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225. Rocznica  
Uchwalenia  

Konstytucji 3 Maja

Patriotyczna część Posłów Sejmu Wielkiego Rzeczpospoli-
tej – 3 maja 1791 roku, uchwaliła na Zamku Królewskim w War-
szawie – Ustawę Rządową zwaną Konstytucją.

Był to ustrojowy przełom. Odpowiedzialni, światli posłowie 
uchwalając Konstytucję pragnęli reformować i ratować Kraj od 
całkowitego upadku.

Konstytucja 3 Maja była przykładem nowatorskich i nowo-
czesnych, jak na ówczesne czasy, zmian ustroju prawnego 
państwa. Była pierwszą konstytucją w Europie, a drugą, po 
amerykańskiej, na świecie. Zaborcy jednak robili wszystko, aby 
nie weszła w życie.

W całym kraju obchodziliśmy uroczyste przypomnienie tam-
tych wydarzeń. Także na terenie naszej gminy w kościołach pa-
rafialnych w Świerczynie, Orlu i Topólce wspominano i dzięko-
wano za dzieło naszych przodków, którzy chcieli odmienić losy 
naszej Ojczyzny.

Stanisław Borkowski

Informacja  
dla odbiorców wody  

z terenu Gminy Topólka
Rada Gminy Topólka 31 marca 2016 roku Uchwałą 

Nr XII/98/16, zatwierdziła taryfę za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę w wysokości 2,40 zł netto za 1 m3 wody + 8% VAT.

Jednocześnie odstąpiono od stosowania opłaty abonamen-
towej, która wynosiła 1 zł/miesiąc +8% VAT. W związku z po-
wyższym od 01 kwietnia 2016r. opłata za zużytą wodę będzie 
naliczana według ceny określonej w taryfie na dany rok. 

Marek Dybowski
Wójt Gminy

Informacja dotycząca 
sieci wodociągowej

 Uprzejmie informujemy, że zgłoszenia awarii sieci wodo-
ciągowej, zgłoszenia nielegalnego poboru wody z sieci wodo-
ciągowej oraz informacje o przyczynie i czasie trwania przerwy 
w dostarczaniu wody z sieci wodociągowej, od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 715 do 1515, przyjmują niżej wymienieni 
pracownicy Urzędu Gminy:

Milena Głowacka – tel. 54 286-90-11,
Karol Suplicki – tel. 54 286-90-11,
Krzysztof Wajer – tel. 502-473-014.

Po godzinach pracy Urzędu Gminy Topólka, należy kontak-
tować się z niżej wymienionymi osobami:

Karolem Suplickim, tel. 509-376-221,
Krzysztofem Wajerem, tel. 502-473-014,
Tomaszem Mikołajewskim tel. 694-740-416.

Milena Głowacka
Kierownik referatu administracyjno-gospodarczego

RADA GMINY
31 marca, odbyła się XII Sesja Rady Gminy, na której radni 

podjęli uchwały w sprawach:
1) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Topólka 2016 roku”,

2) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę,
3) zmian w uchwale Nr X/84/15 Rady Gminy Topólka z dnia 

22 grudnia 2015r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Gminy Topólka na lata 2016–2021, 

4) zmian w uchwale Nr X/85/15 Rady Gminy Topólka z dnia 
22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 
rok,

5) określenia kryteriów, liczby punków oraz dokumentów obo-
wiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 
do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, 
w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicz-
nej szkoły podstawowej oraz pierwszej klasy publicznego 
gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Topólka,

6) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Borkowski

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Mi-
nikowie w ramach środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu realizuje program 
autorski, którego nadrzędnym celem jest edukacja ekologiczna 
skierowana do wszystkich grup społecznych i wiekowych za-
mieszkujących obszary wiejskie. Edukacją, w ramach progra-
mu, objęci są głównie dorośli mieszkańcy wsi. Wprowadzanie 
właściwych nawyków, kształtowanie proekologicznej świado-
mości, zapobieganie zanieczyszczeniom wody, gleby, powie-
trza oraz krajobrazu przyrodniczego, a także poprawa estetyki 
wiejskich zagród - takie zadania w bieżącym roku realizować 
będzie 15 gospodarstw z terenu gminy Topólka, położonych 
w miejscowościach: Świerczynek, Paniewo, Paniewek i Sa-
dłóg. Zadania ujęte są w różnorodną formę: szkoleń, pokazu, 
wizyt w gospodarstwach, porad oraz dwuetapowego konkursu. 
Każde zadanie to forma przekazania nadrzędnego celu, który 
przyświeca programowi, a wprowadzając małą dawkę rywaliza-
cji pośród uczestników motywujemy do podejmowania działań.

Urszula E. Nowakowska
K-PODR w Minikowie

Program edukacyjny 
„Ekologizacja wsi”
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Pozyskanie materiału na naprawę drogi

„Tyle samo powrotów, co wyjazdów na akcje”

Władze poszczególnych jednostek OSP wyłonione  
w kampanii sprawozdawczo-wyborczej  

przeprowadzonej w okresie od 12.02.2016r do 12.03.2016r.

W wyniku skruszenia gruzu, składo-
wanego przez ostatnich kilka lat, na pla-
cu po byłej spółdzielni kółek rolniczych, 
pozyskano materiał do ponownego wy-
korzystania oraz uporządkowano ten te-
ren. Skruszony gruz betonowo-ceglany 
przeznaczono na wykonanie systemem 
gospodarczym remontu odcinków drogi 
gruntowej Chalno – Rybiny.

Marek Dybowski – Wójt Gminy
Foto: Katarzyna Bartczak

Z okazji przypadającego w dniu 4 maja Dnia Strażaka – Rycerzom Floriana, Tym, 
którzy społecznie pełnią zaszczytną służbę pożarniczą, składamy serdeczne życzenia 
i podziękowania za ofiarność i trud ponoszony w wypełnianiu obowiązków.

