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Rada Gminy Topólka VII kadencji,  
lata 2014–2018

Rada gminy na kolejnej – XVII Sesji, która odbyła się 10 lute-
go, podjęła uchwały w sprawach:
1. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gim-

nazjów do nowego ustroju szkolnego,
2. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowa-

nia przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punkcie 
przedszkolnym, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Topólka. 
Treść uchwał dostępna na stronie BIP gminy Topólka (www.

topolka.pl)
Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Borkowski

W imieniu Prezydenta RP Medale za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie, Jubilatom wręczył Wójt Gminy – Marek Dybowski. 
Życzenia dostojnym gościom złożyły także: z-ca kierownika USC 
– Sylwia Ulanowska oraz sekretarz gminy – Joanna Kosińska.

Tradycyjnie, po życzeniach złożonych Jubilatom, odśpiewano 
„sto lat”, wznosząc toast lampką szampana. Wspomnieniom nie 
było końca, bowiem w czasie 50 wspólnie spędzonych lat, wiele 
się działo. 

„Złote Gody”
Krocząc przez życie małżeńskim szla-

kiem we dwoje, napotykali radości i smut-
ki. Pielęgnowany związek małżeński roz-
wijał się, rozkwitał i doczekał się złotej 
rocznicy, którą był jubileusz 50-lecia po-
życia małżeńskiego.

Z tej okazji 26 stycznia 2017 r. w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy Topólka od-
były się „Złote Gody”. W jubileuszowym 
spotkaniu uczestniczyły następujące pary 
małżeńskie:

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie zostały przyznane 
również Janinie i Janowi Pietrzakom z Paniewka oraz Zdzisławie 
i Janowi Kowalskim z Galonek, którzy ze względów zdrowotnych 
nie wzięli udziału w uroczystości.

Jubilatom życzymy nieustającej miłości, wzajemnego sza-
cunku oraz doczekania w dobrym zdrowiu, kolejnych „godów” .

Foto Katarzyna Bartczak. Zapraszamy do fotogalerii www. topolka.pl 
Z-ca K ierownika USC Sylwia Ulanowska

Dominika i Kazimierz Daroszewscy z Orla

Maria i Stanisław Kontowiczowie ze Świerczyna

Marianna i Stanisław Gajewscy z Paniewa

Janina i Leon Marmurowiczowie z Czamaninka
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Gmina Topólka przystąpiła do dwóch programów z zakresu 
upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży, realizowanych 
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w 2017 roku. 

Dzięki Porozumieniu z Kujawsko-Pomorskim Związkiem 
Pływackim w Toruniu, uczniowie klas I-III szkół podstawowych 
uczestniczą w programie powszechnej nauki pływania „Umiem 
pływać”. Program jest realizowany w dwóch turach. W I turze – 
wiosennej bierze udział 15-osobowa grupa uczniów Szkoły Pod-
stawowej w Topólce wraz z opiekunem Mariolą Linert. Zajęcia 
odbywają się na Krytej Pływalni „Plusk” przy Zespole Szkół Me-
chanicznych w Radziejowie pod kierunkiem instruktora pływania. 
W ramach 10. wyjazdów uczniowie ukończą 20-godzinny kurs 
nauki pływania. W II turze programu-jesiennej wezmą udział 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Paniewie. 

Na podstawie Porozumienia z Kujawsko-Pomorskim Sto-
warzyszeniem Związków Sportowych w Bydgoszczy, ucznio-
wie szkół podstawowych i gimnazjum biorą udział w programie 

Zajęcia sportowe dla uczniów w 2017 roku

Połączył nas sport

„Szkolny Klub Sportowy”. W ramach programu uczniowie podej-
mują dodatkową aktywność fizyczną w formie zajęć sportowych 
i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego. 
Program będzie realizowany przez 35 tygodni w wymiarze 2 razy 
w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60-minutowych jednost-
kach ćwiczebnych. W Szkołach Podstawowych w Topólce i w Pa-
niewie oraz w Gimnazjum w Topólce powstały 25-osobowe gru-
py. Zajęcia w szkołach prowadzą: Marzanna Wiśniewska, Robert 
Siwiński, Paweł Rogowski. 

Każdy z programów służy promocji zdrowego i aktywnego 
stylu życia wśród dzieci i młodzieży. Udział w nich wymaga wkła-
du własnego Jednostki Samorządu Terytorialnego. W przypadku 
programu „Umiem pływać” to opłacenie transportu uczestników 
na pływalnię, natomiast w programie „Szkolny Klub Sportowy” 
dofinansowanie do wynagrodzenia za prowadzenie zajęć spor-
towych.

Maria Olszewska
Kierownik CUW w Topólce

Dwie zaprzyjaźnione drużyny z dwóch 
zaprzyjaźnionych gmin – „Leśni Pował-
kowice” z gminy Osięciny oraz „Tęcza” 
z gminy Topólka zorganizowały 18 mar-
ca br. turniej piłki siatkowej w hali gimna-
zjum w Topólce. Patronat nad turniejem 
objęli Wójtowie wymienionych gmin.

