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22 lutego 2018 roku odbyła się XXV, w VII kadencji, Sesja 
rady gminy, na której radni podjęli następujące uchwały:
1.	 uchwała	w	sprawie	przyjęcia	„Programu	Rewitalizacji	dla	gmi-

ny	Topólka	na	lata	2016-2023”,
	2.	 uchwała	w	sprawie	przyjęcia	„	Programu	opieki	nad	zwierzę-

tami	bezdomnymi	oraz	zapobiegania	bezdomności	zwierząt	
na	terenie	gminy	Topólka	w	2018	roku”,

Rada Gminy
3.	 uchwała	w	sprawie	okręgów	wyborczych,
4.	 uchwała	w	sprawie	zmian	w	Uchwale	Nr	XXIV/195/17	Rady	

Gminy	Topólka	z	dnia	28	grudnia	2017r.	w	sprawie	uchwale-
nia	budżetu	na	2018	rok.
Uchwały	do	wglądu	na	stronie	Biuletynu	Informacji	Publicznej	

Urzędu	gminy	Topolka.	
Stanisław Borkowski – przewodniczący rady gminy

Na	luty	i	marzec	bieżącego	roku	zaplanowano	przeprowadze-
nie	 zebrań	 sprawozdawczych	we	wszystkich	 jednostkach	OSP	 
z	terenu	gminy	Topólka.

Siedemnastego	lutego	w	siedzibie	Ochotniczej	Straży	Pożar-
nej	w	Orlu,	odbyło	się	zebranie,	które	zostało	poprzedzone	po-
święceniem	zakupionego	wozu	bojowego.	Ze	względu	na	ogra-
niczone	możliwości	budżetu	gminy	Topólka,	zdecydowano	się	na	
zakup	używanego	pojazdu.	Na	ten	cel	w	budżecie	gminy	na	rok	
2017	 przeznaczono	 kwotę	 150.000,00	 zł.	 Ostatecznie	 w	 grud-
niu	ubiegłego	roku	w	ramach	przeprowadzonego	postępowania	
zakupiono	 za	 kwotę	 130.000,00	 zł,	 średni	 pojazd	 ratowniczo-
-gaśniczy.	Zakupiony	pojazd	 to	MAN	model	 12232,	 z	 silnikiem	
230	KM	z	napędem	4x4.	Samochód	posiada	zbiornik	na	wodę	
o	pojemności	2500	litrów.	Zakup	ten	w	znacznym	stopniu	wpły-
nie	na	podwyższenie	poziomu	zabezpieczenia	pożarowego	oraz	
ratowania	 życia,	 zdrowia	 i	 mienia	 ludzkiego	 przede	 wszystkim	
mieszkańców	gminy	Topólka	i	powiatu	radziejowskiego. 

Ważnym	 argumentem	 przemawiającym	 za	 zakupem	 wozu	
bojowego	dla	 jednostki	w	Orlu,	 jest	 jej	przynależność	do	Krajo-
wego	Systemu	Ratowniczo-Gaśniczego.	Zakupiony	pojazd	uła-
twi	niesienie	pomocy	potrzebującym.

Z	budżetu	gminy	na	działalność	ochotniczych	straży	pożar-
nych	wydatkowano	w	 poszczególnych	 latach	 obecnej	 kadencji		
następujące	kwoty:
–	 130.046,80	zł	w	2015r.,
–	 110.123,31	zł	w	2016r.,
–	 316.760,80	zł	w	2017r.

Oprócz	wymienionego	zakupu	wozu	bojowego	i	bieżącego	fi-
nansowania	działalności	poszczególnych	jednostek,	w	tym	okre-
sie	sfinansowano	także:
–	 wymianę	pokrycia	dachu	na	budynku	OSP	w	Orlu	oraz	udzie-

lono	tej	 jednostce	wsparcia	przy	prowadzonych	pracach	re-
montowych	pomieszczeń	na	I	piętrze	tego	budynku,

–	 remont	pomieszczeń	w	remizie	OSP	w	Paniewie,
–	 wymianę	pokrycia	dachu	na	budynku	OSP	w	Torzewie	oraz	

zakupiono	znaczną	część	materiałów	na	termomodernizację	
tego	budynku	w	2018	r.,

–	 opracowanie	dokumentacji	 projektowej	na	 termomoderniza-
cję	budynku	OSP	w	Topólce.
 

Posiadanie	dokumentacji	pozwoliło	na	aplikowanie	w	2017	r.	 
o	 środki	 unijne	 na	 to	 zadanie.	 Wartość	 kosztorysowa	 –	
400.000,00	 zł.	 Przewidywany	 termin	 rozpatrzenia	 złożonego	
wniosku	 przez	 Urząd	 Marszałkowski	 Województwa	 Kujawsko
-Pomorskiego	–	I	kwartał	2018	roku.

W	budżecie	gminy	na	bieżący	rok	zabezpieczono	także	środ-
ki	finansowe	na	opracowanie	dokumentacji	na	remont	budynku	
OSP	w	Kozjatach	w	celu	przygotowania	tego	zadania	do	realiza-
cji	w	2019	roku	z	udziałem	środków	unijnych.

Marek Dybowski – wójt gminy Topólka
Foto: Damian Lewiński

Nasz wkład w ochronę przeciwpożarową

Nowy samochód OSP

Szatnia OSP

Zebranie OSP
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Łagodna	zima	umożliwiła	prowadzenie	w	styczniu	i	lutym	prac	
budowlanych	przy	 rozbudowie	 budynku	Przedszkola	w	Topólce.	
Przed	 nadejściem	mrozów	wyłoniony	wykonawca	wykonał	 ławy	
fundamentowe,	 ściany	 fundamentowe	 oraz	 ściany	 parteru	 bu-

Z wizytą na placu budowy
dynku.	Dotychczasowe	zaawansowanie	prac	pozwoliło	na	zabez-
pieczenie	frontu	robót	na	okres	wystąpienia	niższych	temperatur.	
Obecnie	montowane	są	poszczególne	elementy	pierwszego	stro-
pu.	Mamy	nadzieję,	że	niskie	temperatury	szybko	ustąpią	i	wyko-
nawca	będzie	mógł	przystąpić	do	betonowania	stropu.	Zdjęcia	na	
stronie	www.topolka.pl,	obrazują	wykonane	dotychczas	prace.

Marek Dybowski – wójt gminy

Stan budowy na 26 lutego 2018 r.Stan budowy na 30 stycznia 2018

W	lutym	br.	gmina	Topólka	ogłosiła	przetarg	nieograniczony	na	
wybór	 Wykonawcy	 inwestycji	 pn.	 „Termomodernizacja budyn-
ku Szkoły Podstawowej w Topolce”	dofinansowanej	ze	środków	
Unii	Europejskiej	z	Europejskiego	Funduszu	Rozwoju	Regionalnego	
w	ramach	Osi	priorytetowej	3.	Efektywność	energetyczna	i	gospodar-
ka	niskoemisyjna	w	regionie	Działania	3.3	Efektywność	energetycz-
na	w	sektorze	publicznym	i	mieszkaniowym	-	Schemat:	Modernizacja	
energetyczna	budynków	publicznych	Regionalnego	Programu	Ope-
racyjnego	Województwa	Kujawsko-Pomorskiego	na	lata	2014-2020	
–	w	ramach	polityki	terytorialnej.	