Dziękujemy za codzienną gotowość do niesienia pomocy będącym w potrzebie, za 
odwagę podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.

Niech satysfakcja i duma z dotychczasowych dokonań oraz stale wzrastające spo-
łeczne uznanie, towarzyszy Wam w dalszej działalności ratowniczej.

Życzmy szczęśliwych powrotów z akcji, zdrowia i osobistej pomyślności. 

Stanisław Borkowski
Przewodniczący Rady Gminy

Marek Dybowski
Wójt Gminy

OSP w TOPÓLCE
Funkcja imię i nazwisko

Prezes Józef Banasiak
V-ce Prezes i Naczelnik Zygmunt Dogoński
Z-ca Naczelnika Krystian Kołowski
Skarbnik Mariusz Kwiatkowski
Sekretarz Jarosław Piasecki
Gospodarz Grzegorz Kołowski
Członek Zarządu Krzysztof Wojtczak
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał Jarzynowski

OSP w ORLU
Funkcja imię i nazwisko

Prezes Jan Wajer
V-ce Prezes i Naczelnik Edmund Nowakowski
Z-ca Naczelnika Arkadiusz Pawlak
Skarbnik Łukasz Wiliński
Sekretarz Mariusz Nowakowski
Gospodarz Karol Kędzierski
Kronikarz Stanisław Borkowski
Członek Zarządu Tadeusz Wiliński
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Pawlak

OSP w PANIEWIE
Funkcja imię i nazwisko

Prezes Jarosław Kowalewski
V-ce Prezes i Naczelnik Marek Maciejewski
Z-ca Naczelnika Błażej Sadowski
Skarbnik Paweł Karkosik
Sekretarz Jan Konopiński
Gospodarz Mariusz Smól
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kazimierz Marynowski

OSP w TORZEWIE
Funkcja imię i nazwisko

Prezes Edward Domański
V-ce Prezes i Naczelnik Arkadiusz Kozicki
V-ce Prezes Zygmunt Jankowski
Skarbnik Piotr Moszczyński
Sekretarz Piotr Gembicki
Gospodarz Jan Zawadzki
Członek Zarządu Marek Wyżykowski
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stefan Łęga

OSP w KAMIEŃCU
Funkcja imię i nazwisko

Prezes Piotr Białkowski
V-ce Prezes i Naczelnik Wiesław Czerwiński
Z-ca Naczelnika Stanisław Borowski
Skarbnik Władysław Białkowski
Sekretarz Mariusz Makowski
Gospodarz Piotr Frątczak
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Wesołowski

OSP w KOZJATACH
Funkcja imię i nazwisko

Prezes Henryk Kołecki
V-ce Prezes i Naczelnik Józef Jasiński
Z-ca Naczelnika Kazimierz Rakowski
Skarbnik Zbigniew Lewandowski
Sekretarz Mirosław Masztalerski
Gospodarz Paweł Dadzibóg
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Władysław Lewandowski
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Rocznica Chrztu Polski

W marcu br. w naszej szkole obchodziliśmy 1050 rocznicę chrztu 
Polski. Z tej okazji zorganizowane zostały konkursy plastyczny i histo-
ryczno-literacki. Uczniowie przygotowywali prace plastyczne i pisali 
wiersze związane z tematem chrystianizacji naszego kraju. Obchody zo-
stały zakończone apelem, w czasie którego podsumowaliśmy konkursy. 
Najpiękniejsze wiersze napisali: Oliwia Śniegowska z klasy VI b i Łukasz 
Jankowski z klasy V a. Nagrodzone zostały prace plastyczne następu-
jących uczniów: a) w kategorii prac zbiorowych wśród uczniów klas 
I–III: I miejsce – klasa IIb; II miejsce – klasa IIa; III miejsce – klasa Ic; 
b) w kategorii prac zbiorowych wśród uczniów klas IV–VI: I miejsce – 
Natalia Smolarek, Izabela Balcer, Justyna Piasecka i Paulina Banasiak 
z klasy VI a; II miejsce – Ola Banasiak, Ewelina Łęga, Olga Bukowska 
i Wiktoria Konopińska z klasy VI a; III miejsce – klasa Va; c) w kategorii 
prac indywidualnych w kl. I–III: I miejsce – Oliwia Orłowska z klasy 
III b; II miejsce – Jarosław Wysocki z klasy III b; III miejsce – Tatiana 
Olejniczak z klasy Ic; d) w kategorii prac indywidualnych w kl. IV–VI: 
I miejsce – Natalia Roszak z klasy IVa.

Za ufundowanie nagród dziękujemy Radzie Rodziców.
Grażyna Błaszczyk, Sylwia Kręcicka-Derela

Alfik matematyczny
19. uczniów klas III-VI wzięło udział w XXI edycji Konkursu „Alfik 

Matematyczny”, którego organizatorem była firma edukacyjna Łowcy 
Talentów – JERSZ. Zadaniem uczniów było rozwiązanie w ciągu 75 mi-
nut testu zawierającego 30 zadań o różnym stopniu trudności. Udział 
uczniów w konkursie został opłacony przez Radę Rodziców. 

Sukcesem zakończył się udział w konkursie dla Mileny Rybackiej 
z kl. IIIa, która uzyskała wynik dobry. Nagrodą w konkursie była gra 
edukacyjna oraz bezpłatny udział w Internetowym Konkursie „Maks 
Matematyczny”. Do konkursu Milenę przygotowała nauczycielka Kamila 
Kosmecka. Dyplomy uznania otrzymali również: Wiktor Nowak z kl. IVb, 
Antoni Żurawski z kl. Va i Martyna Ratajczyk z kl. VIa. 