Zagrały drużyny (zajmując miejsca od 
pierwszego do czwartego w wymienionej 
kolejności): z Dobrego (zespół II ligowy), 
Powałkowic, Topólki, Kruszwicy. 

Turniej przebiegał w miłej, koleżeń-
skiej atmosferze. Zespołom dziękujemy 
za udział w rozgrywkach.

Ponadto informuję, że siatkarze Tę-
czy zakończyli zmagania w Amatorskiej 
Lidze Siatkówki w Baruchowie – sezon 
2016-2017. Na dziewięć drużyn koloro-
wi zajęli trzecie miejsce. Jest to zespół 
młody, któremu brak jeszcze doświad-
czenia i ogrania. Jednak tkwi w nim duży 
potencjał, co potwierdził swoją postawą 

w rozgrywkach „ligowych” i sobotnim turnieju. Naszym siatkarzom życzymy następnych 
sukcesów. 

Foto Mariusz Dybowski
Dariusz Żernicki

Zapraszamy do fotogalerii ze spotkania, na stronie www.topolka.pl

Na zdjęciu od lewej drużyny z Powałkowic, Dobrego i Topólki

Na zdjęciu zawodnicy z Kruszwicy i Topólki w akcji.
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Stypendia szkolne za I półrocze 2016/2017, otrzymują:

za wyniki w nauce:  Agata Rakowska – kl. Vb – śr. 5,3 
   Martyna Lisiecka – kl. VIa - śr. ocen 5,2
   Wiktor Nowak – kl. Vb – śr. 5,2

za osiągnięcia sportowe; Nikola Wędrowska – kl. IVa
   Filip Białecki – kl. Vb
   Piotr Gołębiewski – kl. Vb
   Martyna Lisiecka – kl. VIa 
   Natalia Tejman – kl. VIb

Życzymy dalszych sukcesów!
Tekst: Anna Michalak
Foto: Anna Orłowska

Zabawy językiem polskim
21 lutego obchodzony 

jest Dzień Języka Ojczystego. 
Jego celem jest promowanie 
języka polskiego i podkre-
ślenie konieczności ochro-
ny dziedzictwa językowego.  
W tym roku obchodziliśmy 
go również w naszej szko-
le. Tego dnia zaprosiliśmy 
uczniów do wspólnej zaba-
wy językiem polskim. Młodsi 
i starsi uczniowie mogli sprawdzić swą znajomość ortografii, przysłów, 
rozwiązać rebusy i  odczytać łamańce językowe. Ćwiczenia te pokazały 
bogactwo i różnorodność naszego języka.

Nauczyciele języka polskiego
Foto: Emilia Kacprzak

Walentynkowe serce dla Dominiki 
Pod takim hasłem Mały Samorząd Uczniowski z opiekunami przygo-

tował akcję pomocy dla chorej koleżanki. Członkowie Małego Samorządu 
Uczniowskiego sprzedawali kartki walentynkowe i inne gadżety wykonane 
własnoręcznie przez nauczycieli. Do akcji włączyli się rodzice uczniów kla-
sy 3, którzy przygotowali smaczne domowe wypieki. Zebrane pieniądze 
zostaną przekazane poprzez Radę Rodziców rodzicom chorej dziewczyn-
ki. Opiekunowie serdecznie dziękują za duże zaangażowanie rodzicom, 
nauczycielom i uczniom.

OPIEKUNOWIE: M.Nieznańska i R. Muraczewska

Klasowy ombinus
W styczniu uczniowie klasy 

pierwszej wzięli udział w konkursie 
wiedzy ogólnej – „Klasowy Omni-
bus”. Konkurs składał się z trzech 
etapów. W pierwszej pisemnej 
części wzięli udział wszyscy chęt-
ni uczniowie.Do drugiego ustnego 
etapu zakwalifikowało się 5 osób. 
Do finału przeszły trzy uczennice 
z jednakową ilością punktów:
– Oliwia Redzimska,
– Alicja Gąsiorowska,
– Liwia Trzaskowska.

W nagrodę dziewczynki otrzymały książki i pamiątkowe dyplomy.
Zwycięzcom gratuluję i życzę powodzenia w dalszej edukacji.

Wychowawczyni Renata Muraczewska

Dzień Babci i Dziadka
„KOCHAMY WAS” – pod ta-

kim hasłem 20.01. 2017 r. w klasie 
IIIb odbyła się uroczystość z okazji 
Dnia Babci i Dziadka. Program arty-
styczny zapewnił przybyłych gości 
o tym, że ich wnuczęta nie tylko 
osiągają wspaniałe wyniki w nauce, 
ale również posiadają zdolności 
muzyczne oraz aktorskie. Wiele ra-
dości i humoru przyniosła inscenizacja pt. „Familiada”. Dzieci wcielając 
się w role dziadków walczyły o zwycięstwo. Rywalizacja zakończyła się 
remisem, a zdobyta nagroda, czyli serca wykonane przez wnuczęta zostały 
wręczone dziadkom. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem 
i herbatą. Szczęśliwe i rozpromienione twarze babć i dziadków ukazały 
nam, jak ważne są takie spotkania i wspólnie spędzone chwile z wnukami. 

