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Setna wiosna

„Sto lat” – takie życzenia składamy
najczęściej obchodzącym kolejne rocznice urodzin. Nie często zdarza się, abyśmy
mogli doczekać tak pięknego wieku. Życzenia te spełniły się Panu Stanisławowi
Polewskiemu, mieszkańcowi Woli Jurkowej, który 23 kwietnia 2017 roku świętował swoje Setne urodziny. Pan Stanisław
jest obecnie najstarszą osobą zameldowaną na terenie gminy Topólka.
Uroczyste obchody tak dostojnego jubileuszu miały miejsce w sobotę, 29 kwietnia 2017 r.
We Mszy Świętej odprawionej przez
ks. kanonika Antoniego Wojciechowskiego na cześć Jubilata, udział wzięła rodzina, znajomi, sąsiedzi i przedstawiciele
władz samorządowych – Wójt Gminy Topólka Marek Dybowski, Sekretarz Gminy
Joanna Kosińska oraz Zastępca KierowniJubilat z synami
ka USC Sylwia Ulanowska. Zacnemu Jubilatowi okolicznościowe życzenia złożył
i kosz upominków wręczył Wójt Gminy, gratulował ukończenia
100 lat w tak dobrej kondycji fizycznej i dziękował za możliwość
wspólnego przeżywania tej doniosłej uroczystości.
Druga część uroczystości miała miejsce w restauracji, gdzie
przy wspólnym stole spotkała się rodzina Jubilata oraz zaproszeni goście. W miłej atmosferze wspominano przeżyte lata
Pana Stanisława i odśpiewano „Dwieście lat…” wznosząc toast
za zdrowie i wszelką pomyślność stulatka. Nie zabrakło również
okazałego tortu, który zdobiony był specjalną dedykacją na setną
rocznicę urodzin.

Jubilat z uczestnikami mszy świętej

Dla Pana Stanisława (jak mówił) przybycie tak wielu osób,
było miłym zaskoczeniem i powodem do wzruszeń.
Szanownemu Jubilatowi życzymy jeszcze wielu lat w zdrowiu
i szczęściu, spędzonych w gronie rodzinnym oraz nieustającej
radości z życia. Na zdjęciu Jubilat w otoczeniu rodziny i gości.
Zdjęcia z uroczystości dostępne na stronie www.topolka.pl
Foto nadesłane
Sylwia Ulanowska
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KOMUNIKAT Krajowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Palący problem
Rokrocznie wraz z początkiem wiosny zauważalnie wzrasta liczba pożarów
spowodowanych
wypalaniem łąk i nieużytków. Technika ta, stosowana w prymitywnych kulturach rolniczych
w dalszym ciągu niestety
znajduje zwolenników.
WYPALANIE TRAW JEST NIEBEZPIECZNE, BEZCELOWE,
BARBARZYŃSKIE i NIEZGODNE Z PRAWEM,
argumenty przeciwko:
1. Groźba spowodowania niekontrolowanego pożaru: zmiana
kierunku wiatru radykalnie zwiększa ryzyko wymknięcia się
ognia spod kontroli. Wskutek wypalania pól każdego roku dochodzi do zagrożenia ludzkiego życia, zdrowia i mienia.
2. Grzywna lub kara więzienia: zgodnie z zapisami Ustawy
o ochronie przyrody i Ustawy o lasach sprawcy podpalenia

grozi grzywna w wysokości do 5 tys. zł, ponadto trzeba liczyć
się z koniecznością zapłaty za działanie strażaków. Jeśli natomiast dojdzie do pożaru zagrażającego życiu, zdrowiu lub mieniu ludzkiemu, może zapaść wyrok nawet do 10 lat więzienia.
3. Utrata dopłat rolniczych – Ministerstwo Rolnictwa sformułowało zalecenia tzw. „Dobrej Kultury Rolnej”. Po stwierdzeniu,
że rolnik ich nie przestrzega, bardzo prawdopodobne jest
wstrzymanie lub zmniejszenie dopłat bezpośrednich dla jego
gospodarstwa.
4. Erozja gleby: wbrew powszechnej opinii, w wyniku wypalania
ziemia TRACI żyzność. Płomienie spowalniają asymilacje
azotu, ponadto resztki roślin, które zgniją, tworzą warstwę
urodzajnej próchnicy.
5. Wyginięcie pożytecznych zwierząt – Ogień uśmierca mrówki,
które rozkładają resztki roślin i zwalczają szkodniki. Giną również biedronki, redukujące liczbę mszyc. Płomienie zagrażają
też dżdżownicom, trawiącym masę organiczną w glebie przyczyniając się do użyźnienia ziemi.