Foto nadesłane
Maria Olszewska – nauczyciel matematyki

X edycja rejonowej  
OLIMPIADY PROMOCJI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA PCK  
w RADZIEJOWIE

26 kwietnia br. dwoje uczniów klasy szóstej naszej szkoły wzięło 
udział w etapie rejonowym X edycji OLIMPIADY PROMOCJI ZDROWE-
GO STYLU ŻYCIA PCK, która odbyła się w siedzibie Oddziału Rejono-
wego PCK w Radziejowie.

W konkursie uczestniczyło dwadzieścioro uczniów z dziesięciu szkół 
podstawowych powiatu radziejowskiego. Uczennica naszej szkoły – Ga-
briela Migdalska zajęła III miejsce, a Mariusz Kosiński zdobył wyróż-
nienie.

Gratulujemy serdecznie!

Tekst i foto – Lidia Wąsikowska

Konkurs
Uczniowie naszej szkoły bra-

li udział w powiatowym konkursie 
„W hołdzie Żołnierzom Wyklętym” 
zorganizowanym przez Miejski Ze-
spół Szkół w Radziejowie. Kamil Do-
roszkiewicz z klasy VIa zajął I miej-
sce za wiersz związany z tematyką 
powojennego podziemia zbrojnego. 
Justyna Piasecka z klasy VIa otrzy-
mała wyróżnienie za pracę plastycz-
ną. Uczniom gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.

Sylwia Kręcicka-Derela, Eliza Ospalska-Grudzień

„Selfie z książką”
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu fotograficznego „Selfie z książ-

ką”, zorganizowanego przez Kujawsko- Pomorskie Centrum Edukacji 
Nauczycieli we Włocławku – Bibliotekę Pedagogiczną oraz Publiczną 
Szkołę Podstawową w Służewie, I miejsce w kategorii klas IV-VI szko-
ły podstawowej zajęła Amelia Kuźmińska z klasy VB, której opiekunką 
była Anna Orłowska.

Anna Orłowska
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SP PANIEWO

Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

W piątek 29 kwietnia 2016 roku odbył się uroczysty apel z okazji 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Aby upamiętnić ten doniosły fakt w hi-
storii Polski, uczniowie kl. IV-VI pod kierunkiem M. Wiśniewskiej przy-
gotowali część artystyczną o patriotycznej wymowie. Uroczystość zaini-
cjowało wprowadzenie sztandaru i odśpiewanie hymnu narodowego, po 
którym odbyła się część artystyczna. Mieliśmy możliwość przypomnie-
nia sobie całej historii dotyczącej tego zdarzenia . Świetna inscenizacja 
apelu sprawiła, że uczniowie oglądali go z powagą i zaciekawieniem.

Tekst i foto: Jolanta Przybysz

Szkolny Konkurs Recytatorski
„Szlachetne zdrowie nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz”

Tymi słowami poety Jana Kochanowskiego rozpoczął się konkurs 
recytatorski pod hasłem „Zdrowym być”, który odbył się w naszej szko-
le 27 kwietnia 2016 roku. Organizatorami konkursu były: B. Jaskólska 
i D. Bachurska. Konkurs podzielony był na dwie części. W pierwszej 
części odbyła się pogadanka na temat zdrowego stylu życia, którą prze-
prowadziła pielęgniarka G. Wysocka . W drugiej części uczniowie z klas 
0-III recytowali dowolne utwory poetyckie o tematyce zdrowotnej. Jury 
w składzie: dyrektor szkoły B. Wieser, kierownik Gminnej Biblioteki 
w Topólce – M. Wojtczak, pielęgniarka G. Wysocka, E. Lewandowska 
ogłosiło następujące wyniki. W kategorii klas 0-III: I miejsce zajęła Anna 
Mikołajewska z klasy I, drugie Szymon Gawrysiak z klasy O, trzecie – 
Nikola Słomczewska z klasy O.

W kategorii klas II-III: I miejsce zajęła Patrycja Biernacka z klasy II, 
drugie – Mateusz Wieczorkowski z klasy III, trzecie – Jakub Mikołajew-
ski z klasy II. Wyróżnienie otrzymali: Miłosz Pawlak, Julia Chojnacka, 
Kacper Marciniak, Kacper Kosmalski, Robert Tankowski ,Michał Nowa-
kowski, Julia Wieczorkowska. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Tekst i foto: Jolanta Przybysz

TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM
15 kwietnia odbyły się w eliminacje gminne Ogólnopolskiego Tur-

nieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Nadrzędny cel turnieju to 
podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i mło-
dzieży szkolnej poprzez popularyzowanie przepisów i zasad bezpieczne-
go poruszania się po drogach. W turnieju wystartowały czteroosobowe 
drużyny Szkół Podstawowych z Paniewa i z Topólki oraz 9. uczniów 
Gimnazjum z Topólki. Uczestnicy eliminacji gminnych musieli wykazać 
się wiedzą dotyczącą przepisów obowiązujących w ruchu drogowym 
oraz podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycz-

nej. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała komisja w składzie: 
aspirant sztabowy Artur Kmiecikowski – Kierownik Posterunku Policji 
w Topólce, młodszy aspirant Emil Czynszak – Kierownik Ogniwa Ruchu 
Drogowego KPP w Radziejowie, starszy aspirant Marcin Krasucki – Ofi-
cer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Radziejowie, Elżbie-
ta Balcerczyk, Agnieszka Mańkowska, Andrzej Szwedek – nauczyciele 
szkół podstawowych i gimnazjum. 

W klasyfikacji drużynowej zwyciężyła drużyna Szkoły Podstawowej 
im. Franciszka Becińskiego w Paniewie, w składzie: Natalia Waszak, Zu-
zanna Szczepańska, Błażej Smól, Patryk Małkowski. Opiekunem grupy 
była Elżbieta Balcerczyk. II miejsce zdobyła drużyna Szkoły Podstawo-
wej im. Mikołaja Kopernika w Topólce pod opieką Andrzeja Szwedka. 
W skład zwycięskiej drużyny Publicznego Gimnazjum im. Adama Mic-
kiewicza w Topólce weszli: Patryk Pruczkowski, Kacper Małkowski, 
Jakub Kozicki. Do turnieju uczniów przygotowała Agnieszka Mańkow-
ska. W klasyfikacji indywidualnej najwięcej punktów i I miejsce zdobyli, 
w kategorii szkół podstawowych – Błażej Smól, w kategorii szkół gim-
nazjalnych – Patryk Pruczkowski.