Wychowawczyni dziękuje rodzicom za wypieki i za pomoc w organi-
zacji uroczystości.

Tekst i foto: Mariola Linert

Dla Babci i Dziadka

Przedszkolacy, także w tym roku, zorganizowali uroczyste spotkanie 
z Babcią i Dziadkiem, których zaprosili do Gminnego Ośrodka Kultury. 
Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności wokalne, recytatorskie i tanecz-
ne. Mali artyści nagrodzeni zostali gromkimi brawami. Babcie i Dziadko-
wie udekorowani zostali medalami, odśpiewano dla nich tradycyjne „100 
lat”. Następnie przedszkolaki zaprosili gości do wspólnych tańców. Na 
koniec wszyscy rozkoszowali się domowymi ciastami i pysznym tortem.

Dzieci dziękują Dziadkom za przybycie na uroczystość, a rodzicom 
i wychowawcom za pomoc w jej przygotowaniu.

M. Danielewicz, M. Smolarek

SP TOPÓLKA
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SP PANIEWO

Dzień Babci i Dzień Dziadka w naszej szkole

Babcia i Dziadek to bardzo ważne osoby w życiu każdego dziecka. 
W pięknie udekorowanej sali GOK-u w Topólce odbyła się środowiskowa 
uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Na wstępie dyrektor szkoły 
Barbara Wieser powitała zaproszonych gości: Wójta Gminy Topólka Mar-
ka Dybowskiego, Proboszcza parafii Świerczyn- ks. Marka Stefańskiego, 
Proboszcza parafii Witowo ks. Andrzeja Stefańskiego, Dyrektora Gimna-
zjum w Topólce Elżbietę Budzyńska, Kierownika Gminnej Biblioteki Mał-
gorzatę Wojtczak ,Kierownika Policji w Topólce – Artura Kmiecikowskie-
go, Dyrektora Gok-u – Jana Błaszczyka, Zarząd OSP z Paniewa, Zarząd 
OSP z Torzewa, Radę Rodziców. Szczególnie ciepłe słowa skierowała do 
wszystkich Babć i Dziadków. Uczniowie z klas 0-III pod kierunkiem Beaty 
Jaskólskiej i Jolanty Przybysz, poprzez wiersze i piosenki wyraziły kocha-
nym Babciom i Dziadkom swoje podziękowania za trud włożony w ich 
wychowanie. Wnukowie po zaprezentowaniu swych talentów wokalnych 
i recytatorskich wręczyli swoim ukochanym upominki. Następnie zapro-
sili gości na kawę, herbatę i domowej roboty pyszne ciasto. Uroczystość 
upłynęła w miłej i ciepłej atmosferze. Kochanym Babciom i Dziadkom 
jeszcze raz życzymy samych pięknych chwil w życiu i tego, aby zawsze 
byli dumni ze swych wnuków. Szczególne podziękowania za pomoc w or-
ganizacji uroczystości kierujemy do dyrektora Gok-u J. Błaszczyka oraz 
do naszych kochanych rodziców. Jak zwykle nie zawiedliście, mogliśmy 
na Was liczyć.

Tekst: J. Przybysz, B. Jaskólska 
Foto: J. Zawada

_________________________________________________________________________

„W karnawale same bale”
pod takim hasłem 15 lutego 2017 roku na sali gimnastycznej w naszej 
szkole odbył się bal karnawałowy dla uczniów klas O-III. Organizatorem 
balu były wychowawczynie z klas O-III. Na parkiecie sali pojawili się: 
księżniczki, wróżki, piraci ,różne zwierzęta i wiele innych postaci z bajek. 
Zabawa sprawiła dzieciom wiele radości. W naszej szkole bale są atrak-
cyjną i bardzo lubianą przez dzieci formą zabawy. Serdecznie dziękujemy 
rodzicom za zaangażowanie w organizację balu oraz przygotowanie cie-
kawych kostiumów dla dzieci.

Tekst i foto: J. Przybysz

Tłusty Czwartek
Święto Tłustego Czwartku 

wywodzi się z połączenia tradycji 
ludowej i chrześcijańskiej. Jest 
to ostatni czwartek przed Środą 
Popielcową i Wielkim Postem. 
Święto symbolizuje pożegnanie 
karnawału. W tym dniu najpopu-
larniejszymi potrawami są: pączki 
i faworki, zwane chruścikami. We-
dług różnych przysłów – zjedzenie 
pączka gwarantuje szczęście i po-
wodzenie. Aby to powiedzenie się 
spełniło, wszyscy uczniowie z naszej szkoły zostali obdarowani pączkami 
z pysznym nadzieniem. Jednak największą atrakcją tego dnia była wizyta 
kujawskiej kozy.

