2018	 r.,	
w	I	turze-wiosennej	bierze	udział	15-osobowa	grupa	uczniów	ze	
Szkoły	Podstawowej	im.	Mikołaja	Kopernika	w	Topólce.	Uczest-
nicy	projektu	podczas	10	wyjazdów	na	Krytą	Pływalnię	 „Plusk”	
w	Radziejowie	wezmą	udział	w	20-godzinnym	kursie	nauki	pły-
wania,	pod	kierunkiem	wykwalifikowanego	instruktora	pływania.	
Opiekunem	grupy	jest	Mirosława	Nieznańska.	II	tura	–	jesienna	
zarezerwowana	jest	dla	uczniów	Szkoły	Podstawowej	im.	Fran-
ciszka	Becińskiego	w	Paniewie.

	Jako	wkład	własny	Gmina	Topólka	zobowiązała	się	do	pokry-
cia	kosztów	transportu	uczniów	na	trasie	szkoła–pływalnia	oraz	
pływalnia–szkoła,	w	wysokości	8	424,00	zł.

Maria Olszewska
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Tradycyjnie,	 co	 roku	 w	 dniu	 Św.	 Floriana,	 Patrona	 Straża-
ków,	 strażacy	 ochotnicy	 z	 terenu	 gminy	 Topólka	 uczestniczyli	
w	Mszach	Św.	odprawianych	w	intencji	żyjących	i	zmarłych	stra-
żaków.

W Topólce świętowali Dzień Strażaka

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp. Stanisława Polewskiego
z Woli Jurkowej,

który zmarł 23 kwietnia 2018 r.  
w wieku 101 lat.

Niech odpoczywa w pokoju.
Rodzinie zmarłego  

składamy wyrazy współczucia.
Wójt Gminy

z pracownikami
Przewodniczący Rady Gminy

z radnymi

Spotkanie Wielkanocne
Tradycyjnie,	jak	co	roku	„Jajeczko”	zagościło	w	Orlu.24	mar-

ca	miejscowe	Koło	Gospodyń	zorganizowało	spotkanie	przy	wio-
sennym	stole.	Członkinie	Koła	przygotowały	kolorowe	dekoracje	
oraz	smakowite	potrawy.	Nie	zabrakło	tradycyjnego	żuru	z	białą	
kiełbasą,	 faszerowanych	 jajek,	sałatek	oraz	baby	wielkanocnej.	
Wieczór	umiliło	towarzystwo	zaproszonych	gości,	na	których	za-
wsze	możemy	 polegać.	 Dziękuję	 osobiście	 za	 zaangażowanie	
i	poświęcenie	wolnego	czasu	kobietkom	z	KGW.

Tekst: Karolina Szymczak
Foto: Łukasz Wiliński

Pamięć	 zmarłych	 strażaków	 uczczono	 zapalając	 znicze	 na	
ich	grobach.

Tekst i foto dh. Roman Antczak

11	i	12	maja	2018	r.	to	dla	parafii	Miłosierdzia	Bożego	w	To-
pólce	 czas	 Nawiedzenia	 Figura	 Świętego	 Michała	 Archanioła	
z	Góry	Gargano	we	Włoszech.

W	ramach	uroczystości	peregrynacyjnych	wierni	uczestniczyli	
w	nabożeństwach	z	modlitwami	o	uzdrowienie	i	uwolnienie	z	na-
łogów	oraz	błogosławieństwie	osób	chorych,	starszych	 i	dzieci.	
Mieli	 również	 możliwość	 przyjęcia	 Szkaplerza	 św.	 Michała	Ar-
chanioła	oraz	zawierzenia	siebie	i	swojej	rodziny	opiece	Wodza	
Niebieskiego.	Uroczystej	„anielskiej”	liturgii	towarzyszyły	homilie	
i	konferencje	tematyczne	z	udziałem	kapłanów	ze	Zgromadzenia	
św.	Michała	Archanioła.

Święty Michał Archanioł w Topólce
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Remiza OSP Torzewo po termomodernizacji

Przedszkole – stan prac na 30 marca 2018 r. Rozbudowa przedszkola – stan na 06 maja 2018 r.