W	ramach	umowy,	którą	z	przedstawicielami	Województwa	Ku-
jawsko-Pomorskiego	podpisali:	Marek	Dybowski	–	wójt	gminy	i	Tere-
sa	Głowacka	–	skarbnik	gminy,	w	ubiegłym	roku,	zostanie	wykonany	
zakres	działań	obejmujący:
a) dla branży architektoniczno-budowlanej

–	 ocieplenie	ścian	cokołu	styropianem	z	wykonaniem	tynku	sili-
konowego,

–	 demontaż	obróbek	blacharskich,	w	tym	parapetów	zewnętrz-
nych,	rur	spustowych,	rynien,	wskazanych	okien,

–	 osadzenie	nowych	okien,
–	 wklejenie	poziomego	pasa	płyt	XPS	wzdłuż	krawędzi	okapów	

i	ścian	szczytowych	klejem	do	łączenia	styropianu	z	papą,
–	 zamocowanie	pasa	z	płyty	OSB	za	pomocą	dybli	kotwionych	

w	płytach	korytkowych	dachu	i	ścian	szczytowych,
–	 wykonanie	obróbek	blacharskich	pod	–	i	nadrynnowej	oraz	attyk,
–	 montaż	prefabrykowanych	rynien	i	rur	spustowych,
–	 docieplenie	ścian	styropianem,	
–	 wykonanie	tynku	silikatowego	barwionego	w	masie,
–	 montaż	nowych	parapetów	zewnętrznych,
–	 montaż	 kratek	 wentylacyjnych	 na	 jednym	 z	 budynków	 od	

stropodachów	–	16	szt,
–	 odtworzenie	dylatacji	ścian	budynku	oraz	wykonanie	brakują-

cych	dylatacji	części	cokołowej,
–	 zamocowanie	12	szt.	budek	lęgowych	dla	ptaków,
–	 demontaż	kominów	wentylacyjnych	odbudowa	ich	oraz	pod-

wyższenie	o	grubość	docieplenia,
–	 montaż	czapek	kominowych	(technologia	lekka),
–	 wklejenie	poziomego	pasa	styropianu	XPS	wzdłuż	krawędzi	

okapów	klejem	do	łączenia	styropianu	z	papą,

–	 zamocowanie	pasa	z	płyty	OSB	za	pomocą	dybli,
–	 ułożenie	 jednej	 warstwy	 papy	 wentylacyjnej	 perforowanej	

na	sucho	na	powierzchni	 starego	pokrycia	dachu	–	 łącznik	
i	część	sali	gimnastycznej,

–	 ułożenie	 ocieplenia	 dachu	 z	 płyt	 styropapy	 obustronnie	 la-
minowanych	papą	o	grubości	15	cm	(nad	budynkiem	nr	3)	i	
20	cm	(nad	budynkiem	nr	4	–	sala	gimnastyczna),

–	 przymocowanie	płyt	styropapy	do	dachu	za	pomocą	dybli	do	
styropapy	–	łączniki	mechaniczne,

–	 zamocowanie	kominków	wentylacyjnych	do	wentylacji	połaci,
–	 wklejenie	 narożników/klinów	 laminowanych	 na	 połączeniu	

powierzchni	dachu	ze	ścianami	attyki	 i	ścianami	sąsiednich	
budynków,

–	 pokrycie	dachu	jedną	warstwą	papy	termozgrzewalnej,
–	 rozebranie	 poszycia	 dachu	 nad	 najstarszą	 częścią	 szkoły	

z	blachy	i	deskowania	bez	ingerencji	w	istniejącą	konstrukcję	
dachu,

–	 ułożenie	płyt	z	twardej	wełny	mineralnej	na	stropie	ostatniej	
kondygnacji	(dachowej)	na	dachu	najstarszej	części	szkoły,

–	 wykonanie	nowego	poszycia	dachu	nad	najstarszą	częścią	
szkoły	(deskowanie	pełne	i	papa	podkładowa	iwierzchniego	
krycia	termozgrzewalna),

–	 wykonanie	obróbek	blacharskich,
–	 montaż	prefabrykowanych	rynien	i	rur	spustowych,
–	 podniesienie	 wywietrzników	 dachowych	 sali	 gimnastycznej	

o	20	cm.
b) dla branży sanitarnej

–	 demontaż	 istniejącej	 instalacji	centralnego	ogrzewania	oraz	
demontaż	istniejącej	kotłowni	węglowej,

–	 montaż	nowej	instalacji	c.o.,
–	 montaż	nowej	kotłowni	na	biomasę,
–	 montaż	nowej	instalacji	przygotowania	ciepłej	wody.

c) dla branży elektrycznej
–	 demontaż	istniejącej	instalacji	odgromowej,
–	 montaż	instalacji	odgromowej,	piorunochronnej.
Informujemy	również,	że	w	marcu	br.	zostanie	podpisana	umowa	

z	wyłonionym	wykonawcą	tego	zadania.

Justyna Grabowska

Ruszył przetarg na termomodernizację budynku 
Szkoły Podstawowej w Topólce
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SP TOPÓLKA

Zebranie informacyjne dla rodziców i opiekunów prawnych
31 stycznia 2018 r., podczas zebrania informacyjnego dla rodziców i opiekunów 

prawnych, uczeń klasy VII a – Łukasz Jankowski – pod kierunkiem nauczycielek: Ewy 
Lorenc i Magdaleny Kurzawy – wygłosił prelekcję na temat: „Zanieczyszczenie powie-
trza. Wpływ na środowisko oraz zdrowie ludzi”, a Antoni Żórawski, również uczeń klasy 
VII a, pod moim kierunkiem, przeprowadził pokaz instruktażowy udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej. Obaj uczniowie wykonali te zadania w ramach realizacji 
projektu przygotowującego ich do etapu okręgowego XXVI Ogólnopolskiej Olimpiady 
Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK, który odbędzie się 15 marca br. w Bydgoszczy. 

Opiekun Sk PCK – Lidia Wąsikowska
Foto nadesłane

Bal karnawałowy
„Tłusty czwartek” br. dla przedszkolaków z grupy „a” w Punkcie Przedszkolnym, był 

okazją nie tyko do zjedzenia pączka czy faworków. Tego dnia 3-4 latki bawiły się na balu 
karnawałowym. Dzieci dumnie prezentowały przepiękne karnawałowe stroje. Przebie-
rańcy uczestniczyli w wesołych zabawach i tańcach. Po wyczerpującej zabawie wszyscy 
zasiedli do karnawałowych przysmaków, przygotowanych przez rodziców. 