Tekst i foto: J. Przybysz 

_________________________________________________________________________

Dzień Kobiet

08.03.2017 roku obchodziliśmy w naszej szkole Święto Kobiet. 
Chłopcy pod kierunkiem p. A. Kontowicz przygotowali dla wszystkich 
kobiet – tych dużych i tych małych humorystyczny apel oraz wręczyli 
kwiaty. Cały program sprawił wszystkim widzom wiele radości. Wyrazem 
wdzięczności i pamięci, oprócz apelu, były również uroczystości klasowe, 
w czasie których chłopcy zaprosili swoje koleżanki na ciastko i herbatkę 
oraz wręczyli drobne upominki. Za wszystkie starania i prezenty serdecz-
nie dziękujemy.

Tekst i foto: J. Przybysz

Mamy finalistę!
Uczeń klasy VI Piotr Jankowski re-

prezentował naszą szkołę w Wojewódzkim 
Konkursie Przedmiotowym z Matematyki. 
Zmagania matematyczne Piotra zakończyły 
się uzyskaniem tytułu finalisty. To wielki 
sukces, który cieszy tym bardziej, że żaden 
uczeń z naszej szkoły nie zajął wcześniej tak 
wysokiej lokaty. Miło nam poinformować, 
że naprawdę niewiele zabrakło Piotrkowi do 
uzyskania tytułu laureata. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów!

Nauczyciel matematyki Julia Zawada
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Zwyczaje zapustne na Kujawach są wyjątkowe i charakte-
rystyczne. Część obrzędów zapustnych stanowią widowiskowe 
i głośne pochody przebierańców. Barwne korowody zapustników 
podziwialiśmy na III Przeglądzie „Kozy Kujawskiej” zorgani-
zowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Topólce, w „Tłusty 
Czwartek” 23 lutego br. 

Do przeglądu zgłosiły się trzy grupy, które w barwnym, roztańczo-
nym orszaku przemieszczały się ulicami Topólki, podziwiane przez 
licznie zgromadzoną publiczność – mieszkańców naszej gminy.

 Sceny odgrywane przez zapustników w bardzo czytelny sposób 
oddały istotę zapustnego świętowania; życie zwycięża śmierć, wio-
sna pokona zimę, a dobro pokona zło. Ten symboliczny rys, widocz-
ny był w zachowaniu naszych zapustnych „Kóz”. Komisja konkur-
sowa w składzie: Urszula Nowakowska, Anna Migdalska i Zbigniew 
Drążek, miała bardzo trudne zadanie, by wyłonić tę najlepszą. 

Po raz kolejny „Kozą Roku” została „koza” z Czamaninka, 
II miejsce zdobyła „koza”ze Świerczynka, a III – grupa z Borku. 
Cieszy fakt, że młodzi ludzie chcą i kultywują tę starą kujawską 
tradycję. Podziwialiśmy piękne stroje, muzykę i niespożytą ener-
gię podczas prezentacji. 

Przegląd zakończyliśmy wręczeniem nagród oraz wspólnym 
ciepłym posiłkiem. Tradycyjnie w „Tłusty Czwartek”, niezawodne 
panie z Kół Gospodyń Wiejskich, przygotowały pączki i inne słod-
kości dla grup biorących udział w przeglądzie. 

Pozdrawiamy przebierańców, do zobaczenia na kolejnym 
przeglądzie „Kozy kujawskiej”. 
Zdjęcia z przeglądu „Kóz” dostępne na stronie www.topolka.pl

Iwona Waszak
Foto: Sylwia Smolarek

III Gminny Przegląd „Kozy Kujawskiej”
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Dzień Kobiet TOPÓLKA – 2017
Z okazji Dnia Kobiet mieszkanki naszej gminy już po raz trze-

ci miały przyjemność uczestniczenia w niecodziennym spotka-
niu, które zorganizował Wójt Gminy i Gminny Ośrodek Kultury 
w Topólce.

Tradycją staje się też świętowanie „Dnia Kobiet” na sportowo. 
W sobotę 4 marca cztery drużyny siatkarek rozegrały turniej na 
okoliczność swojego święta, promując jednocześnie zdrowy styl 
życia. Zespoły: „Przyjaciółki”, „Atomówki”, „Black Team” i KGW 
zostały nagrodzone pamiątkowymi medalami.

Natomiast w niedzielę 5 marca, Gminny Ośrodek Kultury wy-
pełnił się po brzegi mieszkankami naszej gminy, które przybyły na 
ucztę duchową w ten wyjątkowy i magiczny wieczór. Magiczny za 

sprawą artystów zaproszonych na tę okoliczność. Dla Pań wystą-
piła CAPELLA ZAMKU RYDZYŃSKIEGO – kwintet instrumentów 
dętych blaszanych, z solistą Sławomirem Kramm – barytonem, 
którzy swoimi utworami wiedli nas w różne zakątki świata.

Kolejną, miłą niespodzianką był występ naszych lokalnych 
artystów: Marcela Kordylaka i Mariusza Kosińskiego, którzy 
śpiewali dla kobiet i o kobietach. Artyści za wieczór pełen czarów 
otrzymali owacje na stojąco.

Wójt Gminy, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Przewod-
niczący Rady życzyli Paniom wszystkiego co dobre i piękne.