STOP – WYPALANIU T RAW

Użytkownicy gruntów rolnych
oraz właściciele i opiekunowie psów:
APEL
DO UŻYTKOWNIKÓW GRUNTÓW ROLNYCH

Z uwagi na występujące w dalszym ciągu przypadki niszczenia nawierzchni dróg i zaorywania pasów drogowych apeluję
o rozważne prowadzenie prac polowych!
Pragnę zaznaczyć, że nawroty ciągnikami ze sprzętem
rolniczym podczas prac polowych nie mogą być wykonywane na drogach! Należy je wykonywać tylko i wyłącznie na
uprawianych gruntach!
Do moich obowiązków, jako zarządcy dróg gminnych, należą
sprawy z zakresu planowania, budowy, modernizacji, utrzymania, a także ochrony dróg. Realizacja ostatniego z wymienionych obowiązków, możliwa jest w ramach współdziałania zarządcy dróg z ich użytkownikami. Uważam, że dzięki Państwa
odpowiedzialności rozwiążemy ten problem bez konieczności
stosowania sankcji.

APEL
DO WŁAŚCICIELI I OPIEKUNÓW PSÓW

Z uwagi na liczne zgłoszenia mieszkańców naszej gminy
dotyczące wałęsających się – często całymi watahami – psów,
powodujących bardzo poważne zagrożenia dla zdrowia i życia

ludzi, a w szczególności dla dzieci, a także ptactwa domowego i zwierzyny łownej, ponownie przypominam, że posiadanie
psa wiąże się z obowiązkami, jakie nakłada prawo na właścicieli czworonogów. Kwestię tę reguluje wiele przepisów zawartych
między innymi: w ustawie o ochronie zwierząt, ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz kodeksie cywilnym
i kodeksie wykroczeń.
Psy – bez względu na rasę – nie mogą być puszczane bez
żadnego nadzoru. Nawet wydawałoby się najłagodniejszy pies,
w grupie potrafi być agresywny.
Dlatego też, proszę wszystkich właścicieli i opiekunów psów
o bezwzględne trzymanie ich na uwięzi lub w zamkniętych posesjach. Niewywiązywanie się z powyższego obowiązku naraża
właściciela lub opiekuna zwierzęcia na karę pieniężną lub obciążenie kosztami wyłapania i opieki nad zwierzęciem w schronisku.
Mając powyższe na uwadze, apeluję do wszystkich właścicieli psów o rozwagę.
Mam nadzieję, że apele te spotkają się ze zrozumieniem,
a w wyniku przestrzegania obowiązującego prawa, wyeliminujemy naganne działania i doprowadzimy do uniknięcia
szeregu nieprawidłowości.
Z poważaniem
Wójt Gminy Marek Dybowski

Z okazji Dnia Strażaka składamy serdeczne podziękowania
za Wasz trud, za poświęcenie, za wielki dar serca,
jakim jest Wasza piękna służba i zaangażowanie
w ratowanie życia i mienia ludzkiego.
Proszę przyjąć wyrazy uznania i szacunku.
Marek Dybowski
Wój Gminy

Redakcja

Stanisław Borkowski
Przewodniczący Rady Gminy
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Rada Gminy Topólka
Na kolejnej XVIII Sesji, która odbyła się 29 marca, Rada Gminy podjęła uchwały w sprawach:
1. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
2. określenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych
klas publicznych szkół podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Topólka,
3. przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę,
4. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Topólka w 2017 roku”,
5. wyrażenia zgody, na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej,
stanowiącej własność Gminy Topólka,
6. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/143/16 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2017-2021,

7. w sprawie zmian w uchwale Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu
na 2017 rok,
8. wyrażenia zgody na sprzedaż przez Gminę Topólka udziału w nieruchomości położonej w miejscowości Wandynowo,
gm. Bytoń, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 113/1
i 113/2 o łącznej pow. 2, 94 ha.
9. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Topólka,
10. sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce.
28 kwietnia odbyła się XIX Sesja Rady Gminy, na której radni
podjęli uchwały w sprawach:
1. przyjęcia „Programu Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata
2016-2023”
2. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy
Topólka niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej
w Topólce.
Treść uchwał dostępna na stronie BIP gminy Topólka.
Przewodniczący Rady Gminy – Stanisław Borkowski

Nowa sieć szkół w gminie Topólka
29 marca Rada Gminy Topólka podjęła uchwałę w sprawie
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Od 1 września 2017 r. na terenie naszej
gminy będą funkcjonowały dwie ośmioletnie szkoły podstawowe
w Topólce i Paniewie. Zgodnie z zapisami w uchwale Publiczne

Rewitalizacja obszarów

Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Topólce zostanie włączone do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce.
Klasy gimnazjalne będą prowadzone w szkole podstawowej do
31 sierpnia 2019 r.
Maria Olszewska

14 maja 2017 r. zmarł

Ś.P. Tadeusz Krzewiński
emerytowany wieloletni pracownik
Gromadzkiej Rady Narodowej
i Urzędu Gminy w Topólce.
Żegnamy działacza społecznego
i byłego pracownika gminy.