Wszystkim serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejny bal, już za rok... . 
Anna Dykon 

Foto nadesłane

„Bezpieczne ferie”

Dzieci z oddziałów przedszkolnych wzięły udział w spotkaniu z przedstawicie-
lami policji, którzy rozmawiali o zagrożeniach czyhających na dzieci w czasie ferii 
zimowych. Przedszkolacy utrwalili sobie zasady poruszania się po drodze. Usłyszeli 
przestrogi mające na celu uświadomienie zagrożeń wynikających z zabaw w miej-
scach niedozwolonych, zwłaszcza wchodzenia na zamarznięte jeziora, stawy, rzeki 
oraz zjeżdżania na sankach w pobliżu jezdni. Po spotkaniu dzieci w swoich salach 
opracowały „Kodeksy bezpiecznych zabaw zimowych”. 

M. Danielewicz, M. Smolarek
Foto nadesłane

Pierwszak bezpieczny z Puchatkiem

Już za nami aktywny udział w IX edycji ogólnopolskiego programu edukacyjne-
go o tematyce bezpieczeństwa: „Akademia Bezpiecznego Puchatka”.

Celem akcji jest edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają 
naukę w szkole oraz wspieranie ich rozwoju. Program zwraca uwagę na potencjalne 
zagrożenia, uświadamia dzieciom i ich rodzicom skutki niebezpiecznych zachowań 
w domu, szkole i na drodze. Uczniowie uczestniczyli w cyklu ciekawych zajęć, korzy-
stając przy tym z bogato ilustrowanych materiałów edukacyjnych, a następnie pisali 
TEST,  który był podsumowaniem zajęć Akademii Bezpiecznego Puchatka.

Wszyscy pierwszoklasiści  świetnie sobie poradzili z wypełnieniem testu, a w na-
grodę otrzymali certyfikat potwierdzający udział w tymże programie. 

Wychowawcy klas I
Foto nadesłane
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SP PANIEWO

Wszyscy bawią się wspaniale, jak co roku w karnawale

Bal karnawałowy dla najmłodszych uczniów naszej szkoły, to dzień niezwykły, często 
wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą im 
wielu przeżyć i radości. Tak też było u nas. 8 lutego 2018 roku w Szkole Podstawowej im. F. Be-
cińskiego w Paniewie odbył się bal karnawałowy Tego dnia  już od rana w szkole pojawiały się 
kolorowe postacie. Dzieci przebrane były za bohaterów znanych bajek, można było spotkać 
wróżki, królewny, rycerzy, piratów ... nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich  postaci. 
Rozpoznać dzieci było bardzo trudno. W pierwszej kolejności dzieci miały możliwość pozowa-
nia do zdjęcia grupowego oraz zdjęć indywidualnych. Wystrój sali wprowadził w radosny na-
strój oraz zachęcał wszystkich do wesołej zabawy. Na sali podczas pląsów robiło się kolorowo, 
wszyscy bawili się wesoło, uśmiech nie znikał z twarzy mimo chwilowego zmęczenia. Kiedy 
czas zabawy dobiegł końca dzieci z żalem opuszczały salę balową. Bal umożliwił dzieciom i 
wychowawcom spędzenie czasu w miłej atmosferze. Wspólna zabawa przyniosła wiele radości 
naszym wychowankom, a to było głównym celem tego balu.

Dziękujemy dzieciom i rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie pięknych balowych 
strojów. Kolejny bal karnawałowy już za rok.

Tekst i foto: J.Przybysz

Choinka szkolna
 Karnawał, to czas zabaw, bali, wspólnego biesiadowania. To czas radości. Już od dawna 

wiadomo, że nie tylko dorośli, ale także i dzieci lubią tańczyć. Urok tym zabawom dodaje od-
powiedni wystój  sali, a także magia wspaniałej muzyki. 27 stycznia 2018 roku w naszej szkole 
odbyła się zabawa choinkowa, zorganizowana przez Radę Rodziców. Z dalekiej Laponii przyje-
chał św. Mikołaj z dużym workiem prezentów. Wiadomo, że w naszej szkole są najgrzeczniejsze 
dzieci, więc wszystkie otrzymały paczki.

Ta wspaniała impreza zakończyła się po godzinie 18.00. Szkoda, że na następną musimy 
czekać cały rok.

Tekst i foto: J. Przybysz

Dzień Babci i Dzień Dziadka
Od wielu już lat w kalendarz uroczystości szkolnych na stałe wpisał się Dzień Babci  

i Dziadka. Impreza ta, jest przygotowywana przez najmłodszych uczniów naszej szkoły.  
18 stycznia 2018 roku w Gok-u w Topólce odbyła się środowiskowa uroczystość z okazji Dnia 
Babci i Dziadka. Przybyli na nią: wójt gminy Topólka – Marek Dybowski, przewodniczący rady 
gminy- Stanisław Borkowski, zarząd OSP z Torzewa, zarząd OSP z Paniewa, kierownik biblio-
teki Małgorzata Wojtczak, dyrektor GOK – Jan Błaszczyk, kierownik CUW – Maria Olszew-
ska, kierownik posterunku – Artur Kmiecikowski, W.W. Lewandowscy, nasi kochani babcie  
i dziadkowie, rodzice, uczniowie i Rada Pedagogiczna z naszej szkoły. Mali artyści z ogromnym 
przejęciem odtwarzali swoje role, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa 
kierowane pod ich adresem. Następnie wnuczęta obdarowali swoich cudownych gości wła-
snoręcznie ozdobionymi pierniczkami. Babcie i Dziadkowie nie żałowali pochwał dla swych 
kochanych wnuków. W dalszej części wszyscy uczestnicy imprezy zostali zaproszeni na słodki 
poczęstunek. Dzieci do występu przygotowały i pieczę nad całością uroczystości miały nauczy-
cielki: B. Jaskólska, D. Bachurska, J. Przybysz. Ogromne podziękowanie kierujemy do naszych 
kochanych rodziców za okazaną pomoc w organizacji i przebiegu całej uroczystości.

Tekst : J. Przybysz  Foto: A. Kontowicz 

Jak bezpiecznie spędzić ferie

08 lutego 2018 roku naszą szkołę odwiedzili mundurowi z PPP z Radziejowa. W pierwszej 
części spotkania najmłodsi z klas O-III dowiedzieli się, jak bezpiecznie wypoczywać w czasie 
ferii zimowych. Dzieci zostały poinformowane o obowiązku i konieczności noszenia odblasków 
przez osoby poruszające się po zmroku poza terenem zabudowanym. Dowiedziały się, jak  
i kiedy należy korzystać z telefonu alarmowego 112 i 997. W drugiej części spotkania ucznio-
wie klas IV-VII uczestniczyli w pogadankach „Bezpieczeństwo w czasie ferii” oraz „Bezpieczeń-
stwo dziecka w sieci” Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali opaski odblaskowe.

Tekst i foto: J. Przybysz
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Znów wybrzmiał dla Nich Marsz Mendelssohna
Od	dźwięków	marszu	weselnego	rozpoczęła	się	2	lutego	2018	r.	uroczystość	wręczenia	medali	za	50-lecie	pożycia	małżeńskiego,	

parom	małżeńskim	z	terenu	gminy	Topólka.	
Niezmiernie	było	nam	miło	gościć	Szanownych	Jubilatów,	którzy	wraz	ze	swoimi	najbliższymi	świętowali	 tę	niezwykłą	rocznicę	

wzajemnej	miłości,	szacunku	i	wytrwałości.	