Fundatorami nagród w turnieju byli: Wójt Gminy Topólka Marek 
Dybowski oraz Kierownik Posterunku Policji w Topólce Artur Kmieci-
kowski. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Uczestnikom 
turnieju wręczono pamiątkowe dyplomy oraz upominki w postaci ka-
mizelek i opasek odblaskowych. Zwycięskie drużyny będą reprezento-
wały Gminę Topólka podczas eliminacji powiatowych, które odbędą się 
w Radziejowie. 

Foto i tekst Maria Olszewska
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Nie często zdarza się, aby życzono Jubilatowi dwieście lat. 
Tak właśnie było 24 kwietnia br. w Czamaninku, w gminie To-
pólka, gdzie Zofia Głowacka obchodziła Jubileusz swoich set-
nych urodzin.

W związku z tym pięknym Jubileuszem 25 kwietnia z wizytą 
do Zacnej Jubilatki przybyli: Wójt Gminy Marek Dybowski, Prze-
wodniczący Rady Gminy Stanisław Borkowski, Z-ca Kierownika 
USC Joanna Kosińska, Kierownik Placówki Terenowej KRUS 
w Radziejowie Marta Tworek oraz Ks. Kanonik Antoni Wojcie-
chowski proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Topólce.

Uroczystość odbywającą się w domu Pani Zofii rozpoczęła 
msza święta, w tym niezwykłym dla Niej dniu towarzyszyła jej 
najbliższa rodzina. Goście złożyli Jubilatce serdeczne życzenia 

100 lat

Jubilatka

Jubileusz 100-lecia urodzin 

z okazji pięknego Jubileuszu. Wójt wręczył Dostojnej Jubilatce 
list gratulacyjny, upominek oraz bukiet 100 róż. Kierownik Pla-
cówki Terenowej KRUS wręczyła kwiaty oraz list gratulacyjny od 
Prezesa, z informacją o przyznaniu świadczenia honorowego.

Setne Urodziny to piękna i skłaniająca do zadumy rocznica. 
Oznacza wszak cały wiek wypełniony codziennymi radościami 
i troskami, ale także pracą i poświęceniem dla dobra bliskich. 
Życzymy Pani Zofii długich lat życia w dobrym zdrowiu oraz, 
aby każdy kolejny dzień był radosny, pełen życzliwości i miłości 
osób najbliższych. 

Foto Wojciech Wąsikowski
Zastępca kierownika USC

Joanna Kosińska

Miłość wszystko przezwycięży

Jubilaci

W niezwykle uroczystej oprawie, pary zamieszkałe na te-
renie gminy Topólka, świętowały w piątek 8 kwietnia, jubileusz 
50-lecia pożycia małżeńskiego. 

Uroczystość rozpoczęła się Marszem Mendelsona. Szanow-
nych Jubilatów powitał Wójt Gminy – Marek Dybowski: „…Miło 
mi powitać Państwa na uroczystości 50 lecia pożycia małżeń-
skiego. Złote Gody to jubileusz, obchodzony w naszej polskiej 
tradycji szczególnie uroczyście. Jubileusz, za sprawą którego, 
patrzymy na Was z podziwem i chylimy przed Wami głowy, 
z szacunkiem i pokorą… 

…Szanowni Jubilaci! Minęło 50 lat od chwili, kiedy połączy-
liście swój los, kiedy obdarzeni uczuciem i wzajemną miłością 
powiedzieliście sobie „tak”. Ten czas przeżyty wspólnie, to sym-
bol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozu-
mienia sensu związku małżeńskiego, to wzór i piękny przykład 
dla młodych pokoleń. Dziś już wiecie jak wybaczać, wiecie, 
czym jest miłość doskonała. Składam Państwu serdeczne 
Gratulacje. Nie sztuką jest pokochać, sztuką jest wytrwać 
w związku, obdarowując się ciągle małżeńską miłością…”. 

Z rąk Wójta, który w imieniu Prezydenta RP, Dostojni Jubila-
ci obchodzący Złote Gody, otrzymali medale za długoletnie po-
życie i stosowne legitymacje. Zostali obdarowani kwiatami oraz 
otrzymali od Wójta, pamiątkowy list gratulacyjny. 

Do życzeń dołączyli się Joanna Kosińska, Z-ca Kierownika 
USC w Topólce i Stanisław Borkowski, Przewodniczący Rady 
Gminy Topólka.

Złote Gody, czyli jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego 
świętowali:
• Jadwiga i Stanisław Sadowscy z Czamanina,
• Aleksandra i Zdzisław Wierzbińscy ze Świerczyna
• Stanisława i Roman Barczowie z Rybin, 

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie zostały przyzna-
ne również Marii i Stanisławowi Kontowiczom ze Świerczy-
na, którzy ze względów zdrowotnych nie wzięli udziału w uro-
czystości. 

Świętującym Złote Gody, życzymy dużo nieustającej miło-
ści, cierpliwości, wzajemnego szacunku i jeszcze wielu wspól-
nie spędzonych lat w dobrym zdrowiu. 

Foto Wojciech Wąsikowski
Joanna Kosińska Z-ca Kierownika USC
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Pożegnania nadszedł czas
22 marca był ostatnim dniem spędzonym w pracy dla pani Krystyny Kaźmierczak, głów-

nej księgowej Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Topólce. Po 41. 
latach pracy na tak odpowiedzialnym stanowisku, pani Krystyna podjęła decyzję o odejściu 
na emeryturę. W sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się uroczyste pożegnanie, na które 
przybyli: Wójt Gminy Topólka Marek Dybowski, pracownicy GZEAS, dyrektorzy szkół, delega-
cje złożone z nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkół Gminy Topólka. 