Rozpoczęta termomodernizacja szkoły w Topólce

Inwestycje w obiektywie

12	 maja	
gminnymi	 dro-
gami	 ruszyła	

48	 osobowa	 grupa	 amatorów	 jazdy	 ro-
werowej.	 Wystartowaliśmy	 ze	 stadionu	
w	Dębiankach,	 na	 którym	 najpierw	miej-
scowi	 policjanci	 znakowali	 rowery,	 a	 na-
stępnie	przypomnieli	 zasady	bezpiecznej	
jazdy.	 Zaopatrzeni	 przez	 organizatora	
rajdu	w	 kamizelki	 odblaskowe,	 trasą	 po-
przez	–	Chalno	–	Kamieńczyk	–	Czama-
nin	–	Czamaninek,	rozciągnęła	się	grupa	
wycieczkowa.	 Łącznie	 przejechaliśmy	
około	20	km.	Na	trasie	przystanek	w	lesie	
w	 poszukiwaniu	 konwalii,	 uwieńczonym	
sukcesem	 (na	 zdjęciu).	 Pogoda	 dopisa-
ła,	 humory	 również,	 rajd	 zakończyliśmy	
w	Dębiankach	przy	ognisku.

Podkreślić	 należy,	 że	 z	 rajdu	 na	 rajd,	
przybywa	 amatorów	 turystyki	 rowerowej.	
Cieszy	fakt,	że	na	trasę	wyruszają	cykliści	
w	 różnym	wieku.	Najmłodsza	 uczestnicz-
ka	rajdu	–	Gabrysia	 liczy	6	 lat,	najstarszy	
p.	Lesław	–	76.	Gratulujemy	kondycji.	Za-
chęcamy	 mieszkańców	 gminy	 do	 upra-
wiania	 turystki	 rowerowej	 dla	 zachowania	
dobrego	zdrowia	i	zapraszamy	na	kolejną	
wspólną	wyprawę	zakątkami	naszej	gminy.

Zapraszamy	do	galerii	zdjęć	na	www.
topolka.pl

Tekst i foto: organizatorzy

Rowerowa majówka
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XIX „Przegląd Młodych 
Talentów Wokalnych 

2018”
15	kwietnia	br.	w	Gminny	Ośrodku	Kultury	w	Konecku,	od-

był	 się	XIX	 „Przegląd	Młodych	Talentów	Wokalnych	 2018”.	Do	
festiwalu	przystąpiło	6	uczestników	ze	Studium	Sztuki	Wokalnej	
z	Gminnego	Ośrodka	Kultury	w	Topólce.	Większość	z	nich	wró-
ciło	 z	 sukcesem.	W	najmłodszej	 kategorii	 wiekowej	1 miejsce 
zajęła	Zuzanna Matusiak,	a	2 w	tej	samej	kategorii,	Oliwia Re-
dzimska.

	W	kategorii	najstarszych	wokalistów	1 miejsce	zajął	Marcel 
Kordylak,	a	wyróżnienie	otrzymał	Mariusz Kosiński.	Wokaliści	
zostali	przygotowani	przez	Zbigniewa	Wojciechowskiego.	Gratu-
lujemy	naszym	talentom	i	życzymy	dalszych	sukcesów.	

Marcin Płaczkowski

XVI Kaliski Konkurs  
Piosenki Dziecięcej  

i Młodzieżowej
Finał	 XVI	 Kaliskiego	 Konkursu	 Piosenki	 Dziecięcej	 i	 Mło-

dzieżowej	 18	 kwietnia	 zgromadził	 utalentowanych	 i	 lubiących	
śpiewać	 uczestników.	 To	 dobra	 okazja	 sprawdzenia	 swoich	
możliwości	 wokalnych.	 Dwójka	 słuchaczy	 Studium	 Sztuki	 Wo-
kalnej	 przy	Gminnym	Ośrodku	 Kultury	 w	Topólce:	 Izabela Or-
łowska	 oraz	Marcel Kordylak,	 zakwalifikowali	 się	 do	Ogólno-
polskiego	Konkursu.	Choć	nie	zajęli	miejsca	na	„podium”,	wrócili	
z	 niezapomnianymi	 wrażeniami,	 większym	 doświadczeniem	
i	pamiątkowymi	zdjęciami.

Naszym	 artystom	 dziękujemy	 za	 udział	 w	 konkursach,	
a	w	dalszych	zmaganiach	życzymy	samych	sukcesów.	