Na	uroczystość	 „Złotych	Godów”	przybyło	7	par,	na	zdjęciu	
od	lewej:
– Teresa i Franciszek Grabowscy z Woli Jurkowej-Kolonia
– Zdzisława i Jan Kowalscy z Galonek
– Marianna i Lucjan Wilińscy ze Świerczyna
– Donata i Bolesław Białkowscy z Kamieńca
– Wanda i Henryk Woźniakowie z Kozjat

– Jadwiga i Kazimierz Płocka z Żabieńca
– Janina i Kazimierz Ospalscy z Topólki

W	imieniu	Prezydenta	Rzeczypospolitej	Polskiej	uroczystego	
aktu	dekoracji	dokonał	wójt	gminy	Marek	Dybowski.	

Jubilaci	 otrzymali	 również	 stosowne	 legitymacje,	 pamiątko-
we	dyplomy	oraz	kwiaty,	które	wręczyły:	sekretarz	gminy	Joanna	
Kosińska	oraz	 z-ca	 kierownika	USC	Sylwia	Ulanowska.	Część	
oficjalną	zakończono	grupowym	zdjęciem.

Wznosząc	toast	symboliczną	lampką	szampana,	wójt	gminy	
gratulował	 uhonorowanym	 tak	 pięknego	 jubileuszu	 oraz	 życzył	
doczekania	jeszcze	wielu	wspólnych	rocznic	w	zdrowiu	i	miłości.	

Spędzając	czas	przy	degustacji	okolicznościowego	tortu,	Ju-
bilaci	wracali	wspomnieniami	do	minionych	lat,	a	wiersz	wyrecy-
towany	przez	jedną	z	Jubilatek,	który	w	zabawny	sposób	przed-
stawiał	codzienne	zmagania	w	 jesieni	życia,	dopełnił	uroczysty	
nastrój	spotkania.

Dostojnym Jubilatom serdecznie dziękujemy za przyjęcie 
zaproszenia i wspólne świętowanie godów małżeńskich.

Medale	za	Długoletnie	Pożycie	Małżeńskie	przyznane	zosta-
ły	również	Państwu	Gabrieli i Jerzemu Rogowskim z Topólki.  
Z	przyczyn	osobistych	para	nie	przybyła	na	tę	uroczystość.

Sylwia Ulanowska
Foto Wojciech Wąsikowski

Zapraszamy do fotogalerii na stronę www.topolka.pl
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Na	 zaproszenie	 wójta	 gminy	 oraz	 dyrektora	 Gminnego	
Ośrodka	Kultury	w	Topólce	4	marca	2018	r.	do	sali	GOK	przybyło	
wiele	Pań.

Tego	 dnia	 odbył	 się	wyjątkowy	 koncert.	Wyjątkowy	 bo	 zor-
ganizowany	 specjalnie	 dla	 Kobiet	 z	 okazji	 zbliżającego	 się	 ich	
święta	i	wyjątkowy	z	powodu	bardzo	uroczystej	oprawy.	Jak	co	
roku	 scenariusz	 obchodów	Dnia	Kobiet	 owiany	był	 szczególną	
tajemnicą,	tak,	aby	Panie	miały	niespodziankę	i	były	zaskoczone.	
I	były...	jak	zwykle	mile	zaskoczone.

Od	życzeń	wójta	gminy	Marka	Dybowskiego	oraz	dyrektora	
Gminnego	Ośrodka	Kultury	 Jana	Błaszczyka	 rozpoczęło	 się	 to	
magiczne,	niedzielne	popołudnie.	Na	okoliczność	święta	Kobiet	
przygotowano	bardzo	sympatyczny	wieczór	muzyki	i	śpiewu.

Skrywaną	niespodzianką	 był	 koncert	 gwiazdy	Andrzeja	Ry-
bińskiego	z	synem	Kacprem.	Prawdziwa,	żywa	legenda	polskiej	
muzyki.	Przy	jego	śpiewie	„nie	liczyłyśmy	godzin	i	lat”	jak	z	tekstu	
jego	szlagierowej	piosenki.	

Dzień Kobiet 2018

Na	koniec	z	żywiołowymi	 i	pełnymi	zapału	występami,	z	wi-
docznym	zaangażowaniem	i	charakterystyczną	dla	młodych	 lu-
dzi	radością,	swoje	ciągle	rozwijające	umiejętności	pod	czujnym	
okiem	Zbigniewa	Wojciechowskiego	 zaprezentowali:	Małgorza-
ta	Olejnik,	Sandra	Wachowicz,	Weronika	Chojnacka	i	Weronika	
Wieczorek	z	Klubu	Młodego	Piosenkarza	oraz	Mariusz	Kosiński	
i	 Marcel	 Kordylak	 ze	 Studium	 Sztuki	Wokalnej	 przy	 Gminnym	
Ośrodku	Kultury	w	Topólce.

Jak	co	roku,	panie	z	Kół	Gospodyń	Wiejskich	przygotowały	
niespodziankę	dla	Panów.	W	ramach	podziękowań	obdarowały	
Panów	kalendarzem	z	pamiątkowymi	zdjęciami	z	 imprez	gmin-
nych,	które	odbywały	się	z	ich	udziałem.

Zwieńczeniem	 tego	 wyjątkowego	 wieczoru	 był	 kwiatek	 dla	
każdej	z	Pań	oraz	przepyszny	tort.

Organizatorzy
Foto: Damian Lewiński, Wojciech Wąsikowski
Zapraszamy do fotogalerii na www.topolka.pl
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Dzień Kobiet  
na sportowo

W	sobotę	3	marca,	z	okazji	Dnia Kobiet,	na	hali	sportowej	 
w	Topólce,	odbył	się	Turniej piłki siatkowej z udziałem Pań.
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Zwyczaje	zapustne	na	Kujawach	związane	są	z	przełomem	
karnawałowo-wielkopostnym.	W	naszej	gminie	kultywowanie	tej	
tradycji	jest	wciąż	żywe.	Czwarty	rok	z	rzędu	wójt	gminy	Topólka	
wraz	z	Gminnym	Ośrodkiem	Kultury	zorganizował	przegląd	„Kóz	
Kujawskich”.

Barwne	 korowody	 przebierańców	 z	 Borku,	 Świerczynka	 
i	Czamaninka,	8	 lutego	w	Tłusty	Czwartek,	zaprezentowały	się	
przed	licznie	zgromadzonymi	mieszkańcami	naszej	gminy.

IV GMINNY PRZEGLĄD „KÓZ KUJAWSKICH”

Pochody	zapustne	przebie-
rańców	to	nie	tylko	barwne	stroje	 
i	dobra	zabawa	–	to	jednocze-
śnie	przesłanie,	symbol,	że	po	
zimie	przyjdzie	wiosna,	a	dobro	
jest	ponad	wszystkim.