Jak przystało na ekonomistkę, pani Krystyna dokonała krótkiego bilansu minionych lat. 
Podczas uroczystości nie zabrakło słów podziękowań za wzorową pracę, sumienność i po-
święcenie. Zebrani zapewniali o swojej wdzięczności za ofiarowaną pomoc oraz dzielenie się 
wiedzą i doświadczeniem.

Pod adresem pani Krystyny popłynęły serdeczne życzenia, do których miłym załącznikiem 
były kwiaty i drobne upominki. Jak przy każdym pożegnaniu, tak i tym razem były łzy wzru-
szenia oraz słowa zapewnienia o pamięci i zachowaniu tylko miłych wspomnień o wspólnie 
spędzonych latach.

Maria Olszewska

Turniej wiedzy pożarniczej

Wielkanocne tradycje – kultywowane przez KGW Orle

15 marca odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. 
Główny cel turnieju to popularyzowanie wśród dzieci i młodzie-
ży znajomości przepisów przeciwpożarowych oraz zasad postę-
powania na wypadek pożaru. Organizatorem etapu gminnego 
był Wójt Gminy Topólka oraz Zarząd OSP w Topólce. W turnieju 
wzięło udział 6. uczniów Szkół Podstawowych z Paniewa i z To-

pólki oraz 8. uczniów Gimnazjum z Topólki. Eliminacje gmin-
ne polegały na rozwiązaniu testu składającego się z 25. pytań 

Przed paroma laty w okresie wielkanocnym, zapoczątkowa-
łyśmy spotkania pt. „Jajeczko”, tak i w tym roku, nie mogło go 
zabraknąć. 

19 marca zaproszeni goście m.in. ksiądz proboszcz Tade-
usz Szczepaniak, radny z naszego terenu Stanisław Borkow-
ski, sołtys Stanisław Żywiczyński oraz delegacja OSP Orle 
raczyli się typowymi wielkanocnymi przysmakami; żurkiem 
z białą kiełbasą, wędlinami, jajkami pod wieloma postaciami 
oraz świątecznymi wypiekami. A że był to dzień św. Józefa, 
„co postu nie przyjmuje”, to bez wyrzutów sumienia mieliśmy 
przedsmak Wielkiej Nocy. Nie zabrakło też wspomnień, jak to 
dawniej bywało oraz o historii Orla. Wieczór upłynął w miłej 
atmosferze.

Nazajutrz wzięłyśmy udział w akcji organizowanej 
przez proboszcza i wolontariuszki pt.„Bilet dla brata”. Na-
sze wypieki m.in. babeczki, mazurki i baranki – typowe do 
święconki, cieszyły się dużym zainteresowaniem parafian. 
Dochód ze sprzedaży został przeznaczony na wsparcie 
przyjazdu młodzieży ze Wschodu, na spotkanie z Papieżem 
w Krakowie.

sprawdzających wiedzę pożarniczą. Komisja w składzie: An-
drzej Dzierżawski – Prezes Gminnego Zarządu OSP, Zygmunt 
Dogoński – Komendant Gminnego Zarządu OSP, Elżbieta Bal-
cerczyk, Agnieszka Mańkowska, Andrzej Szwedek – nauczycie-
le szkół podstawowych i gimnazjum, wyłoniła zwycięzców tur-
nieju. 

Do eliminacji powiatowych zakwalifikowali się:
w kategorii szkół podstawowych: Krystian Trawiński – 

I miejsce, Dawid Stawicki – II miejsce, Jędrzej Kosmalski 
– III miejsce, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Franciszka 
Becińskiego w Paniewie. Do turnieju uczniów przygotowała Elż-
bieta Balcerczyk.

W kategorii szkół gimnazjalnych: Szymon Wojewoda – 
I miejsce, Małgorzata Nowakowska – II miejsce, Patryk Tra-
wiński – III miejsce, reprezentanci Publicznego Gimnazjum im. 
Adama Mickiewicza w Topólce. Opiekunem grupy była Agniesz-
ka Mańkowska.

Zdobywcy I, II i III miejsca otrzymali dyplomy i nagrody rze-
czowe, natomiast pozostałym uczestnikom wręczono pamiąt-
kowe dyplomy. Fundatorem nagród w turnieju był Wójt Gminy 
Topólka Marek Dybowski.

Foto i tekst: Maria Olszewska

Pragniemy również na łamach Biuletynu, podziękować na-
szym sympatykom za wsparcie w plebiscycie na najpopularniej-
sze KGW.

Foto: Stanisław Borkowski
Jolanta Wojciechowaka

Przewodnicząca KGW Orle
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Publiczne Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Topólce 
8 kwietnia 2016 r. zorganizowało po raz drugi Dzień Profilak-
tyki Zdrowia i Sportu promujący zdrowe nawyki. Dzień ten stał 
się okazją do spotkań z fachowcami, którzy zajmują się naszym 
zdrowiem i urodą, a także zachętą do dobrej zabawy, bo prze-
cież nie tylko o aspekt edukacyjny chodziło. 

W tym celu zaprosiliśmy specjalistów z różnych dziedzin, 
którzy pomogli zgłębić te zagadnienia.

W prelekcji „Czy wiesz, co jesz?” dietetyk – Ilona Drzewiec-
ka przekazała młodzieży cenne wskazówki dotyczące odczyty-
wania informacji na etykietach spożywczych. W drugiej części 
przeprowadziła warsztaty na temat zasad zdrowego odżywania 
oraz dokonała pomiarów wskaźników masy ciała. 