To nie był koniec niespodzianek. „Kobiety są przewidują-
ce i zawsze przygotowane”- tak oświadczyła Przewodniczą-
ca Gminnej Rady KGW Krystyna Żernicka. Zarząd GR KGW, 
w imieniu zebranych kobiet, w podziękowaniu za uroczy wieczór, 
poddał Panów testowi na okoliczność znajomości rzeczy noszo-
nych w kobiecych torebkach. Przez dotyk, należało rozpoznać 
przedmioty w niej umieszczone. Ponadto Panowie z zasłoniętymi 
oczami mieli za zadanie namalować portret Kobiety – swój ideał? 

Było wesoło i ciekawie, bawiliśmy się przednio, a dzielni Pa-
nowie za wykazane talenty otrzymali upominki.

Dopełnieniem uroczystości były kwiaty dla Pań, toast wznie-
siony lampką wina i przepyszny tort.

Dziękujemy za niezapomniany wieczór, za okazany szacunek 
i uznanie.

Wdzięczne uczestniczki niecodziennego spotkania.
Zapraszamy do fotogalerii na stronie www.topolka.pl

Foto: Mariusz Dybowski
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Zadania Powiatu  
w Gminie Topólka

Z wielu zadań przypisanych Samorządowi Powiatu, jako zadania 
własne jest utrzymanie, remont i modernizacja dróg powiatowych.

Wszystkich dróg powiatowych w gminach i miastach w Po-
wiecie Radziejowskim jest 299 km.
– Miasto Radziejów – 9 km
– Gmina Radziejów – 47 km
– Gmina Bytoń – 30 km
– Gmina Dobre – 45 km
– gmina Osięciny – 61 km
– Miasto i Gmina Piotrków Kuj. – 55 km
– Gmina Topólka – 52 km

Co udało się zrobić na drogach powiatowych w gminie Topól-
ka w minionym okresie.

Rok 2015 to okres, w którym praktycznie nie było żadnych inwe-
stycji ze środków własnych powiatu. Powiat miał przejściowe pro-
blemy z budżetem i tylko zabezpieczono środki na zadania bieżące 
w tym remonty dróg ,a przede wszystkim zabezpieczono środki na 
funkcjonowanie jednostek organizacyjnych podległych Starostwu.

W minionym roku pojawiły się już inwestycje drogowe, na 
drogach powiatowych znajdujących się na terenie każdej z gmin 
powiatu.

W gminie Topólka położono nowe nawierzchnie w centrum 
Topólki za kwotę 67 000 zł, na drodze Topólka- Orle, w miejsco-
wości Borek za kwotę 20 000 zł, w Wyrobkach na drodze Orle- 
Bycz na kwotę 12 000 zł i i największe środki w kwocie 151 000 
zł z udziałem środków Gminy Topólka w kwocie 30 000 zł. zostały 
przeznaczone na poszerzenie drogi przy ścieżce rowerowej To-
pólka- Rybiny. 

W ramach bieżącej działalności były naprawiane nawierzch-
nie dróg powiatowych w całej gminie, przeprowadzono korektę 
poboczy, wycinano chwasty i gałęzie drzew ograniczających wi-
doczność.

Przed nami rok bieżący, w którym planowane są nowe na-
wierzchnie na drodze Topólka – Lubraniec Rybiny Leśne – Fa-
liszewo i Sadłóg – Paniewo. W miesiącu marcu rozstrzygnięty 
będzie przetarg na realizację w/w zadania.

W dalszym ciągu prowadzona będzie bieżąca naprawa dróg, 
poboczy oraz przecinka gałęzi drzew ograniczających widocz-
ność użytkownikom dróg.

Topólka 20.02.2017
Radni Powiatu Radziejowskiego Gminy Topólka.

Roman Antczak, Arkadiusz Jąkalski, Grzegorz Łojewski

12 lutego w kościele pod wezwaniem 
św. Doroty odbył się Odpust parafialny. 
Mszę odpustową odprawił ks. Tomasz Fi-
szer z Lubrańca. Na uroczystą mszę przy-
byli także druhowie strażacy z jednostek 
OSP w Byczu i Orlu z pocztami sztanda-
rowymi. Byli także myśliwi z koła łowiec-
kiego „Cyraneczka” z pocztem sztan-
darowym. Całą uroczystość odpustową 
uświetnił zaprzyjaźniony z parafią zespół 
„Emmanuel”. 

Foto Wojciech Wąsikowski.
Stanisław Borkowski

Zebranie sprawozdawcze  
w OSP Orle

25 lutego odbyło się zebranie sprawozdawcze w jednostce 
OSP w Orlu. W zebraniu uczestniczyli druhowie strażacy z tej 
jednostki oraz zaproszeni goście: komendant powiatowy PSP 
w Radziejowie brygadier Sławomir Jagas, opiekun jednostki z ra-
mienia PSP młodszy brygadier Mariusz Szarecki, prezes gminny 
OSP Andrzej Dzierżawski, komendant gminny OSP Zygmunt Do-
goński. W zebraniu uczestniczyli także Wójt Gminy Marek Dy-
bowski i Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Borkowski.