Każda	 z	 postaci	ma	 swoje	
znaczenie.	 Takie	 przesłanie	
mogliśmy	 odczytać	 w	 scen-
kach	 prezentowanych	 przez	
każdą	 z	 grup	 przebierańców,	
które	 w	 przepięknych,	 mister-
nie	 wykonanych	 strojach	 roz-
bawiały	 zgromadzoną	 publicz-
ność.

Poza	gromkimi	brawami,	przebierańcy	od	organizatorów	otrzy-
mali	nagrody.	Przegląd	zakończyliśmy	w	GOK	ciepłym	posiłkiem	
oraz	słodkimi	pączkami	ufundowanymi	przez	Gminną	Radę	KGW.	

Zapraszamy	do	fotogalerii	na	stronę	www.topolka.pl
Tekst: Iwona Waszak

Foto: Damian Lewiński

Czamaninek

Świerczynek

Borek

Świerczynek



10 NASZE SPRAWY 1 (108)

W	piątek	9	 lutego	2018	 r.	 uczeń	klasy	VIIa	Szkoły	Podsta-
wowej	 im.	 Mikołaja	 Kopernika	 w	 Topólce	 –	Antoni Żórawski, 
dla	pracowników	Urzędu	Gminy	Topólka	i	jednostek	podległych,	
zaprezentował pokaz udzielania pierwszej pomocy przedme-
dycznej.

Po	 prezentacji,	 wójt	 gminy	 Marek	 Dybowski	 podziękował	
Antoniemu	 za	 fachowe	 przeprowadzenie	 pokazu,	 opiekunowi	

Szkolnego	 Koła	 PCK	 –	 Lidii	 Wąsikowskiej	 za	 słowo	 wstępne	 
i	opiekę	nad	uczniem,	a	doktor	–	Sławie	Daszkiewicz-Żórawskiej	
z	NZOZ	„SALUBER”	w	Topólce,	za	merytoryczne	czuwanie	nad	
całością	prezentacji.	

Zapraszamy	do	fotogalerii	na	stronę	www.topolka.pl 

Foto i tekst Wojciech Wąsikowski

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Pomoc Żywnościowa w gminie Topólka

W	ramach	corocznej	kampanii	 informacyjnej	przypominamy	
zasady	stosowania	środków	ochrony	roślin	w sposób bezpiecz-
ny dla pszczół.

Stosujący	środki	ochrony	roślin	zarówno	na	małych	jak	 i	na	
dużych	powierzchniach	winni	przestrzegać	poniższych	zasad:
1.	 Nie	stosować	preparatów	toksycznych	dla	pszczół	na	kwitną-

ce	rośliny	uprawne	i	chwasty	lub	rośliny	pokryte	spadzią.
2.	 Bezwzględnie	przestrzegać	informacji	zawartych	w	etykiecie	

stosowania	 środków	 ochrony	 roślin,	 dotyczących	 bezpie-
czeństwa	pszczół.

3.	 Zabiegi	wykonywać	wieczorem,	po	dziennym	oblocie	pszczół,	
dobierać	 preparaty	 w	 możliwie	 najkorzystniejszym	 okresie	
prewencji	dla	pszczół.

4.	 Nie	stosować	środków	owadobójczych	w	pobliżu	pasiek.
5.	 Współpracować	z	pszczelarzami.

Środki	 ochrony	 roślin	 stosujemy	 tak,	 aby	 nie	 stwarzały	 za-
grożenia	dla	dziko	żyjących	owadów	zapylających	i	nie	stały	się	
przyczyną	zatrucia	pszczół	w	pasiekach.

Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 
2013 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 50) kto stosuje środek ochrony ro-
ślin w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt 
lub dla środowiska – podlega karze grzywny.

Komunikat zamieszczamy w marcowym wydaniu biule-
tynu, aby umożliwić Państwu zapoznanie się z jego treścią 
przed przystąpieniem do wykonywania zabiegów argotech-
nicznych.

Jerzy Kontowicz – prezes Koła Pszczelarzy,
rzeczoznawca chorób pszczelich

Ochrona pszczół

Informuję,	że	od	lutego	2018	roku	na	terenie	Gminy	Topólka	
jest	wydawana	żywność	z	Programu	Operacyjnego	Pomoc	Żyw-
nościowa.

Najważniejsze	 informacje	 dotyczące	 Programu:	 Przyznanie	
pomocy	żywnościowej	PO	PŻ	na	okres	2017/2018	wymaga	bie-
żącej	weryfikacji	dochodów.	Prosimy	zatem,		aby	osoby	zainte-
resowane	tą	formą	pomocy	zgłaszały	się	do	pracowników	socjal-
nych	Gminnego	Ośrodka	Pomocy	Społecznej	w	Topólce	(I	piętro,	
biuro	nr	14),	wraz	z	dokumentami	potwierdzającymi	posiadane	
dochody	 za	 poprzedni	 miesiąc.	 Po	 ustaleniu	 dochodów	 osób	

zgłaszających	się	będą	wydawane	skierowania	kwalifikujące	do	
otrzymania	żywności.

Z	pomocy	tej	skorzystać	mogą	mieszkańcy	gminy	spełniający	
kryterium	dochodowe	tj.	200%	kryterium	dochodowego	określo-
nego	w	ustawie	o	pomocy	społecznej,	czyli:
– 1268 zł	(netto)	dla	osoby	samotnie	gospodarującej;
– 1028 zł	(netto)	na	osobę	w	rodzinie.

Żywność	będzie	wydawana	na	terenie	Urzędu	Gminy	w	To-
pólce.

Izabela Nazdrowicz – kierownik GOPS
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ASF WCIĄŻ NIEBEZPIECZNY

APEL do hodowców  
trzody chlewnej

Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi oraz Głownego Lekarza Weterynarii

Szanowni Państwo!
ASF czyli afrykański pomór świń – nie jest groźny dla lu-

dzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny 
dla Waszych gospodarstw. Główną	przyczyną	rozprzestrzenia-
nia	 się	wirusa	 są	 zarażone	dziki.	Niestety	 przyczyną	bywa	 też	
człowiek	i	dlatego	przypominamy	o	podstawowych	zasadach	po-
stępowania.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bioaseku-
racji:
–	 nie	kupujcie	świń	z	niewiadomego	źródła	pochodzenia,
–	 utrzymujcie	świnie	w	sposób	wykluczający	kontakt	z	dzikami,
–	 stosujcie	 tylko	pasze	zabezpieczone	przed	dostępem	zwie-

rząt	wolno	żyjących,
–	 wyłóżcie	 maty	 nasączone	 środkiem	 dezynfekcyjnym	 przed	

wjazdami	 i	wyjazdami	 z	 gospodarstw	oraz	przed	wejściami	
do	pomieszczeń,	w	których	utrzymywane	są	świnie.
Przypominamy	też,	że	za	brak	stosowania	zasad	bioasekura-

cji	będą	nakładane	kary	administracyjne.