Katarzyna Staśkowiak z Państwowej Inspekcji Sanitarno-
-Epidemiologicznej z Radziejowa skupiła się na zagadnieniach 
związanych z uzależnieniami i profilaktyką. Przygotowała wy-
kład „Stop dopalaczom”. Młodzież chętnie poddawała się po-
miarom tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz ćwicze-
niom z alkogoglami. Dziewczęta miały możliwość uczestnictwa 
w warsztatach dotyczących profilaktyki raka piersi. 

Anna Kalinowska – instruktor aerobiku – zaproponowa-
ła układ gimnastyczny, który pozwolił spalić zbędne kalorie 
i nadać smukłą sylwetkę.

Jacek Malinowski – instruktor mieszanych sztuk walki – za-
prezentował chłopcom różnorodne techniki. Wskazał, jak moż-
na rozładować własne emocje, nie szkodząc innym.

Poza spotkaniami z gośćmi uczniowie przedstawili program 
artystyczny promujący zdrowy styl życia w formie układów ta-
necznych i piosenek. Ponadto pod czujnym okiem wychowaw-
ców samodzielnie w klasach przygotowali zdrowe i smaczne 
posiłki, których wspólna degustacja odbyła się w hali sportowej.

Serdecznie dziękujemy gościom: Ilonie Drzewieckiej, Kata-
rzynie Staśkowiak, Annie Kalinowskiej oraz Jackowi Malinow-
skiemu za przekazanie cennych uwag, które będą wyrabiały 
zdrowe nawyki. Foto z archiwum szkoły.

Ewa Lorenc, Magdalena Kurzawa, Maria Danielewska, Barbara Przybysz

1 kwietnia w gimnazjum w Topólce odbył się Konkurs Czy-
telniczy z Języka Angielskiego i z Języka Niemieckiego. 
Uczestnicy konkursu mieli za zadanie przeczytać książkę w języ-
ku angielskim lub niemieckim. Następnie uczniowie rozwiązywali 
test składający się z pytań zamkniętych, dotyczących treści utwo-
rów. Po sprawdzeniu prac uczniów ustalono następujące wyniki:
język angielski:

1. miejsce – Sara Maciejewska (kl. IIIb)
2. miejsce – Milena Janka (kl. IIIb), 
               – Zuzanna Graczyk (kl. IIc)

język niemiecki:
1. miejsce – Julia Szymczak (kl. Ia)
2. miejsce - Weronika Pierucka (kl. Ia)
3. miejsce – Kamil Zasada (kl. IIc)
Trud przeczytania książki w języku obcym był ogromny, 

dlatego też na zdobywczynie pierwszych miejsc czekały wspa-
niałe nagrody – maskotki ufundowane przez Radę Rodziców. 
Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy! 

Organizatorzy: M. Danielewska, J. Wawrzyniak

 Konkursy przedmiotowe kuratora oświaty to prestiżowe, 
dla uczniów i nauczycieli gimnazjów, wydarzenia edukacyjne 
o zasięgu woje-
wódzkim. Umoż-
liwiają sprawdze-
nie wiedzy ucznia 
i porównania jej 
z najzdolniejszymi 
rówieśnikami. Naj-
wyższym osiągnię-
ciem jest uzyskanie 
tytułu laureata, któ-
rego przywilejami 
są: ocena celująca 
na świadectwie, 
zwolnienie z danej 
części egzaminu 
gimnazjalnego oraz 
możliwość dosta-
nia się do wybra-
nej szkoły średniej. 
Sukces taki można 
uzyskać samody-
scypliną, zapałem 
do nauki i wytrwa-
łością. Właśnie te 
cechy i pasja spra-
wiły, że uczennica 
kl. IIIb Milena Jan-
ka została laureat-
ką Wojewódzkiego 
Konkursu Przedmiotowego z Chemii, a Kamil Zasada ucz. kl. 
IIc zdobył tytuł finalisty. 

Foto z archiwum szkoły
opiekun Ewa Lorenc

Milena Janka i Kamil Zasada

Dzień Profilaktyki  
Zdrowia i Sportu

Konkurs czytelniczy

Laureatka i finalista 
z chemii

Gimnaz jum TOPÓLKA
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„112 w trudnej sprawie, NIE używaj przy zabawie”
– pod takim hasłem odbywa się w 2016 roku konkurs plastycz-
ny z cyklu „Obrona Cywilna wokół nas”, organizowany przez 
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujaw-
sko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. W te-
gorocznej edycji zabawy wpłynęło łącznie 21 prac, które zgod-
nie z regulaminem konkursu zostały podzielone na następujące 
grupy: 
grupa I  – prace uczniów klas 1-3 szkół podstawowych,
grupa II  – prace uczniów klas 4-6 szkół podstawowych,
grupa III  – prace uczniów klas 1-3 gimnazjów.

Na etapie gminnym konkursu, spośród każdej grupy, zostały 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) znajduje się w miejscowości Wandynowo, gm. By-
toń (dawne składowisko odpadów). 

Punkt jest czynny w każdą środę z wyjątkiem dni ustawo-
wo wolnych od pracy w godzinach od 9°° do 13°°. W PSZOK 
przyjmowane są następujące odpady komunalne powstające 
na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz 
z terenów niezamieszkałych (działki rekreacyjne): 
• opakowania z papieru, tektury,
• opakowania z tworzyw sztucznych, 
• opakowania ze szkła, 
• opakowania i odpady wielomateriałowe, 
• zużyte opony, 
• zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego oraz odpady 

z budowy i remontów, 
• materiały izolacyjne inne niż niebezpieczne i azbest, 
• przeterminowane leki, 
• zużyte baterie i akumulatory, 
• zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, sprzęt rtv, 

agd, 
• odpady zielone, 
• odpady wielkogabarytowe (meble itp),

Do PSZOK nie będą przyjmowane następujące odpady:
• materiały zawierające azbest, 
• szyby samochodowe, 
• szkło zbrojone i hartowane, 
• części samochodowe, 
• zanieczyszczony styropian budowlany, 
• popiół, 
• zużyte oleje, smary, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, 

opakowania po aerozolach, smoła, lepik, wełna mineralna, 
środki do impregnacji drewna.
Odpady należy dostarczać własnym transportem, przyjmo-

wane są nieodpłatanie.
Karol Suplicki

Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych

11 kwietnia obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Walki 
z Bezrobociem. Z tej okazji Gminny Ośrodek Kultury 22 kwiet-
nia zorganizował spotkanie dla uczniów klas III Gimnazjum 
z kierownikiem Centrum Aktywizacji Zawodowej Pawłem Dą-
browskim.