Iwona Waszak

Miesiąc	maj	 to	miesiąc	 książki,	 to	Ty-
dzień	 Bibliotek.	 Gminna	 Biblioteka	 Pu-
bliczna	w	Topólce	rozpoczęła	 już	 imprezą	
23.04.2018	r.	Gminnym	Konkursem	„ABE-
CADŁO	Z	PIECA	SPADŁO”	–	czyli	wierszy-
ki	o	literkach.	W	konkursie	wzięło	udział	13	
uczestników,	uczniów	kl.	0.	Jury	przyzna-
ło	I	nagrodę	Gabrysi Wieser	za	wierszyk	
pt.”Literki”,	 II	 miejsce	 Izabeli Kotlińskiej 
za	wierszyk	pt.	 „Literki”	za	 III	miejsce	Pa-
trykowi Rewersowi	za	wierszyk	pt.	„Liter-
ka	K”.	Wyróżnienia	przyznano	Izabeli Śmi-
giel	i	Antoniemu Osmólskiemu.	Nagrody	
i	słodycze	ufundowała	biblioteka. 

10	maja	w	Radziejowie	odbył	się	po-
wiatowy	 konkurs	 recytatorski,	 w	 którym	
II	miejsce	zdobyła	Gabrysia Wieser. Na-
tomiast	 w	 konkursie	 plastycznym	 I	 miej-
sce	również	Gabrysia Wieser,	wyróżnio-
ne	zostały	Nikola Jarka	i	Olga Matusiak.

Imprezy w bibliotece

09.05.18	r.	jak	co	roku	przez	Topólkę	przeszedł	„Korowód	bajek”,	na	którym	wybrali-
śmy	i	nagrodziliśmy	najładniejsze	stroje.

16.05.18	r.	Biblioteka	zaprosiła	kl.0-III	na	spektakl	Teatru	Bajecznego	z	Bydgoszczy	
pt.	„Król	Dżungli”

23.05.18	r.	zaprosimy	uczniów	kl.0-II	na	„Śpiewającą	Bibliotekę”,	którą	poprowadzi	
Edyta	Zarębska	malarka	i	pisarka	książek	dla	dzieci.

Na	zdjęciu	uczestnicy	konkursu.
Tekst i foto: Małgorzata Wojtczak

Podziękowanie
Serdeczne	podziękowanie	składamy	sołtysowi	Markowi Lewandowskiemu	i	jego	żonie	Grażynie Lewandowskiej  
oraz	Barbarze Simińskiej	za	odnowienie	–	pomalowanie	stojaków	do	rowerów	przy	kościele	parafialnym	w	Orlu.

Ks. Proboszcz Tadeusz Szczepaniak                                    Stanisław Borkowski – Przewodniczący Rady Gminy
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6	 kwietnia	 odbyły	 się	 eliminacje	 gminne	 Ogólnopolskiego	
Turnieju	Bezpieczeństwa	w	Ruchu	Drogowym.	W	turnieju	wzię-
li	 udział	 uczniowie	 szkół	 podstawowych	 z	 Topólki	 i	 Paniewa	
w	dwóch	grupach	wiekowych:	dwie	czteroosobowe	drużyny	zło-
żone	z	uczniów	klas	 IV-VII	oraz	6	uczniów	klas	gimnazjalnych.	
Uczestnicy	eliminacji	gminnych	musieli	przede	wszystkim	wyka-
zać	 się	 wiedzą	 dotyczącą	 przepisów	 obowiązujących	 w	 ruchu	
drogowym.	Nad	prawidłowym	przebiegiem	turnieju	czuwała	ko-
misja	 w	 składzie:	 aspirant	 sztabowy	Artur	 Kmiecikowski	 –	 kie-
rownik	Posterunku	Policji	w	Topólce,	aspirant	sztabowy	Robert	
Rzepecki	 i	 starszy	 sierżant	 Artur	 Jesiołowski	 z	 ogniwa	 ruchu	
drogowego	w	Radziejowie,	aspirant	sztabowy	Marcin	Krasucki	–	
oficer	prasowy	Komendanta	Powiatowego	Policji	w	Radziejowie,	
Elżbieta	Balcerczyk,	Agnieszka	Mańkowska	–	nauczyciele	szkół	
podstawowych.