17	 lutego	 (sobota)	 odbyła	 się	 niecodzienna	 uroczystość.	
Przed	budynkiem	remizy	OSP	w	Orlu	zebrali	się	druhowie	stra-
żacy	z	miejscowej	jednostki	oraz	zaproszeni	goście.	Proboszcz	
parafii	Orle	ks.	Tadeusz	Szczepaniak	dokonał	poświęcenia	za-
kupionego,	 używanego	 samochodu	 bojowego,	 sprowadzonego	
z	Niemiec.	Samochód	jest	w	bardzo	dobrym	stanie	technicznym.

Wójt	 gminy	 Marek	 Dybowski	 przychylił	 się	 do	 oczekiwań	
druhów	z	Orla,	aby	wymienić	dotychczasowy	stary	 i	zużyty	sa-
mochód	 tej	 jednostki.	Na	wniosek	wójta	gminy,	 rada	gminy	za-
twierdziła	w	budżecie	kwotę	150	tys.	zł	na	ten	cel.	Ostatecznie	
samochód	zakupiono	na	kwotę	130	tys.	zł,	w	grudniu	ubiegłego	
roku.	Mamy	nadzieję,	że	będzie	dobrze	służył	tej	jednostce	OSP.

Zebranie sprawozdawcze w OSP Orle
Po	uroczystości	poświęcenia	samochodu,	zebrani	przeszli	do	

budynku	remizy	na	zebranie	sprawozdawcze.	Prezes	OSP	druh	
Jan	Wajer	przywitał	zebranych:	wójta	gminy	–	Marka	Dybowskie-
go,	przewodniczącego	rady	gminy	–	Stanisława	Borkowskiego,	

Poświęcenie samochodu strażackiego
ks.	proboszcza	–	Tadeusza	Szczepaniaka,	komendanta	powia-
towego	PSP	–	brygadiera	Sławomira	Jagasa,	prezesa	powiato-
wego	OSP	–	Andrzeja	Dzierżawskiego,	komendanta	gminnego	
OSP	–	Zygmunta	Dogońskiego,	 opiekuna	 jednostki	 z	 ramienia	
PSP	w	Radziejowie	brygadiera	–	Mariusza	Szareckiego,	sołtysa	
–	Stanisława	Żywiczyńskiego	i	druhów	strażaków.

Prezes	 OSP	 przedstawił	 sprawozdanie	 z	 działalności	 jed-
nostki	za	2017	rok.	Jednostka	uczestniczyła	w	33	wyjazdach	do	
akcji,	w	tym	do	13	pożarów.	Sprawozdania	za	rok	ubiegły	złożyli	
także:	skarbnik	jednostki	–	Łukasz	Wiliński	oraz	przewodniczący	
komisji	rewizyjnej	–	Piotr	Pawlak.	Prezes	OSP	przedstawił	plan	
działalności	jednostki	na	2018	rok.	

Komendant	 powiatowy	PSP	wręczył	 dyplom-podziękowanie	
druhowi	Jarosławowi Wajerowi	dyplom	za	bardzo	dobrą	współ-
pracę	i	działania	w	ochronie	przeciwpożarowej.

Wójt	gminy	stwierdził,	 że	samorząd	gminny	w	sposób	odpo-
wiedzialny	podchodzi	do	potrzeb	jednostek	OSP	na	terenie	gminy,	
co	 widać	 w	 kwotach,	 jakie	 przeznacza	
się	z	budżetu	gminy	na	te	cele.	W	roku	
2017	wydano	ponad	300	 tys.	zł	na	po-
trzeby	OSP.

Podziękowania	za	zakup	samocho-
du	dla	OSP	Orle	dla	wójta	i	rady	gminy	
złożyli:	prezes	OSP	–	Jan	Wajer,	prezes	
powiatowy	OSP	 –	Roman	Szczerbiak,	
komendant	powiatowy	PSP	–	brygadier	
Sławomir	 Jagas	 oraz	 przewodniczący	
rady	gminy	–	Stanisław	Borkowski.

Po	 zakończeniu	 obrad	 na	 gości	
i	 strażaków	 czekała	 kolacja	 dzięki	
uprzejmości	i	miłej	obsłudze	żon	druhów	z	OSP	Orle	–	A.	Lewiń-
skiej,	D.	Wajer,	B.	Pawlak,	D.	Wilińskiej	i	R.	Nowakowskiej.	

Zapraszamy	do	fotogalerii	na	stronę	www.topolka.pl
Stanisław Borkowski
Foto Damin Lewiński

6	lutego	w	Urzędzie	Gminy	odbyło	się	zebranie	sprawozdaw-
cze	Gminnej	Rady	KGW.	

Panie	podsumowały	miniony	rok.	Był	 to	 rok	bardzo	pracowity,	
starałyśmy	się	bardzo	czynnie	uczestniczyć	we	wszystkich	uroczy-
stościach	organizowanych	na	terenie	naszej	gminy,	a	także	powiatu.

W	spotkaniu	uczestniczył	również	wójt	gminy	Marek	Dybow-
ski.	 Podziękował	 nam	 za	 współpracę,	 za	 promowanie	 naszej	
gminy	 i	życzył	dalszych	sukcesów	zarówno	w	działalności	spo-
łecznej,	jak	również	w	życiu	osobistym.

Jako	 przewodnicząca	 także	 dziękuję	 Paniom	 działającym	 
w	KGW	za	pracę,	trud,	za	to,	że	potraficie	znaleźć	czas	na	nasze	
małe	przyjemności.	

Krystyna Żernicka
Foto Damian Lewiński.

Zebranie sprawozdawcze 
Gminnej Rady KGW
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Zapomniany Niezłomny

„Za wolność wspólną złożyliśmy życie w ofierze,  
abyście Wy byli wolni. Bogu oddaliśmy ducha,  
Ziemi Kujawskiej ciała, serca – Ojczyźnie”. 

Pierwszego	marca	już	po	raz	siódmy	obchodziliśmy	Narodo-
wy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”,	ustanowiony	przez	
ponadpartyjną	większość	sejmową.

Na	terenie	naszej	gminy,	w	Znaniewie,	usytuowany	 jest	po-
mnik	poświęcony	pamięci	ofiarom	podziemia	niepodległościowe-
go,	żołnierzom	AK	z	oddziałów	„Szarego”	i	„Rysia”.

Przedstawiciele	samorządu	gminnego	i	społeczność	szkolna	
z	Topólki	 i	Paniewa,	uczcili	pamięć	poległych	poprzez	złożenie	
kwiatów	pod	pomnikiem.

Anna Wasiak
Foto Damian Lewiński

Uczciliśmy Żołnierzy Wyklętych

Kazimierz Jan Tomicki pseudonim „Chrobry”, 
„Ciemny”. Zginął za wolną Polskę.

01	marca	obchodzimy	Narodowy	Dzień	Żołnierzy	Wyklętych.	
Wspominamy	tych,	którzy	po	II	wojnie	światowej	przeciwstawiali	
się	wprowadzeniu	obcego	totalitaryzmu	i	komunistycznego	sys-
temu	władzy	w	Polsce,	wbrew	większości	
społeczeństwa.