Uchwałą Nr XIX/157/17 Rada Gminy Topólka, 28 kwietnia
2017 r. jednogłośnie przyjęła „Program Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023”. Podjęcie uchwały poprzedziła prezentacja programu opracowanego przez ekspertów zewnętrznych.
Na Sesji Rady omówiono działania podjęte przez gminę Topólka,
które miały wpływ na ostateczny kształt programu rewitalizacji.
Wykonanie zadań określonych w w/w programie, pozwoli zrealizować cele zakładane w tym dokumencie, co przyczyni się do
poprawy warunków w sferze społecznej, przestrzennej, funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej na rewitalizowanych
obszarach gminy: Czamanina, Kamieńca, Kozjat i Znaniewa.
Przyjęty Program, zgodnie z obowiązującymi procedurami,
zostanie przedłożony do oceny ekspertom wskazanym przez
Województwo.
Justyna Grabowska

Wyrazy współczucia rodzinie
składają
Przewodniczący
Rady Gminy
Stanisław Borkowski
wraz z Radnymi

Wójt Gminy
Marek Dybwski
z pracownikami
Urzędu Gminy
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SP TOPÓLKA
„Mistrz wyścigów słownikowych języka angielskiego i
języka niemieckiego.”
23 marca 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce został zorganizowany konkurs słownikowy pod hasłem:
„Mistrz wyścigów słownikowych języka angielskiego i języka niemieckiego.” Chęć wspólnej rywalizacji zadeklarowało wielu uczniów, toteż konkurs został poprzedzony eliminacjami. Ostatecznie w konkursie wzięło
udział 12 uczniów z klas IV–VI. Każdą klasę reprezentowały dwie osoby.
Uczniowie z ogromnym zaangażowaniem i niesamowitą prędkością szukali prawidłowego znaczenia słów.

Olimpiada promocji zdrowego stylu życia
20 kwietnia br. w Radziejowie odbyła się XI edycja OLIMPIADY PROMOCJI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA,
organizowana na szczeblu rejonowym
przez Oddział PCK w Radziejowie.
Wzięli w niej udział dwaj uczniowie naszej szkoły, zdobywając:
– Antoni Żórawski z kl. VI a – I miejsce (na zdjęciu z prawej strony),
– Łukasz Jankowski z kl. VI a – wyróżnienie.
Serdecznie gratulujemy sukcesu
i życzymy kolejnych!
Tekst i foto:
opiekun SK PCK Lidia Wąsikowska

Niecodzienna inscenizacja

Pierwsze miejsce i zarazem tytuł mistrza wyścigów słownikowych
przypadł Amelii Kuźmińskiej z klasy VI b, drugie miejsce zajęła Karolina Czarnecka, uczennica klasy VI b, natomiast trzecie miejsce zajął Igor
Szymczak z klasy Va. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Z pewnością nasi uczniowie nie dopuszczą do sytuacji, by słowniki
w szkolnej bibliotece stały zakurzone.
Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców – sponsorowi nagród.
Tekst: Katarzyna Smól, Aneta Dybowska

Mistrz szkoły w turnieju warcabowym
Od grudnia do lutego w świetlicy naszej
szkoły trwały rozgrywki w warcaby o tytuł Mistrza Szkoły. W wyniku eliminacji klasowych,
a następnie szkolnych, wyłoniliśmy najlepszego gracza. Został nim Piotr Gołębiewski
z kl. Vb.
Gratulujemy Piotrowi i już dziś zapraszamy
chętnych uczniów na kolejną edycją turnieju
warcabowego za rok! Dziękujemy Radzie Rodziców – sponsorowi nagrody dla zwycięzcy.
Tekst i foto: Lidia Wąsikowska

Spotkanie z leśnikami i myśliwym
„Dzień Leśnika” to doskonała okazja do refleksji na temat znaczenia lasów w naszym życiu i docenienia pracy ludzi, którzy troszczą się
i pielęgnują go na co dzień. 5 kwietnia w naszej
szkole odbyło się spotkanie z panem leśniczym
Damianem Górskim oraz myśliwymi z Koła
Łowieckiego „Cyraneczka” w Orlu. Zaproszeni goście obejrzeli przedstawienie pt. „Leśne
Opowieści” w wykonaniu uczniów klasy II b.
Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Dzieci
z dużym zainteresowaniem słuchały opowieści
pana leśniczego i myśliwych. Poznały tajniki
pracy leśnika oraz tradycje myśliwskie.
Foto nadesłane.
organizator Barbara Kordylak

6 kwietnia w naszej szkole miała miejsce wyjątkowa inscenizacja.
Uczniowie klasy VIa, VIb i Va przedstawili Drogę Krzyżową Jezusa Chrystusa. W rolę Jezusa wiernie wcielił się Antoni Żórawski. Maryją była Oliwia Zarębska. Rolę żołnierzy odegrali: Piotr Błaszczyk, Paweł Topolski,
Maciej Jeziórski i Jakub Simiński. Oliwia Krych pięknie zagrała św. Weronikę. Judaszem był Mateusz Mielcarek. Łukasz Jankowski wystąpił jako
Piłat. Jan Derela zagrał Szymona z Cyreny. Paweł Błaszczyk wcielił się
w rolę sługi Piłata. Jan Kwiatkowski był też Janem – uczniem Jezusa.
Rolę płaczących niewiast odegrały dziewczęta z klas VIa i Va. Narratorem była Milena Mikołajczak. Nagłośnieniem zajmował się Filip Irzemski.
Wszystkim młodym artystom serdecznie gratulujemy odwagi i empatii.
Inscenizacja Drogi Krzyżowej w naszej szkole odbyła się po raz pierwszy
i spotkała się ze zrozumieniem wśród odbiorców. Mamy nadzieję, że za
rok będziemy mogli przedstawić ją całej społeczności szkolnej.
Jolanta Grabowska, Grażyna Błaszczyk
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SP PANIEWO
Apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