	W	klasyfikacji	drużynowej	zwyciężyła	drużyna	Szkoły	Pod-
stawowej	 im.	Mikołaja	Kopernika	w	Topólce,	w	składzie:	Agata	
Rakowska,	Klaudia	Urbańska,	Łukasz	Jankowski,	Wiktor	Nowak.	
Opiekunem	grupy	był	Andrzej	Szwedek.	II	miejsce	zajęła	druży-
na	Szkoły	Podstawowej	im.	Franciszka	Becińskiego	w	Paniewie.	
W	kategorii	klas	gimnazjalnych	zwyciężyła	drużyna	w	składzie:	
Konrad	Pogodziński,	Patryk	Małkowski,	Błażej	Smól.	Do	turnieju	
uczniów	przygotowała	Agnieszka	Mańkowska.

Wyniki	klasyfikacji	indywidualnej:
Klasy	IV-VII:

 I miejsce – Agata Rakowska – SP Topólka;
II miejsce – Natalia Rybacka – SP Paniewo;
III miejsce – Natalia Waszak – SP Paniewo.

20	marca	odbyły	się	eliminacje	gminne	Ogólnopolskiego	Tur-
nieju	Wiedzy	Pożarniczej	pod	hasłem:	„Młodzież	zapobiega	poża-
rom”.	Uczniowie	szkół	podstawowych	z	Topólki	i	Paniewa	rozwią-
zując	test	w	dwóch	grupach	wiekowych:	I	grupa	–	klasy	IV-VI,	 II	
grupa	–	klasy	VII	i	II-III	gimnazjum,	sprawdzali	swoją	wiedzę	z	za-
kresu	przepisów	przeciwpożarowych	oraz	zasad	postępowania	na	
wypadek	pożaru.	Nad	prawidłowym	przebiegiem	turnieju	czuwała	
komisja	w	składzie:	Andrzej	Dzierżawski	–	prezes	Gminnego	Za-
rządu	OSP	w	Topólce,	Zygmunt	Dogoński	–	komendant	Gminnego	
Zarządu	OSP	w	Topólce,	Elżbieta	Balcerczyk,	Agnieszka	Mańkow-
ska,	Andrzej	Szwedek	–	nauczyciele	szkół	podstawowych.	Poziom	
wiedzy	pożarniczej	uczniów	był	bardzo	wyrównany.

Wyniki	eliminacji	gminnych:
I	grupa	–	klasy	IV-VI:
I miejsce – Julia Gasińska – SP Paniewo;
II miejsce – Maciej Szuliński – SP Paniewo;
III miejsce – Wiktor Nowak – SP Topólka.
II	grupa	–	klasy	VII	i	II-III	gimnazjum:

Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Klasy	gimnazjalne:
I miejsce – Konrad Pogodziński – SP Topólka;
II miejsce – Patryk Małkowski – SP Topólka;
III miejsce – Błażej Smól – SP Topólka.

Fundatorami	nagród	w	 turnieju	byli:	wójt	gminy	Topólka	Ma-
rek	Dybowski	oraz	kierownik	Posterunku	Policji	w	Topólce	Artur	
Kmiecikowski.	Zwycięzcy	otrzymali	dyplomy	i	nagrody	rzeczowe.	
Pozostałym	 uczestnikom	 wręczono	 pamiątkowe	 dyplomy	 oraz	
drobne	 gadżety	 służące	 bezpiecznemu	 poruszaniu	 się	 po	 dro-
gach.	 Zwycięskie	 drużyny	 będą	 reprezentowały	Gminę	Topólka	
podczas	eliminacji	powiatowych,	które	odbędą	się	w	Radziejowie.

Maria Olszewska
Foto Marcin Woźniak

Turniej Wiedzy Pożarniczej
I miejsce – Dawid Stawicki – SP Topólka;
II miejsce – Gracjan Czarnecki – SP Paniewo;
III miejsce – Piotr Jankowski – SP Paniewo.
Do	eliminacji	powiatowych	zakwalifikowali	się	zdobywcy	I	i	II	

miejsca.
	Uczniowie,	którzy	zajęli	 I,	 II	 i	 III	miejsce	otrzymali	nagrody	

rzeczowe.	Wszyscy	uczestnicy	turnieju	otrzymali	dyplomy	i	słod-
ki	 upominek.	Nagrody	 ufundował	 i	wręczył	wójt	 gminy	Topólka	
Marek	Dybowski.	