Jednym	 z	 nich	 był	 śp.	 Kazimierz	 Jan	
Tomicki.	 Syn	 Wiktorii	 i	 Ignacego	 Tomic-
kich,	urodzony	22	listopada	1919	r.	w	Ka-
mieńczyku,	 ówczesna	 gmina	 Czamanin.	
Pochodził	z	patriotycznej	rodziny.	Rodzice	
posiadali	 gospodarstwo	 rolne	 w	 Kamień-
czyku.

Gdy	kończyła	się	wojna	Kazimierz	To-
micki	wstępuje	wraz	z	bratem	do	oddziału	
partyzanckiego	 Armii	 Krajowej	 „Szarego”	
–	Jerzego	Gadzinowskiego,	a	tym	samym	
nie	godząc	się	na	komunistyczną	dyktatu-
rę.	Postanowił	wraz	 z	oddziałem	walczyć	
o	 prawa	 Polaków	 do	 suwerennego	 i	 de-
mokratycznego	 państwa.	 Aresztowany	
i	 skazany	 na	 śmierć	 przez	WSR	 w	 Byd-
goszczy,	na	sesji	wyjazdowej	we	Włocław-
ku	12	września	1946	r.	Karę	śmierci,	przez	
rozstrzelanie,	wykonano	13	listopada	1946	
roku,	mimo	że	Kazimierz	Jan	Tomicki	nie	zabił	żadnego	człowie-
ka.	Nawet	na	ówczesne	prawo	był	to	wyrok	przesadnie	surowy	

–	można	to	określić	jako	bezprawie.	Skazano	go	na	karę	śmierci	
za	 udział	w	 oddziale	 partyzanckim.	Takich	 przykładów	 bezpra-
wia	w	wykonaniu	tzw.	władzy	ludowej	były	tysiące	w	całym	kraju.	
Jego	miejsce	pochówku	nie	jest	znane,	ponieważ	oprawcy	komu-
nistyczni	nawet	odbierali	rodzinie	prawo	do	godnego	–	ludzkiego	
pogrzebu.	Przez	dziesiątki	lat	nie	wolno	było	mówić	o	takich	spra-

wach	i	dramatach	ludzkich.
Ponad	 trzy	 lata	 temu	 wystąpiłem	

z	 wnioskiem	 za	 pośrednictwem	 Urzędu	
do	spraw	Kombatantów	 i	Osób	Represjo-
nowanych,	do	Prezydenta	RP	Bronisława	
Komorowskiego	o	rehabilitację	i	pośmiert-
ne	 odznaczenie	 śp.	 Kazimierza	 Jana	To-
mickiego,	 a	 tym	 samym	 przywrócenie	
jemu	dobrego	imienia	i	należnego	szacun-
ku.	Trzeba	było	występować	do	kilku	insty-
tucji	 o	opinie	 i	 dokumenty,	 które	należało	
dostarczyć.	 Cała	 sprawa	 zakończyła	 się	
jednak	pozytywnie.	W	ubiegłym	roku	decy-
zją	 Prezydenta	 Rzeczypospolitej	 Polskiej	
Andrzeja	 Dudy	 –	 Kazimierz	 Jan	 Tomicki,	
za	 wybitne	 zasługi	 poniesione	 z	 niezwy-
kłym	 poświęceniem	 w	 walce	 o	 suweren-
ność	 i	 niepodległość	 Państwa	 Polskiego,	
został	pośmiertnie	uhonorowany	Krzyżem 
z Mieczami Orderu Krzyża Niepodległo-
ści.	Cześć	Jego	pamięci.

Stanisław Borkowski

6	lutego	Gminna	Biblioteka	Publiczna	za-
prosiła	 uczniów	Szkoły	Podstawowej	 i	Gim-
nazjum	na	spotkanie	z	podróżnikiem	Piotrem	
Kowalczykiem.	Tematem	spotkania	było,	 jak	
zostać	 podróżnikiem.	 Uczniowie	 dowiedzieli	
się,	 jak	zorganizować	własną	podróż	niskim	
kosztem,	 aby	 była	 bezpieczna	 i	 ciekawa.	
Poznawali	 ciekawostki	z	 terenu	południowej	
Azji.	Oglądali	materiał	 filmowy	z	wypraw	do	
Azji	i	Afryki.	Na	spotkaniu	podróżnik	pokazał,	
że	świata	nie	można	oceniać	jednoznacznie.	
Zwracał	 uwagę	 słuchacza	 na	medialne	 ste-
reotypy,	 konfrontując	 je	 z	 lokalną	 rzeczywi-
stością.	Na	zdjęciu	młodzież	na	spotkaniu.

Tekst i foto Małgorzata Wojtczak

Spotkanie z podróżnikiem
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11	stycznia	2018	 r.	Gminna	Biblioteka	Publiczna	w	Topolce	
zaprosiła	dzieci	ze	Szkoły	Podstawowej	w	Topolce	i	Paniewie	na	
spotkanie	z	Teatrem	Bajecznym	z	Bydgoszczy,	który	zaprezen-
tował	 dzieciom	 bajkę	 pt.	 „Staruszek	 z	 zimowej	 krainy”.	 Piękny	
śpiew	pań	aktorek	 i	 zimowa	sceneria	sprawiły,	że	wszyscy	po-
czuliśmy	magię	 świąt.	W	 czasie	 spektaklu	 dzieci	 rozpoznawa-
ły	znajome	melodie,	niemal	wszyscy	włączyli	się	do	wspólnego	

śpiewania.	Mamy	nadzieję,	że	treść	przedstawienia	zapadnie	im	
w	pamięć	tak	samo	jak	melodie	i	piosenki.	Przesłaniem	spektaklu	
było,	że	w	życiu	człowieka	są	ważne	wartości,	takie	jak	przyjaźń	
i	przyjaciele	 i	że	zimową	porą	warto	opieką	otaczać	zwierzęta,	
szczególnie	te	bezdomne.	Na	zdjęciu	dzieci	w	czasie	spektaklu.	

Tekst i foto: Małgorzata Wojtczak

Teatr Bajeczny

Tegoroczne	 ferie	 zimowe	 zorganizowane	 przez	 Gminny	
Ośrodek	Kultury	w	Topólce	były	wyjątkowo	ciekawe	i	obfitowały	 
w	różnorodność	zajęć.	Każdy	z	uczestników	znalazł	coś	dla	sie-
bie	zgodnie	ze	swoimi	zainteresowaniami.

Dzieci	podczas	zajęć	przekonały	się,	że	szydełkowanie	wcale	
nie	jest	trudne,	a	jego	podstawy	może	opanować	każdy.	Najbar-
dziej	wytrwała	i	cierpliwa	grupa	własnoręcznie	wykonała	z	włócz-
ki	wielkanocne	kurczaczki	pod	okiem	p.	Grażyny	Błaszczyk.