Gminny Konkurs Matematyczny
„Mały Mistrz Szybkiego Liczenia”
25 kwietnia 2017 roku odbył się w naszej szkole Gminny Konkurs
Matematyczny „Mały Mistrz Szybkiego Liczenia 2017”. Adresowany
był do uczniów klas I–III z gminy Topólka. W konkursie wzięło udział
16 osób. Celem konkursu było promowanie i popularyzacja matematyki wśród dzieci oraz wyłonienie najszybciej i najlepiej liczących uczniów.
Uczestnicy mieli do wykonania 60 działań, w jak najkrótszym czasie. Działania były dostosowane do poziomu danej klasy.

28 kwietnia 2017 roku w naszej szkole odbył się apel z okazji
226 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie z klas IV-VI pod
kierunkiem M. Wiśniewskiej uzmysłowili wszystkim, jak ważną rolę i znaczenie mają słowa: Ojczyzna i Patriotyzm. Zaprezentowali najważniejsze
wydarzenia związane z obradami Sejmu Wielkiego i Konstytucji 3 Maja.
Po zakończeniu występu, nastąpiły gromkie brawa i owacje.
Tekst: J. Przybysz
Foto: M. Wiśniewska

Szkolenie udzielania pierwszej pomocy w naszej szkole

Udział w konkursie stwarzał uczniom możliwość sprawdzenia i porównania swoich umiejętności matematycznych i tempa liczenia z innymi.
Małymi Mistrzami Szybkiego Liczenia zostali: kl. I – Nikola Słomczewska, kl. II – Anna Mikołajewska, kl. III – Lena Przewozikowska.
Wicemistrzami zostali: kl. I – Oliwia Redzimska z SP im. Mikołaja
Kopernika w Topólce, kl. II – Ola Ratajczyk, kl. III – Kuba Mikołajewski.
Pozostali mistrzowie i wicemistrzowie, to uczniowie naszej szkoły.
Zwycięscy otrzymali nagrody książkowe i dyplomy, pozostali uczestnicy – dyplomy i drobne upominki. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów!
Tekst i foto: Danuta Bachurska

Mamy już Wiosnę
Wiosna to najpiękniejsza pora roku, dlatego Pierwszy Dzień Wiosny
jest bardzo radosny i bardzo wyczekiwany przez wszystkie dzieci. Zadaniem każdej klasy było przygotowanie papierowej, ekologicznej Marzanny. We wtorek 21 marca, uczniowie z naszej szkoły wraz z nauczycielami,
przeszli barwnym korowodem przez wieś. Następnie powrócili na boisko
szkolne, gdzie odbyło się spalenie Marzanny.

30 marca dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie z klas I-VI
wzięli udział w szkoleniu udzielania pierwszej pomocy, które przeprowadziła Janina Kowalska –Terenowy Instruktor PCK w Radziejowie. Szkolenie składało się dwóch części. W części teoretycznej poznano elementarne
zasady postępowania przy wypadkach. Wyposażenie apteczki oraz zasady
udzielania pierwszej pomocy. W części praktycznej dzieci rozpoznawały
i nazywały elementy wyposażenia apteczki i brały udział w warsztatach
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Utrwaliły numer alarmowy
999 oraz zasady udzielania i wzywania pomocy.
Foto i tekst: J .Przybysz

Dziękujemy uczniom za zaangażowanie i wspaniałą zabawę.
Tekst: J. Przybysz
Foto: A. Kontowicz
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GIMNAZJUM
X Edycja Konkursu Wiedzy Religijnej Diecezji
Włocławskiej – etap dekanalny

Charytatywny Kiermasz Książek

7 kwietnia odbył się w naszej szkole kiermasz książek na którym
znalazły się; klasyka literatury polskiej i światowej, ilustrowane albumy,
powieści dla dzieci i młodzieży, książki edukacyjne dla uczniów, kulinarne
i hobbystyczne. Celem kiermaszu była promocja wartościowych książek,
propagowanie czytelnictwa wśród młodzieży, aktywizacja uczniów do
współdziałania z biblioteką szkolną. Kiermasz cieszył się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży, rodziców, nauczycieli i pracowników naszej
szkoły. Wiele pozycji znalazło nabywców, przez co można sądzić, iż cele
akcji zostały zrealizowane. Nagrodą za trud włożony w organizację kiermaszu, były zdobyte pieniądze dla osób potrzebujących.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili nasz
kiermasz.
Aneta Tejman

Egzamin gimnazjalny

W dniach 19–21 marca 2017 r. uczniowie klas trzecich przystąpili do
egzaminu gimnazjalnego – najważniejszego sprawdzianu wiedzy i umiejętności na tym etapie kształcenia. Składał się on z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i językowej. W części humanistycznej
zdający pisali egzamin z języka polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie, część matematyczno-przyrodnicza obejmowała egzamin z zakresu
matematyki i przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. W części trzeciej uczniowie rozwiązywali test z języka angielskiego na
poziomie podstawowym i rozszerzonym. Testy przygotowane zostały przez
Centralną Komisję Egzaminacyjną.
Renata Pierucka