Na początku zebrania prezes OSP druh Jan Wajer przedsta-
wił sprawozdanie za rok 2016 z działalności jednostki, a także 
plan działań na rok bieżący.

Wójt gminy Marek Dybowski stwierdził, że samorząd gminny 
na rok 2017 przeznaczył znacząco większe nakłady finansowe 
na działalność OSP, w tym zarezerwowano w budżecie gminy 
kwotę 120 tys. złotych na zakup samochodu bojowego dla OSP 
Orle. Komendant powiatowy PSP w Radziejowie zapewnił udzie-
lenie pomocy w zakupie samochodu dla OSP Orle.

Po części oficjalnej na druhów i gości czekał gorący posiłek 
przygotowany przez żony miejscowych strażaków. 

Foto Jarosław Frontczak
Stanisław Borkowski

Procesja odpustowa

Zebranie OSP

Odpust  
parafialny

Zebranie OSP
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Kamil Zasada  
– laureatem konkursu  

z chemii
Takim osiągnięciem może pochwa-

lić się uczeń naszego gimnazjum Kamil 
Zasada w Przedmiotowym Konkursie 
Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświa-
ty. Wynik ten jest znaczący, ponieważ 
tegoroczny konkurs obarczony był bar-
dzo zaostrzonymi wymaganiami. Dlatego 
niewielu uczniów naszego województwa 
może poszczycić się takim sukcesem. 
Cieszy więc, że Kamil znalazł się wśród 
nich. Rezultat ten to wynik wytrwałej pracy 

ucznia, regularne uczestnictwo w zajęciach dodatkowych, syste-
matyczna praca w domu oraz ogromne wsparcie ze strony rodzi-
ców. Pierwszym sukcesem Kamila z chemii było uzyskanie tytułu 
finalisty w ubiegłym roku szkolnym. Uczeń nie spoczął jednak na 
laurach i w tym roku uzyskał wymarzony cel. Nagrodą za uzyska-
nie tytułu laureata jest zwolnienie z części matematyczno-przy-
rodniczej egzaminu gimnazjalnego i uzyskanie z niej maksymal-
nej liczby punktów, ocena celująca z przedmiotu oraz dostanie 
się do szkoły średniej poza standardową rekrutacją.

Ewa Lorenc

16 lutego 2017 r. w Teatrze „Baj Pomorski” w Toruniu odbyło się podsumowanie akcji 
„Warto być bohaterem”, podczas której nasi uczniowie wręczyli czek Julicie Kowalskiej.

Już 9 rok Caritas Diecezji Toruńskiej poprzez akcję „Warto być bohaterem” uwrażli-
wia młodzież na potrzeby bliźniego. Tegoroczne 32 000 zł, zostały przekazane 4 chorym 
dzieciom na leczenie i rehabilitację. Nasi uczniowie włączyli się do tej akcji, zbierając 
fundusze 1840 zł, które przekazano na konto Caritas.

W podziękowaniu zostaliśmy uhonorowani CERTYFIKATEM SZKOŁY BUDUJĄCEJ 
WRAŻLIWOŚĆ SPOŁECZNĄ 2016/2017 ROKU WOLONTARIATU.

Dziękujemy wszystkim, którzy chętnie wsparli naszą akcję. Aneta Tejman

X Edycja Konkursu  
Wiedzy Religijnej  

Diecezji Włocławskiej  
dla uczniów szkół gimnazjalnych

20 lutego 2017 roku w gimnazjum został przeprowadzony etap 
szkolny X Edycji Konkursu Wiedzy Religijnej Diecezji Włocławskiej 
dla uczniów szkół gimnazjalnych, pt. „I od tej godziny wziął Ją 
uczeń do siebie” (J19,27) – Jan Paweł II nauczyciel zawierzenia 
Maryi. Z pytaniami konkursowymi zmagało się 13 gimnazjalistów. 
Do etapu dekanalnego zakwalifikowali się: Szymon Wojewoda  
– I miejsce, Weronika Błaszczyk – II miejsce, Julia Lewandowska  
– III miejsce. Gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów. 

Aneta Tejman

Kamil Zasada

Konkurs 
wiedzy 
religijnej

„Człowiek jest tyle wart,  
ile może dać z siebie innym”

św. Jan Paweł II

GIMNAZJUM

Wyróżnienia  
i stypendia

Uczniowie wyróżnieni: Bartłomiej 
Sobucki, kl. IIb, średnia 5,07, zachowanie 
wzorowe; Kamil Zasada, kl. IIIc, średnia 
5,06, zachowanie wzorowe; Wiktoria Ko-
nopińska, kl. Ic, średnia 4,93, zachowanie 
wzorowe; Paulina Majewska, kl. IIa, śred-
nia 4,93, zachowanie wzorowe; Mariusz 
Kosiński, kl. Ib, średnia 4,92, zachowanie 
wzorowe; Izabela Balcer, kl. Ia, średnia 
4,92, zachowanie wzorowe; Weronika 
Pierucka, kl. IIa, średnia 4,86, zachowa-
nie wzorowe