W	dzień	ostatków	dzieci		wykazały	się	zdolnościami	kulinarnymi,	
czynnie	biorąc	udział	w	przygotowaniu	faworków,	które	były	słodkim	
zwieńczeniem	zajęć.	Tego	dnia	odwiedziła	nas	grupa	przebierań-
ców,	która	wspólnie	z	dziećmi	zatańczyła	na	scenie.	To	był	wesoły	
dzień.	Podczas	ferii	przypadło	walentynkowe	święto.	Tematycznie	
więc	 dzieci	 ozdobiły	 styropianowe	 serduszka	 metodą	 decupage.	 
W	tajemnicę	tej	metody	wprowadziła	ich	p.	Małgorzata	Wojtczak.

Grupa	dzieci	uczęszczająca	na	zajęcia	gościła	st.	sierż.	Kry-
stiana	Mrówczyńskiego	z	Posterunku	Policji	w	Topólce,	który	nie	
tylko	 mówił	 i	 przestrzegał	 o	 szkodliwości	 spożywania	 używek	 
i	podejrzanych	substancji,	ale	korzystając	z	okazji	ze	spotkania	
odbył	 z	 dziećmi	 pogadankę	 na	 temat	 zachowania	 bezpieczeń-
stwa	podczas	ferii.

W	ramach	zajęć	muzycznych	oprócz	udostępnionych	instru-
mentów,	z	których	dzieci	chętnie	korzystały,	mogły	też		na	żywo	
zobaczyć	 i	 posłuchać,	 jak	wyglądają	przygotowania	 i	 próby	do	
występu	naszego	lokalnego	zespołu	„HighFive”.

To były wyjątkowe ferie!
To	nie	koniec	jeszcze	atrakcji,	albowiem	niecodzienne	warsz-

taty	 odbyły	 się	 z	 p.	Maciejem	Maciejewskim,	 pasjonatem	 foto-
grafii.	Z	wielką	 radością	 i	 zainteresowaniem	 „pstrykały”	 zdjęcia	 
z	różnych	aparatów,	począwszy	od	tych	najstarszych,	a	kończyw-
szy	 na	 najnowszej	 wersji	 (a	 kolekcja	 aparatów	 była	 naprawdę	
różnorodna	 i	 imponująca).	Warsztaty	 fotograficzne	dla	dzieci	 to	
było	idealne	połączenie	podstaw	sztuki	fotografowania	z	dosko-
nałą	zabawą.	Wyszły	z	wiedzą,	że	nie	tylko	sprzęt	ani	techniczne	
umiejętności	są	ważne	w	fotografowaniu,		ale	przede	wszystkim	
indywidualne	spojrzenie	na	świat.

Każdego	dnia	do	dyspozycji	uczestników	były	gry	planszowe,	
tenis	stołowy.	Dzieci	chętnie	uczestniczyły	w	zabawach	integra-
cyjnych	i	ruchowych.

Na	zakończenie	ferii	licznie	przybyły	do	GOK-u	na	kosmiczne	
seanse,	które	zaprezentowało	i	wyświetliło	„Mobilne	Planetarium”.	
Pokaz	dostarczył	dzieciom	niezapomnianych	przeżyć	i	emocji.

Dziękujemy	 wszystkim	 uczestnikom	 zajęć,	 zapraszamy	 do	
udziału	w	następnych.	

Tekst i foto: Iwona Waszak
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Podziękowanie
Mieszkańcom	Bielek	skła-

dam	serdeczne podzięko-
wanie	za	udział	w	naprawie	
dróg	w	naszym	sołectwie:	
Dariuszowi Smolarkowi  
za	przywiezienie	w	roku	
2016	i	2017,	własnym 
kosztem,	„szlaki”	oraz	 

Mariuszowi Kwiatkow-
skiemu,	który	też	własnym 
kosztem	przywiózł	kamień.	

Janina Jarzynowska  
– sołtys sołectwa Bielki

24	 lutego	2018	r.	odbył	się	 III	Gminny	Turniej	Tenisa	Stoło-
wego	o	puchar	wójta	gminy	Topólka.	Tym	razem	do	rywalizacji	
przystąpiło	15	sympatyków	ping-ponga,	którzy	toczyli	grę	w	Hali	
Sportowej	przy	Szkole	Podstawowej	w	Topólce.

Rozpoczęcie	Turnieju	 poprzedziło	 losowanie,	 które	 zadecy-
dowało	 o	 kolejności	 rozgrywek.	 Tegoroczny	 system	 rozgrywek	
dał	wszystkim	szansę	na	wykazanie	swoich	umiejętności.	W	każ-
dej	z	rozlosowanych	grup	zawodników	do	końca	toczyły	się	za-
cięte	rozgrywki	o	zwycięstwo	w	Turnieju.	Po	rozegraniu	meczów	
o	miano	najlepszego	tenisisty	w	gminie	w	pojedynku	finałowym	
stanęli	Tomasz	Saks	 i	Piotr	Waszak.	Tytuł	mistrza	po	raz	drugi	
z	rzędu	zdobył	Piotr Waszak.	II	miejsce	–	Tomasz Saks.	III	miej-
sce	wywalczył	Mariusz Dybowski.

Turniej	przebiegał	w	zdrowej,	sportowej	atmosferze	na	wyso-
kim	poziomie	 technicznym.	Podczas	zawodów	można	było	 za-
obserwować	 duże	 zaangażowanie	 zawodników	 oraz	 reprezen-

III Gminny Turniej Tenisa Stołowego

towaną	przez	nich	postawę	fair-play,	dlatego	też	turniej	obfitował	
w	ciekawe,	wyrównane	pojedynki.

Puchary,	dyplomy	i	medale	najlepszym	wręczyli:	wójt	gminy	
–	Marek	Dybowski,	przewodniczący	rady	gminy	–	Stanisław	Bor-
kowski	oraz	przewodniczący	komisji	ds.	oświaty,	kultury	i	sportu	
–	Tomasz	Koziński.

Dziękujemy	 wszystkim,	 którzy	 pomogli	 i	 przyczynili	 się	 do	
prawidłowego	 przebiegu	 turnieju,	 a	 w	 szczególności:	 Pawłowi	
Rogowskiemu,	 który	 sędziował	 rozgrywki,	Grzegorzowi	Pieruc-
kiemu	–	dyrektorowi	SP	w	Topólce	oraz	Mariuszowi	Dybowskie-
mu	–	kierownikowi	sekcji	tenisa	stołowego	przy	Gminnym	Ośrod-
ku	Kultury	w	Topólce.

Tenisistom	 dziękujemy	 za	 sportowy	 spektakl	 i	 grę	 fair-play,	
a	kibicom	za	doping.

Zapraszamy	do	udziału	w	kolejnych	turniejach.	
Zdjęcia	z	turnieju	na	stronie	www.topolka.pl.

Tekst: Iwona Waszak
Foto: Joanna Dybowska, Iwona Waszak

Wszystkiego co najlepsze na zbliżające się  
Święta Wielkiej Nocy, ciepła i radosnej atmosfery,  

miłych spotkań przy świątecznym stole,  
smacznego jajka 
oraz mokrego dyngusa

życzą

Przewodniczący Rady Gminy 
z radnymi

Wójt Gminy 
z pracownikami urzędu
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