Jump Arena
7 kwietnia klasy pierwsze i drugie naszego Gimnazjum wybrały się na
wycieczkę do toruńskiego parku trampolin – Jump Arena. Opiekunami grupy
były: M. Jaskulska, K.Wujkiewicz, E. Lorenc, A. Mańkowska oraz B. Przybysz.
Jump Arena – to wyjątkowe miejsce na sport i rekreację. Park ten posiada
udogodnienia dla wszystkich grup wiekowych. Ośrodek to rozległy obszar trampolin z koszami do wsadów, ścieżkami akrobatycznymi, basenami z gąbkami.
Wycieczka była dla gimnazjalistów doskonałą okazją do sprawdzenia swojej kondycji i umiejętności sportowych. Uczestnicy wrócili zrelaksowani i zadowoleni.
M. Jaskulska

26 kwietnia w Publicznym
Gimnazjum im. Jana Lubranieckiego w Lubrańcu, odbył
się Międzygimnazjalny Konkurs Wiedzy Religijnej Diecezji
Włocławskiej – etap dekanalny,
pt. „I od tej godziny wziął Ją
uczeń do siebie” (J19,27) – Jan
Paweł II nauczyciel zawierzenia
Maryi. Z pytaniami konkursowymi zmagało się 12 gimnazjalistów. Nasze gimnazjum reprezentowali: Julia Lewandowska – V miejsce, Weronika Błaszczyk – III miejsce,
Szymon Wojewoda – II miejsce. Do kolejnego etapu zakwalifikowali się:
Szymon Wojewoda i Weronika Błaszczyk. Gratulujemy, życzymy dalszych
sukcesów. Na zdjęciu od lewej; Julia Lewandowska, Szymon Wojewoda,
Weronika Błaszczyk.
Foto nadesłane
Aneta Tejman

Konkurs Wiedzy o Prawie
Badania świadomości prawnej Polaków wskazują, że nie należymy do
społeczeństw często korzystających
z fachowej pomocy prawnej przy rozwiązywaniu problemów. Za taki stan
rzeczy w pewnym stopniu odpowiada
brak edukacji prawnej w szkole. Środowiska prawnicze podejmują pewne
inicjatywy, aby przeciwdziałać temu
zjawisku. W tym celu Centrum Edukacji
Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych w ramach programu „Szkoła bliższa prawu” ogłosiło Konkursu Wiedzy
o Prawie (w tym roku była to II edycja).
Honorowy patronat nad konkursem
objęli: Prezydent Warszawy i Rzecznik Praw Dziecka.
I etapem konkursu były eliminacje szkolne. Zgłoszeni uczestnicy
musieli wykazać się znajomością wskazanych w regulaminie rozdziałów:
Konstytucji RP, podręcznika Przychodzi uczeń do prawnika oraz zamieszczonych na stronie organizatora prezentacji multimedialnych. Zdobytą
dzięki nim wiedzę prezentowali w części pisemnej i części ustnej. W tych
zmaganiach wzięło udział troje gimnazjalistów: Wiktoria Konopińska, Michał Kwiatkowski i Krystian Trawiński, wszyscy z klasy Ic.
Do etapu okręgowego zakwalifikowali się: Wiktoria i Krystian. 25 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu spotkali się z przedstawicielami gimnazjów województwa kujawsko-pomorskiego. Na początku
zmierzyli się z kazusem prawnym, dokonali jego analizy i odpowiedzieli
pisemnie na pytania. Druga część ustna, tu – oprócz znajomości zagadnień
prawniczych – liczyła się także umiejętnością konwersacji. Nasza uczennica – Wiktoria znalazła się w grupie trojga finalistów – reprezentujących
województwo w krajowym finale. Odbywał się on się 16 maja w Warszawie,
w gmachu Naczelnego Sądu Administracyjnego. Było to dla uczniów także
spotkanie z czołowymi postaciami życia społecznego, przedstawicielami
instytucji patronackich. Oprócz udziału w konkursie młodzież miała okazję
zwiedzić gmach sądu, zjeść obiad w towarzystwie organizatorów.
Konkursowa wypowiedź uczniów dotyczyła kwestii zawartych w podręcznikach. Mogli ich wysłuchać także opiekunowie. Poziom wiedzy
uczestników był, zdaniem oceniających, bardzo wyrównany. O kolejności
zadecydowała dogrywka.
Chociaż dla Wiktorii osiągnięty wynik nie jest satysfakcjonujący, to udział
w konkursie dał jej możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i porównania jej poziomu z innymi . Mogła też poznać, na czym polega praca prawnika i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w przyszłości chciałaby wykonywać taki zawód.
Gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów w obcowaniu z Temidą –
Anna Orłowska i Elżbieta Pesta-Wojtysiak – nauczycielki, które przygotowały uczniów do udziału w konkursie.
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Sukcesy młodych, wokalnych talentów z Topólki
Regionalny
Konkurs wokalny
24 marca w Toruniu, pod honorowym
patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego
oraz Prezydenta Miasta Torunia Michała
Zaleskiego, odbył się Regionalny Konkurs
Piosenki wykonywanej w języku obcym.
Reprezentant Gminnego Ośrodka
Kultury w Topólce, uczeń Studium Sztuki
Wokalnej, prowadzonym przez Zbigniewa
Wojciechowskiego – Mariusz Kosiński,
otrzymał wyróżnienie w kategorii szkoły
gimnazjalne. Na zdjęciu Mariusz, drugi od
prawej, wśród nagrodzonych wykonawców.
9 kwietnia w Konecku odbył się