	Eliminacje	powiatowe	Ogólnopolskiego	Turnieju	Wiedzy	Po-
żarniczej	odbyły	się	23	marca	w	Zespole	Szkół	w	Przemystce.	
I miejsce	w	I	grupie	wiekowej	zajęła	Julia Gasińska,	uczennica 
kl. VI Szkoły Podstawowej im. Franciszka Becińskiego w Pa-
niewie (na zdjęciu).	Julia	będzie	reprezentowała	powiat	radzie-
jowski	w	eliminacjach	wojewódzkich	turnieju.

Maria Olszewska
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W	ramach	programu	„Myśliwi	dzieciom	–	dzieci	zwierzętom”	
zorganizowano	 konkurs	 plastyczno-techniczny	 dla	 klas	 0-III.	
Uczniowie	z	wielkim	zaangażowaniem	wykonali	wiele	ciekawych	
prac	 plastycznych	 oryginalną	 techniką	 oraz	 17	 pomysłowych	
karmników.	 Komisja	 konkursowa	 zdecydowała,	 że	 wszystkim	
uczestnikom	konkursu	należą	się	nagrody,	ponieważ	wyłonienie	
zwycięzców	 było	 bardzo	 trudne.	Wręczenie	 nagród	 odbyło	 się	
w	uroczystej	atmosferze,	połączono	je	również	z	lekcją	z	powyż-
szego	programu,	którą	poprowadzili	myśliwi	ze	współpracującego	
z	naszą	szkołą	Koła	Łowieckiego	„Cyraneczka”	w	Orlu.	Wiedza	
uczniów	 została	wzbogacona	 o	wiele	 interesujących	 informacji	
na	temat	zwierzyny	łownej	polskich	lasów,	łąk	i	pól.	Serdecznie	
dziękujemy	przedstawicielom	KŁ	„Cyraneczka”	za	ufundowanie	
nagród,	a	tym	samym	sprawienie	dzieciom	wielkiej	radości.

Koordynator programu – Barbara Kordylak
Foto z archiwum szkoły

Program „Szkolny Klub 
Sportowy” w 2018 roku

Gmina	Topólka	podpisała	Porozumie-
nie	 z	 Kujawsko-Pomorskim	 Stowarzy-
szeniem	 Związków	 Sportowych	 w	 Byd-
goszczy	 na	 realizację	 zajęć	 sportowych	

w	 ramach	 Programu	 „Szkolny	 Klub	
Sportowy”	 w	 2018	 roku.	W	 progra-
mie	 przygotowanym	przez	Minister-
stwo	Sportu	i	Turystyki	bierze	udział	
58	 uczniów	 szkół	 podstawowych	

z	 Topólki	 i	 Paniewa.	 Zajęcia	 w	 trzech	
grupach	prowadzą	nauczyciele	wychowa-

nia	 fizycznego:	Marzanna	Wiśniewska,	Robert	Siwiński,	 Paweł	
Rogowski.	 Zgodnie	 z	 harmonogramem	 pozalekcyjne	 zajęcia	
sportowe	odbywają	się	dwa	razy	w	tygodniu	po	60	minut	i	będą	
prowadzone	przez	35	 tygodni.	Termin	 realizacji	programu	 to	1.	
02.	2018	r.	–	30.	11.	2018	r.	Program	„Szkolny	Klub	Sportowy”	
powstał	w	ramach	rozwijania	sportu	poprzez	wspieranie	przed-
sięwzięć	z	zakresu	upowszechniania	sportu	dzieci	 i	młodzieży.	
Jego	głównym	celem	jest	umożliwienie	podejmowania	dodatko-
wej	aktywności	fizycznej	realizowanej	w	formie	zajęć	sportowych	
i	 rekreacyjnych	 pod	 opieką	 nauczyciela	 prowadzącego	 zajęcia	
wychowania	fizycznego	w	danej	szkole.	

	Wkład	własny	Gminy	Topólka	w	realizację	programu	to	kwota	
525,00	zł	przeznaczona	na	wynagrodzenie	nauczycieli,	ubezpie-
czenie	uczestników	zajęć	oraz	koszty	obsługi	organizatora.	Gmi-
na	Topólka	bierze	udział	w	programie	już	po	raz	drugi.