Spotkanie miało na celu zapoznać młodzież z obecną sy-
tuacją na rynku pracy. Kierownik bardzo obszernie przedstawił 
dane statystyczne, w skali nie tylko naszego powiatu, ale też, 
województwa i kraju. Uczniowie dowiedzieli się, na jakie zawo-
dy jest zapotrzebowanie oraz których jest nadmiar.

Przed naszą młodzieżą trudny czas podejmowania wyborów 
dalszego kształcenia. Mamy nadzieję, że przeprowadzona pre-
lekcja, choć trochę pomoże naszej młodzieży w wyborze dal-
szej edukacji, czego im bardzo życzymy.

Foto i tekst Iwona Waszak

INFORMACJA
dotycząca punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych  
i niezamieszkałych z terenu gminy Topólka

Spotkanie  
z doradcą zawodowym

Informacja dla rolników
Informujemy, że do 15 czerwca br. został przedłużony 

termin składania wniosków o pozyskanie płatności bez-
pośrednich i płatności obszarowych PROW za 2016.

Delegacji KRIR
Anna Migdalska

Krzysztof Grabowski

wyłonione po 3 prace, które wezmą udział w etapie wojewódz-
kim konkursu, w Bydgoszczy. 

W GALERII ZDJĘĆ: „Oborna Cywilna wokół nas 2016”, na 
stronie www.topolka.pl prezentujemy wybrane prace wg kolej-
ności:
grupa I: Amelia Olejniczak (1), Jakub Mikołajewski (2), Patrycja 

Biernacka (3)
grupa II: Aleksander Adrian (4), Natalia Tejman (5), Piotr Jan-

kowski (6)
grupa III: Andżelika Siekacz (7), Weronika Pierucka (8), Wero-

nika Wąsikowska (9)
Tekst: Wojciech Wąsikowski
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7 kwietnia br. przedstawiciele Szkolnego Koła PCK ze Szko-
ły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce, w imieniu 
całej społeczności szkolnej, złożyli pracownikom NZOZ „SALU-
BER” w Topólce, podziękowania za ofiarną i trudną pracę na 
rzecz chorych, oraz serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym i wytrwałości w codziennych troskach i za-
biegach o zdrowie pacjentów naszej Gminy. 

Na zdjęciu, w drugim rzędzie od lewej: Jolanta Żórawska, 
Sława Daszkiewicz-Żórawska – lekarz, Irena Szymańska – pie-
lęgniarka (gabinet zabiegowy), Grażyna Wysocka – pielęgniar-
ka. Delegacja szkolna: Agata Brzezińska i Marcel Kordylak.

Tekst i foto: Lidia Wąsikowska

Dobra zabawa i rywalizacja towarzy-
szyły drużynom biorącym udział w Gmin-
nym Turnieju Piłki Halowej o Puchar 
Wójta Gminy Topólka. Organizatorem 
turnieju był Gminny Ośrodek Kultury. 
W sobotę 30 kwietnia w Hali Sportowej 
przy Publicznym Gimnazjum w Topólce 
do rywalizacji stanęło 5 drużyn: Tęcza 
Topólka, Zjednoczeni, „Szybcy i wściekli”, 
Kamieńczyk oraz drużyna ze Świerczy-
na. Mecze rozgrywane były w systemie 

W tenisa stołowego może grać każdy, niezależnie od wieku 
i płci. Popularny „Ping-pong” to gra, która rozwija ciało i umysł. 
Można grać zawodowo, jak i bawić się nim oraz czerpać z tej 
dyscypliny przyjemność. I tak przyjemnie i sympatycznie było 
28 kwietnia podczas turnieju towarzyskiego, kiedy to gościliśmy 
tenisistów i tenisistki z gm. Bytoń. Spotkanie przebiegło w zdro-
wej i sportowej atmosferze. Mieliśmy okazję podziwiać bardzo 
wysokie umiejętności uczestników turnieju. Goście z zaprzyjaź-
nionej gm. Bytoń zaprezentowali swój profesjonalizm oraz za-
chęcali naszych zawodników do udziału w rozgrywkach w Li-
dze, w której sami biorą udział.

Foto i tekst Iwona Waszak

Dzień Pracownika Służby Zdrowia

Towarzyskie spotkanie tenisistów

Gminny turniej piłki halowej

„każdy z każdym”, a o wygranej decydowało miejsce w tabeli. 
Sportowe zmagania wyłoniły zwycięską drużynę. W myśl zasa-
dy, iż „trening czyni mistrza” zwyciężyła Tęcza Topólka. Drugie 
miejsce zajęła drużyna ze Świerczyn, a na trzecim miejscu po-
dium stanęli „Szybcy i wściekli”. Wszystkie drużyny otrzymały 
pamiątkowe dyplomy, a zwycięskim Wójt Gminy wręczył pucha-
ry. Spotkanie odbyło się w przyjaznej atmosferze. Mecze były 
pełne emocji, walka zacięta, ale wszystko przebiegło w ramach 
zasad fair play.

Foto i tekst Iwona Waszak
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PANIEWEK – remont figury i modernizacja ogrodzenia

Remont w Kamieńcu

Wspólnymi siłami, dobrą współpracą 
i ze środków własnych wyremontowaliśmy 
figurę, która stoi w środku wsi, na rozdro-
żu dróg. Całkowity koszt remontu figury 
i modernizacji ogrodzenia wyniósł 3.207zł.