Uczniowie, którzy uzyskali stypendium 
naukowe: Bartłomiej Sobucki, kl. IIb, 
średnia 5,09, zachowanie wzorowe; Kamil 
Zasada, kl. IIIc, średnia 5,00, zachowanie 
wzorowe; Paulina Majewska, kl. IIa, śred-
nia 4,90, zachowanie wzorowe

Stypendia sportowe:
Agata Brzezińska Ib; Ewelina Łęga Ic; 
Patryk Pruczkowski IIIc; Michał Stawicki 
IIIa; Dawid Stawicki Ia; Dominik Janiak 
IIb; Mateusz Janiak IIb; Kamil Waszak 
IIIc; Mariusz Lewandowski IIIb; Kacper 
Małecki IIIc; Sebastian Banasiak Ia; Łu-
kasz Grabczyński IIb
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II Gminny Turniej  
Tenisa Stołowego

11 lutego 2017 r. w Hali Sportowej przy Publicznym Gim-
nazjum odbył się II Gminny Turniej Tenisa Stołowego o puchar 
Wójta Gminy Topólka, zorganizowany przez Gminny Ośrodek 
Kultury.

O miano najlepszego tenisisty w gminie walczyło 12 uczest-
ników. Pierwszą rundę rozegrano systemem pucharowym. Wyło-
niona trójka najlepszych graczy zagrała dalej systemem „każdy 
z każdym” zdobywając następujące miejsca:
I miejsce  – Piotr Waszak
II miejsce  – Tomasz Saks
III miejsce  – Oskar Karpiński

Kategorię Pań reprezentowały: Sylwia Ulanowska oraz Jo-
anna Kordylak, które rozgrywały mecze również w kategorii mę-
skiej, a w walce przeciwko sobie wygrała Sylwia Ulanowska.

Wszystkim zawodnikom w rywalizacji towarzyszyła zdrowa 
i przyjazna atmosfera. Każdy z tenisistów wkładał w zmagania 
wszystkie siły i umiejętności, dlatego turniej obfitował w ciekawe, 
bardzo wyrównane pojedynki.

Dyplomy i puchary najlepszym wręczyli Wójt Gminy Marek 
Dybowski oraz Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Borkow-
ski. Nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek czuwali:

Sędzia główny Paweł Rogowski oraz Robert Siwiński i Ro-
man Rakowski.

Dziękujemy wszystkim którzy pomogli i przyczynili się do 
tego, by Turniej mógł się odbyć, tenisistom za udział w Turnieju i 
grę fair-play, kibicom za doping i zapraszamy do udziału w kolej-
nych turniejach.

Za nami Ferie Zimowe
W Gminnym Ośrodku Kultury przez dwa tygodnie naprawdę 

dużo się działo, a frekwencja miło nas zaskoczyła. Zorganizowa-
liśmy alternatywne rozwiązania tak, aby cykl zajęć dostosowany 
był do zainteresowań uczestników. Były więc warsztaty muzycz-
ne, plastyczne i zabawy ruchowe. Dzieci miały do dyspozycji gry 
planszowe, kolorowanki, puzzle, przybory plastyczne oraz korzy-
stały z udostępnionych instrumentów muzycznych. Część z Nich 
być może będzie kontynuować naukę gry. Duże grono dzieci two-
rzyło przepiękne prace plastyczne, rzeźby z masy solnej i kom-
pozycje metodą Quillingową, a kółko plastyczne działające przy 
GOK zyskało nowych członków.

W trakcie zajęć spontanicznie powstawały pomysły na za-
bawy integracyjne np. Kalambury. Tegoroczne ferie obfitowały 
w wiele atrakcji. Dzieci miały do wyboru dużo różnorodnych za-
jęć. Wspólnie też obejrzały film pt. „Mój przyjaciel Smok”. Chłopcy 
rozegrali Turniej w Tenisa Stołowego o „Mistrza Białych Wakacji’ 
w dwóch kategoriach wiekowych. W I kategorii wiekowej I miej-
sce zajął Szymon Kurkiewicz, II – Sebastian Banasiak i III – Bar-
tłomiej Majewski. Natomiast w II kat. wiekowej kolejno: I – Marcel 
Dobiecki, II – Jakub Mikołajczak i III – Robert Tankowski.

Ostatniego dnia ferii, w ramach zajęć, wspólnie z dziećmi 
upiekliśmy rogaliki, które były słodkim i pysznym poczęstunkiem 
dla wszystkich. Na zaproszenie dzieci do GOK-u przybyła Sekre-
tarz Gminy Joanna Kosińska, która została przywitana zagranym 
marszem przez „nowo powstałą orkiestrę” z grupą tańczących 
dziewcząt.

Przed słodkim poczęstunkiem p. Sekretarz wręczyła dzie-
ciom dyplomy i upominki przygotowane przez Gminny Ośrodek 
Kultury dla wszystkich uczestników zajęć.