Maria Olszewska

Wyjazd  
na spektakl teatralny
13	 marca	 dzieci	 z	 oddziałów	 przedszkolnych	 pojechały	 do	

Teatru	Impresaryjnego	we	Włocławku	na	spektakl	teatralny „	Pla-
stusiowy	pamiętnik”.	Poznały	przygody	małego	ludzika	z	plaste-
liny,	który	zamieszkał	w	piórniku	dziewczynki.	Plastuś	opowiadał	
o	zasadach	koleżeństwa	i	poszanowaniu	cudzej	własności.	Dla	
wielu	maluchów	była	to	pierwsza	wizyta	w	teatrze.	Po	spektaklu	
przedszkolaki	spędziły	miło	czas	na	zabawach	w	„KUBUSIU”.

M. Danielewicz, M. Smolarek
Foto z archiwum szkoły

Finał konkursu  
„Jak pomagamy zwierzętom zimą?”

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Gmina	Topólka	wystąpiła	z	wnioskiem	do	Wojewody	Kujaw-

sko-Pomorskiego	o	udzielenie	wsparcia	finansowego	na	zakup	
książek	do	bibliotek	szkolnych	w	ramach	programu	wieloletniego	
–	„Narodowego	Programu	Rozwoju	Czytelnictwa”	–	Priorytet	3.	
Wniosek	został	rozpatrzony	pozytywnie	i	dzięki	temu	w	roku	2018	
księgozbiór	biblioteki	Szkoły	Podstawowej	w	Topólce	wzbogaci	
się	na	kwotę	15	000,00	zł,	natomiast	Szkoły	Podstawowej	w	Pa-

niewie	na	kwotę	3	100,00	zł.	Wsparcie	dla	gminy	to	14	480,00	zł,	
natomiast	wkład	własny	to	3	620,00	zł.	

Głównym	celem	programu	jest	promocja	oraz	wspieranie	roz-
woju	czytelnictwa	wśród	dzieci	i	młodzieży,	w	tym	zakup	nowości	
wydawniczych.	Mamy	nadzieję,	że	zakup	książek,	które	znajdują	
się	w	sferze	zainteresowań	uczniów	przyczyni	się	do	podniesie-
nia	poziomu	czytelnictwa	w	szkołach.

Maria Olszewska
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Antoni	Maciejewski,	 
ur.	9	marca	2018	r.,	zam.	Czamanin
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4 maja obchodziliśmy „Dzień Strażaka”, święto tych, którzy pełnią nie-
bezpieczną, pełną zagrożeń, ale też piękną służbę – dążenia z pomocą 
bliźniemu. 

Z okazji tego święta Druhom Strażakom 

składamy serdeczne życzenia
i podziękowania za służbę, 
trud i poświęcenie na rzecz 
ratowania życia i mienia. 
Szczęśliwych powrotów z akcji 
i powodzenia w życiu osobistym. 

Wójt gminy Marek Dybowski
Rada Gminy

Redakcja

Mamom, z okazji Ich święta, składamy najpiękniejsze 
życzenia, wszelkiej pomyślności i spełnienia marzeń.

Zabawy wiosenne
„Kwitnąca	 wiosna”	 to	 temat	 przewod-

ni	 zorganizowanej	 21	 kwietnia	 zabawy	
tanecznej	 w	 Orlu.	 Zespół,	 który	 rozbudził	
gości	z	zimowego	snu,	to	zespół	„Skandal”.	
Wieczór	wypełniony	był	wspaniałą	 zabawą	
i	świetnymi	atrakcjami	w	postaci	konkursów	
i	niespodzianek.	Spośród	gości,	których	na-
tchnął	 temat	 imprezy	 i	 ubrali	 się	 kwitnąco	
lub	 kolorowo	 wylosowaliśmy	 nagrody.	 Or-
ganizatorami	 zabawy	 były	 Koła	 Gospodyń	
Wiejskich	z	Orla	i	Borku.	Miło	współpracuje	

się	z	kobietami,	które	potrafią	bawić	się	w	każdym	wieku.	Jeste-
ście	wspaniałe.

Tekst i foto: Karolina Szymczak

Mieszkańców i Gości gminy Topólka 

Z a p r a s z a m 
na piknik „POWITANIE LATA” 

pod nazwą „Radosna Niepodległość”
 połączony z IV topóleckim festiwalem  

orkiestr dętych 
oraz gminnymi zawodami

sportowo-pożarniczymi jednostek OSP.
Piknik odbędzie się 23 czerwca (sobota) 
2018r. w godzinach od 1400 do 2400.

 
                        Marek Dybowski – wójt gminy