Podziękowania kieruję do D. i Sz. Au-
gustyniaków – głównych wykonawców 
remontu figury, a M. Wysockiemu za pro-
jekt i wykonanie ogrodzenia metalowego, 
które zastąpiło krzewy bukszpanu.

Dziękuję ludziom dobrej woli 
p. Wł. Szczepańskiemu za podarowa-
nie tablicy z napisem „Jezu ufam Tobie”, 
K. Stasiakowi za zrobienie i podarowanie 
okienka, pani z Brześcia za przekazanie 
płytek, które są założone wokół figury, K. 
Gaździe za udostępnienie wody i prądu, 
P. Karkosikowi za prace ciągnikiem przy 
wyrywaniu krzewów bukszpanu.

Szczególne podziękowania kieruję do 
ks. Marka Stefańskiego za ofiarowanie 
figurki Matki Boskiej w okienko, podaro-
wanie farby oraz polecenie malarza do 
pomalowania cokołu.

Chcę jeszcze podziękować za po-
moc fizyczną B. Sadowskiemu, B. Sta-
siakowi, J. Banasiakowi, R. Okońskie-
mu, R. i M. Kasińskim, T. i F. Stasiakom, 
B. Augustyniak za pomoc w zbiórce pie-
niędzy, K. Modrzejewskiej i D. Sikorskiej, 
E. Waleckiej za udostępnienie zdjęć 
z ubiegłych lat oraz wszystkim mieszkań-
com wsi Paniewek za pieniądze, które 
tak chętnie dawali podczas miesięcznych 
składek, przez cały rok.

Podziękowania kieruję do Wójta Gminy 
za to, że skierował swoich pracowników 
do uporządkowania placu wokół figury.

03.05.2016 ks. proboszcz odpra-
wił mszę i poświęcił figurę, a po mszy 
spotkaliśmy się w świetlicy przy herba-
cie i cieście. Ponadto dziękuję paniom 
A. Czarneckiej, A. Wilińskiej i M. Wie-
czorkowskiej za pomoc przy zorganizo-
waniu poczęstunku. 

Foto Anna Migdalska 
Sołtys Weronika Wysocka

W sierpniu 2015 roku rozpoczęliśmy remont pomieszcze-
nia kuchennego przy świetlicy w Kamieńcu i prace związane 
z cząstkową naprawą dachu. Wewnątrz pomieszczenia wymie-
niliśmy dwoje drzwi. Doprowadziliśmy wodę i prąd, pomieszcze-
nie kuchenne zostało wyłożone płytkami i wyposażone w nie-
zbędny sprzęt. Zamontowaliśmy zbiornik na odpady płynne 
– szambo.

Na powyższe remonty mieszkańcy Kamieńca przeznaczyli 
pieniądze z funduszu sołeckiego. Środkami finansowymi z fun-
duszu sołeckiego wsparli nas mieszkańcy Czamanina i Chalna. 
Podziękowania kierujemy do Wójta Gminy – Marka Dybowskie-
go za wsparcie remontu funduszami z budżetu gminy.

Z wyremontowanej kuchni przy świetlicy, korzystamy z oka-
zji różnych spotkań.

Mamy nadzieję, że z czasem cały obiekt wróci do dawnej 
świetności i będzie tętnił życiem. 

Poświęcenie figury w Paniewku. Foto nadesłała Elżbieta Walecka

Foto: Magdalena Pawlak
Halina Pawlak – Sołtys
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26 czerwca 2016 roku odbędzie się festyn „Powita-
nie lata” połączony z Gminnym Świętem Spółdzielców. 
W programie m. in. Powiatowe Zawody Strażackie, Bie-
siada z udziałem Spółdzielców – sponsorów oraz gwiaz-
da wieczoru „BOBI”.

Szczegółowy program bę-
dzie podany na stronie interne-
towej Urzędu Gminy, (topolka.
pl) oraz na plakatach. 

Na festyn zapraszają: 
Gminny Ośrodek Kultury 

w Topólce  
i współorganizatorzy.

Zapraszamy na festyn 
„Powitanie lata 2016”

Urodzili się

Michalina Zielińska, ur. 02.02.2016 r.,
zam. Sierakowy

Jakub Łukasz Krause, ur. 04.02.2016 r.,
zam. Torzewo

Maciej Woźniak, ur. 08.04.2016 r.,
zam. Paniewo

Projekt „Umiem pływać”
Gmina Topólka podpisała Porozumienie z Kujawsko-Pomor-

skim Związkiem Pływackim w Toruniu w sprawie zajęć sporto-
wych dla uczniów, w ramach projektu powszechnej nauki pły-
wania „Umiem pływać” w 2016 roku. Projekt będzie realizowany 
w dwóch turach: I – wiosną, II – jesienią. Udział w projekcie 
wymaga wkładu własnego Jednostki Samorządu Terytorialnego. 
Jest nim zorganizowanie i opłacenie transportu uczestników na 
pływalnię oraz powrotu z pływalni. 

W I turze projektu uczestniczy 15-osobowa grupa uczniów 
klas I-III Szkoły Podstawowej im. Franciszka Becińskiego w Pa-
niewie wraz z opiekunem Beatą Jaskólską. Projekt obejmu-
je 10 wyjazdów w okresie od 1 marca 2016 r. do 24 czerw-
ca 2016 r. Każdy uczeń, który przystąpił do projektu ukończy 
20-godzinny kurs nauki pływania pod kierunkiem. instruktora 
pływania. Zajęcia odbywają się na Krytej Pływalni „Plusk” przy 
Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie.

W II turze projektu, która będzie realizowana jesienią we-
zmą udział uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej im. Mikołaja 
Kopernika w Topólce.

Maria Olszewska
Kierownik GZEAS