Dziękujemy dzieciom za super zabawę i mile spędzony czas.
Iwona Waszak

UWAGA!
Konkurs plastyczny

15 maja obchodzi się w Polsce Święto Polskiej Muzyki i Pla-
styki. Z tej okazji Gminny Ośrodek Kultury w Topólce ogłasza 
konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy. 
Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej ściśle związanej 
z tekstem polskiej piosenki pt. „Niezapominajka”. Dobór piosenki 
nie jest przypadkowy, albowiem tego dnia obchodzone jest rów-
nież Święto Niezapominajki.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!
Regulamin wraz z tekstem piosenki dostępny w Gminnym 

Ośrodku Kultury oraz na stronie internetowej naszej gminy.
Iwona Waszak
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1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych. Tak jak w ubiegłym roku, przedstawiciele samorzą-
du gminnego pod pomnikiem w Znaniewie złożyli kwiaty i zapa-
lili znicze. Z ramienia Urzędu Gminy był Wójt Marek Dybowski 
oraz ze strony Rady Gminy Przewodniczący Stanisław Borkow-
ski, Wiceprzewodnicząca Małgorzata Michalak i radny Marek 
Muraczewski. Wcześniej kwiaty złożyli: Dyrektor SP w Topólce 
Grzegorz Pierucki wraz z delegacją młodzieży oraz w godzinach 
popołudniowych przedstawiciele Rady Powiatu z Grzegorzem 
Piaseckim na czele.

Należy przywracać do zbiorowej pamięci czyny, poświęcenie 
i ofiarę tych Polaków, którzy walczyli o wolną i niepodległą Pol-
skę. 

Foto Sylwia Smolarek
Tekst Stanisław Borkowski

Żołnierzom wyklętym

Żołnierze Wyklęci

1 marca obchodzony jest jako Narodowy dzień Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych. W tym dniu pamiętamy o Polakach, którzy po 
II wojnie światowej walczyli z siłą narzuconą władzą komunistycz-
ną. Uczniowie naszej szkoły złożyli kwiaty i zapalili symboliczne 
znicze przy pomniku Armii Krajowej w Znaniewie. W ten sposób 
uczciliśmy pamięć Polaków, którzy byli gotowi oddać życie za 
wolność ojczyny.

Teskt i foto:
Nauczyciel historii – Sylwia Kręcicka-Derela

Radnemu 
Stanisławowi Wojtysiakowi 

wyrazy 
szczerego współczucia 
z powodu śmierci brata 

śp. Marka Wojtysiaka

Sekretarza 
Powiatu Radziejowskiego 

oraz Kierownika Wydziału 
Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa 
i Infrastruktury Technicznej

składają Radni, 
Wójt Gminy 

i pracownicy Urzędu

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców gminy o wsparcie finansowe 
na leczenie naszej córeczki Dominiki Olejniczak. Córka choruje na bia-
łaczkę linfoblastyczną. Jest w trakcie chemioterapii, miała przetaczaną 
krew. Leczy się w poradni onkologicznej dla dzieci w Bydgoszczy. 

Koszty leczenia są bardzo duże, przekraczają nasze możliwo-
ści finansowe, dlatego prosimy 
o wsparcie. 

„Fundacja 
Arka Bydgoszcz”, 
ul Warszawska 25 

z dopiskiem 
na leczenie Dominiki, 

Nr konta 27 1940 1076 3046 
3226 0000 0000. 

Za każdą pomoc 
serdecznie dziękujemy. 

Rodzice

Żołnierzom Wyklętym

Prośba
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Polski Związek 
Łowiecki  

informuje…
Zarząd Koła Łowieckiego 132 „Cy-

renaczka” w Orlu informuje, że w mie-
sięczniku wydawanym przez ODR 
Minikowo pt. „Wieś Kujawsko-Pomor-
ska” w numerze 184 z 2016 roku znaj-
duje się artykuł w sprawie stosowania 
nawozu organiczno-mineralnego. 
W artykule opisane są pozytywne ce-
chy nawozu oraz to, że działa odstra-
szająco na dziki odwiedzające pola 
uprawne.

Z myśliwskim pozdrowieniem  
– darz bór

Prezes koła Tadeusz Balcer
Lena Dadzibóg, ur.01.02.2017,  

zam. Kozjaty
Zofia Wrzesińska, ur. 05.12.2016,

zam. Chalno

Urodzili się

Mieszkańcom Gminy Topólka 
życzymy, 

by Święta Wielkanocne przyniosły  
radość, pokój oraz wzajemną życzliwość. 
By stały się źródłem wzmacniania ducha.

Stanisław Borkowski

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Dybowski

Wójt Gminy
Redakcja

Miła niespodzianka...
W niedzielne popołudnie panie z Kozjat świętowały 8 marca. 

Inicjatorami i organizatorami byli panowie: sołtys Henryk Kołec-
ki, radny Andrzej Dykon oraz Rada Sołecka: Ryszard Kolibowski 
i Marek Kalinowski.

Oprócz życzeń były słodkości, kawa, herbata i toast wzniesio-
ny lampką szampana. 

Dziękujemy za niezapomniane chwile i okazany szacunek. 

Tekst i foto Elżbieta Kolibowska