XVIII Przegląd Młodych Talentów Wokalnych
Gminny Ośrodek Kultury w Topólce reprezentowali młodzi soliści: Zuzia Matusiak i Mariusz Kosiński.
Uzdolnieni młodzi wykonawcy, profesjonalnie przygotowani przez instruktora muzycznego Zbigniewa Wojciechowskiego odnieśli kolejny sukces. Zuzia Matusiak zdobyła III miejsce
w najmłodszej kategorii wiekowej, a Mariusz Kosiński otrzymał
wyróżnienie w kategorii młodzieży gimnazjalnej. Młodzi artyści
w swoim dorobku mają już wiele sukcesów, pomimo krótkiego
stażu scenicznego.
Dziękujemy za godne reprezentowanie naszej gminy i życzymy powodzenia w kolejnych konkursach.
Foto – nadesłane
Jan Błaszczyk

Obchody Dnia Pracownika Podwójny sukces Mileny
Milena
RybacSłużby Zdrowia
ka uczennica kl. IVa
7 kwietnia br. przedstawiciele SK PCK z SP Topólka z opiekunem, udali się do NZOZ SALUBER w Topólce, aby w imieniu
całej społeczności szkolnej pracownikom miejscowego ośrodka
zdrowia złożyć serdeczne życzenia z okazji ich święta oraz wyrazić swoją wdzięczność za ofiarną służbę na rzecz drugiego człowieka i współpracę z naszą szkołą.

Pamiątkowe zdjęcie delegatów naszej szkoły z lekarzem –
Sławą Daszkiewicz-Żórawską oraz pielęgniarkami – Elżbietą
Rakowską i Jadwigą Ulanowską.
Tekst i foto: opiekun SK PCK Lidia Wąsikowska

Szkoły Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika w Topólce odniosła podwójny sukces
biorąc udział w konkursach matematycznych. W Ogólnopolskim Konkursie „Alfik
Matematyczny” oraz
w Ogólnopolskim Interaktywnym Konkursie
„Maks Matematyczny”
uzyskała wynik dobry.
Rozwiązując zadania
niestandardowe w „Alfiku”, wykazała się umiejętnością twórczego, logicznego myślenia. O sukcesie w „Maksie” zdecydowała
znajomość technologii informatycznej oraz umiejętność szybkiego liczenia podczas rozwiązywania zadań w formie internetowych gier matematycznych. Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.
Maria Olszewska
Nauczyciel matematyki
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TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA
W RUCHU DROGOWYM 2017
11 kwietnia drużyny szkół podstawowych i gimnazjum wzięły udział w eliminacjach gminnych Ogólnopolskiego Turnieju
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
Uczestnicy turnieju musieli wykazać
się wiedzą dotyczącą przepisów obowią-

zujących w ruchu drogowym. 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 – oficer prasowy
KPP w Radziejowie, Elżbieta Balcerczyk,
Andrzej Szwedek, Ryszard Kujawa – nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjum.

W klasyfikacji drużynowej zwyciężyła drużyna Szkoły Podstawowej
im. Franciszka Becińskiego w Paniewie,
w składzie: Natalia Waszak, Natalia Rybacka, Grzegorz Wilk, Aleksander Adrian. II miejsce zdobyła drużyna Szkoły
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika
w Topólce. W skład zwycięskiej drużyny Publicznego Gimnazjum im. Adama
Mickiewicza w Topólce weszli: Patryk

Pruczkowski, Patryk Małkowski, Kacper
Małkowski. W klasyfikacji indywidualnej
w kategorii szkół podstawowych I miejsce zdobyła Natalia Waszak, SP Paniewo, II miejsce – Łukasz Jankowski,
SP Topólka, III miejsce – Maciej Jeziórski, SP Topólka. W kategorii szkół gimnazjalnych I miejsce – Patryk Pruczkowski,
II miejsce – Patryk Małkowski, III miejsce
– Kacper Małkowski.

Fundatorami nagród w turnieju byli:
Wójt Gminy – Marek Dybowski oraz Kierownik Posterunku Policji w Topólce- Artur Kmiecikowski. Zwycięzcy otrzymali
dyplomy i nagrody rzeczowe. Wszystkim
uczestnikom wręczono pamiątkowe dyplomy oraz upominki w postaci kamizelek
i opasek odblaskowych.

TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ 2017
20 marca uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum wzięli
udział w eliminacjach gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, którego organizatorem był Wójt Gminy Topólka oraz Zarząd OSP w Topólce.
Uczestnicy turnieju rozwiązywali test sprawdzający znajomość
przepisów przeciwpożarowych oraz zasad postępowania na wypadek pożaru. Komisja w składzie: Andrzej Dzierżawski – prezes Gminnego Zarządu OSP, Zygmunt Dogoński – komendant
Gminnego Zarządu OSP, Elżbieta Balcerczyk, Andrzej Szwedek,
Ryszard Kujawa – nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjum,
wyłoniła zwycięzców turnieju.
W kategorii szkół podstawowych: Gracjan Czarnecki – I miejsce, Piotr Jankowski – II miejsce, Julia Gasińska – III miejsce,
uczniowie Szkoły Podstawowej im. Franciszka Becińskiego
w Paniewie.
W kategorii szkół gimnazjalnych: Szymon Wojewoda – I miejsce, Jędrzej Kosmalski – II miejsce, Patryk Trawiński – III miejsce, uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Adama Mickiewicza
w Topólce. Zdobywcy I, II i III miejsca otrzymali dyplomy i nagrody
rzeczowe, natomiast pozostałym uczestnikom wręczono pamiątkowe dyplomy. Fundatorem nagród w turnieju był Wójt Gminy –
Marek Dybowski.
Foto nadesłane
Maria Olszewska

Maria Olszewska
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„Od zakwasu do żurku kujawskiego” – X edycja
X jubileuszowa edycja konkursu produktów tradycyjnych Powiatu Radziejowskiego „Od zakwasu do żurku kujawskiego”
odbyła się 19 marca br. w Dobrem, czyli tam, gdzie zrodził się
pomysł zorganizowania tego konkursu. Tradycją stało się organizowanie konkursu wspólnie przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Powiatową Radę Kół
Gospodyń Wiejskich w Radziejowie.
Organizatorzy określili następujące cele konkursu:
1. Identyfikacja i zgromadzenie wiedzy na temat oryginalnych,
regionalnych produktów żywnościowych, wytwarzanych tradycyjnymi metodami na terenie powiatu radziejowskiego.
2. Poszukiwanie produktów specyficznych, charakterystycznych
dla danego regionu, które mogą stać się jego wizytówką.
3. Promowanie zdrowej, tradycyjnej żywności.
4. Zachęcanie do kontynuowania tradycji kulinarnych regionu.
5. Podtrzymanie tożsamości lokalnej.
6. Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich.
Dziesiąte spotkanie było również wspaniałą okazją do przypomnienia kolejnych corocznych edycji, co w sposób profesjonalny uczyniła Urszula Nowakowska – pracownik Kujawsko-Pomorskiego Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie – Oddział
w Zarzeczewie.
Oczywiście, w konkursie nie zabrakło reprezentantek naszej Gminy zrzeszonych w Kołach Gospodyń Wiejskich. Produkty przygotowane przez naszą koleżankę – Małgorzatę Ulewicz z Borku, zostały wysoko ocenione przez Komisję. Specjał

o nazwie „powidła zapiekane w kamiennym garnku” uzyskał
I miejsce w kategorii dań pochodzenia roślinnego, a „szablok z kapustum i szpyrkum” – II miejsce w kategorii „produkty inne”.
Organizatorzy poinformowali, że X jubileuszowa edycja konkursu, była już ostatnią.
Znając jednak aktywność pań zrzeszonych w Powiatowej Radzie Kół Gospodyń Wiejskich, jestem przekonana, że powstanie
nowy pomysł na wspólne spotkania służące aktywizacji naszego
środowiska.

„Jajeczkowe spotkanie’’

W niedzielę 23.04.2017 delegacja sołectwa Wola Jurkowa
miała zaszczyt złożyć najserdeczniejsze życzenia wielu lat zdrowia i pogody ducha Jubilatowi
panu Stanisławowi Polewskiemu
z okazji setnych urodzin.
Dla społeczności naszej wsi
jest wielkim wyróżnieniem mieć
tak szacownego mieszkańca
w swoim gronie.

W okresie wielkanocnym organizowane są w różnych świetlicach naszej gminy spotkania wielkanocne. Również i u nas
w Orlu, 8 kwietnia miejscowe KGW przygotowało „Jajeczkowe
spotkanie’’. Nie zabrakło tradycyjnego żurku, wędlin, ciast i jajeczek pod różnymi postaciami. Zaproszeni goście kosztowali te
specjały. Dziękujemy za przybycie i miły wieczór.

Na zdjęciu uczestniczki konkursu wraz z wójtem.
Dorota Tomczak – Przewodnicząca KGW Kozjaty

Tekst i foto: Anna Migdalska
Na zdjęciu jubilat z Panią sołtys – Jolantą
Chwiałkowską i Emilią Czyżewską

Foto nadesłane

Dostojnemu Jubilatowi Panu Stanisławowi Polewskiemu z Woli Jurkowej, serdeczne życzenia i gratulacje
z okazji setnych urodzin złożył w imieniu radnych Rady Gminy Topólka – Przewodniczący Stanisław Borkowski.

KGW Orle – Jolanta Wojciechowska

Foto: Ewa Kontowicz
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GIMNAZJUM
„W ludowych klimatach”
Pod takim hasłem, 27 kwietnia publiczność gimnazjum oraz zaproszeni goście bawili się w rytmach ludowych piosenek, przyśpiewek,
tańców, a także pogawędek utrzymanych w gwarze kujawskiej. Wśród
gości witaliśmy: Wójta Gminy Topólka – Marka Dybowskiego, przewodniczącego Rady Gminy – Stanisława Borkowskiego, ks. kanonika
Antoniego Wojciechowskiego, księży sąsiednich parafii – ks. Tadeusza
Szczepaniaka, ks. Jerzego Mętlewicza i ks. Andrzeja Aniszczyka, dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie – Mariolę
Pińską i przedstawicieli poradni – Aleksandrę Kotarską, Kingę Ziółkowską i Roberta Zaradzkiego, Klub Seniora, rodziców oraz wielu przyjaznych szkole gości.
Dyrektor Elżbieta Budzyńska w swoim wystąpieniu mówiła, że dzisiejsza uroczystość jest wyrazem podziękowania za 18-letnią współpracę
tym, którzy wspierali naszą szkołę w różnych okolicznościach, zarówno
tych miłych, jak i tych trudnych.

Dziewczęta i chłopcy gimnazjum zaśpiewali m.in. „Głęboką studzienkę”, „Czerwone jabłuszko”, „Uciekła mi przepióreczka”; zatańczyli
kujawiaka. A wszystko to w pięknych strojach ludowych na tle wiejskiej
scenerii z ubiegłych epok. Kultywowanie tradycji, zwyczajów, obrzędów
to także ważny cel wychowawczy naszej szkoły. Dlatego też uczniowie
wraz z opiekunami przypomnieli publiczności o naszych przodkach, ich
wiejskim życiu codziennym, mentalności, zabawach, tańcach i piosenkach, a także posiłkach. Podczas uroczystości gimnazjaliści częstowali
gości chlebem ze smalcem i kiszonym ogórkiem oraz domowym plackiem drożdżowym. Smaczny posiłek zawdzięczamy Radzie Rodziców.
Do przygotowania uroczystości włączyli się nauczyciele wraz z pracownikami obsługi. Scenografię zaprojektowała Maria Gołębiewska. Stroną wokalno-muzyczną i strojami zajęły się: Barbara Przybysz i Eliza Ospalska-Grudzień. Nad słowem mówionym czuwały: Elżbieta Pesta-Wojtysiak
i Beata Jankowska.
Foto z archiwum szkoły
Beata Jankowska
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Rajd rowerowy
W sobotę 13 maja odbył się
Rajd Rowerowy zorganizowany
przez Wójta Gminy Topólka oraz
Gminny Ośrodek Kultury.

Rowerowa Majówka po hasłem „W poszukiwaniu kwiatu
konwalii” rozpoczęła się wczesnym popołudniem na stadionie
w Dębiankach. Poprzedzona została akcją znakowania rowerów (znakowanie roweru to naniesienie dodatkowego numeru
seryjnego na ramę oraz wprowadzenie
informacji o właścicielu do bazy danych).
Przeprowadzili ją funkcjonariusze policji
z Posterunku w Topólce. Akcja cieszyła się
dużym zainteresowaniem – oznakowano
ponad 20 jednośladów. Wszystkich uczestników rajdu zaopatrzono w kamizelki odblaskowe ufundowane przez Samorząd Gminy
Topólka.
Po krótkiej odprawie i pouczeniu przez
policjantów „drogówki” o bezpiecznym zachowaniu się na drogach, cykliści ruszyli w
trasę. W rajdzie uczestniczyło 44 uczestników z naszej gminy oraz ku miłemu zaskoczeniu dołączyła 11-osobowa grupa zaprzyjaźnionych cyklistów „Herosi„ z Osięcin.

Najstarszym, niestrudzonym rowerzystą był p. Lesław Tanalski, najmłodsza uczestniczka: 8-letnia Weronika Adrian. Trasa
przebiegała przez Dębianki – Kamieniec – Orle – Rybiny.
Piękna, słoneczna pogoda i dobre humory dopisywały uczestnikom, dzięki czemu udało się wspólnie przejechać 20 km. Oczywiście kwiat konwalii został znaleziony! Po krótkim odpoczynku
i „sesji zdjęciowej„ kwiatu (albowiem taki był cel z uwagi na to, iż
kwiat jest pod ochroną) cykliści udali się w dalszą drogę. Uczest-

nicy zatrzymali się w Barze „Pod Gwiazdami” gdzie czekała na nich miła niespodzianka . Posileni kiełbaską z ogniska mogli udać
się do domu.
Dziękujemy niestrudzonym rowerzystom, zarówno tym najstarszym jak i najmłodszym za wspaniałą wyprawę, wspólnie
mile spędzone sobotnie popołudnie.
Podziękowania
kierujemy
również
do wszystkich funkcjonariuszy Policji
a w szczególności dla Komendanta KPP
oraz Naczelnika Wydziału Prewencji KPP
w Radziejowie.
Iwona Waszak
Foto: Mariusz Dybowski
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