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25 lat samorządności

Nikt nie przypuszczał 
w czwartek 15 maja, że 
rozpoczynający się XXIII 
Ogólnopolski Spływ Ka-
jakowy będzie się toczył 
w takt znanego przebo-
ju zespołu „Pod Budą” 
– Deszczowej Piosenki 
Retro. 

Po załadunku sprzętu 
i uczestników na Przysta-
ni Wodnej PTTK we Wło-

cławku w czwartkowe popołudnie docieramy na gminne pole 
namiotowe w Orlu, uporządkowane staraniem Władz Gminy, 
gdzie zostaje założone obozowisko. Słonecznie. Na pierwszy 
biwak spływu, skąd w piątek rano startujemy do Topólki, przy-
bywają kajakarze z Torunia, Warszawy, Katowic, Poznania, 
Topólki, Lubrańca, Włocławka, by jak co roku przeżyć przygo-
dę na Zgłowiączce, bo Zgłowiączka jest faktycznie piękna, jak 
to kilka lat temu stwierdził jeden z kajakarzy uczestniczących 
w spływie.

Po weryfikacji uczestników tradycyjne ognisko i gitara, 
wspominki ze spływów przerywane piosenką.

Piątek 16 maja. Silnie wieje ze wschodu. Fale z białymi 
grzywami idą prostopadle na brzeg półwyspu, gdzie biwakuje-
my. W tej sytuacji odwołuję wyścig kajakowy, bowiem ściganie 
się w tych warunkach na sprzęcie, którym dysponujemy, było-
by zbyt niebezpieczne.

Zwijamy obozowisko i wzajemnie się asekurując dopływa-
my do miejscowości Rybiny. Przenosimy się przez jaz i po pół 
godzinie płynięcia, trochę przedzierając się przez krzaki i trzci-
ny, osiągamy jezioro Chalno. Stąd godzinka do Topólki, któ-
rą sygnalizuje wieża kościoła p/w Miłosierdzia Bożego, gdzie 
proboszczem jest wypróbowany przyjaciel wodniaków Ksiądz 
kanonik Antoni Wojciechowski.

Wieje, robi się chłodno, niebo coraz bardziej zaciąga się. 
W Topólce przy moście drogowym planowane jest uroczy-

ste otwarcie Spływu i degustacja słynnej grochówki topóleckiej 
z wielkim kunsztem przyrządzonej przez Jana Blaszczyka.

Jest młodzież szkolna ze Szkoły Podstawowej w Topólce, 
która napływających kajakarzy ma powitać

Zaczyna kropić, najpierw delikatnie, potem deszcz staje 
się coraz intensywniejszy. Pierwsi kajakarze dopływają totalnie 
zmoknięci.

Spływ otworzył Pan Konrad Lewandowski – Sekretarz Gmi-
ny przekazując pozdrowienia Henryka Orłowskiego – Wójta 
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Gminy, który był na naradzie poza terenem gminy. W otwar-
ciu również uczestniczył Ksiądz Antoni Wojciechowski. Władze 
Gminy, oraz ksiądz Antoni otrzymali pamiątkowe koszulki i bu-
tony.

Po oficjalnym otwarciu i degustacji smakowitej grochówki 
rozwodnionej deszczową wodą płyniemy dalej w ścianie desz-
czu – kierunek Kazanie.

Do Kazania prawie autostrada nie licząc przedzierania się 
przez zwisające nad lustrem wody krzewy, oraz „korki” utwo-
rzone przez śmieci (butelki pet, folie, opakowania etc), a także 
zawału z kilku drzew bezpośrednio przed metą. Etap dość dłu-
gi i meczący. Pierwsze załogi osiągają metę po 17.00, a ostat-
ni grubo po 20.00. Przestaje padać.

Serwowane na biwaku w Kazaniu kiełbaski z wody i przy-
wieziona w termosie Grochówka Topólecka szybko regenerują 
nadwątlone siły wodniaków. Po rozbiciu namiotów ognisko dla 
chętnych, tradycyjna biesiada, pieczenie pajd chleba i reszty 
kiełbasek. Na ognisku prym wiedzie Julia Kordylak i jej gitara 
(chciałoby się zapytać: za kim ona tak ładnie śpiewa?). O dzi-
wo w tym roku także nie ma naszych starych „przyjaciół” me-
szek i komarów.

Sobota 18 maja. Słonecznie, ale czy na długo?
Rano quiz o tematyce turystycznej, a potem ruszamy kieru-

nek Machnacz. Do Brześcia, gdzie zaplanowano krótki postój, 
płyniemy „autostradą” pokropioną obfitym deszczem, aby się 
nie kurzyło. Szlak od Brześcia wymaga uwagi i koncentracji. 
Po przepłynięciu jazu koło Cukrowni w Starym Brześciu wie-
le załóg musi tradycyjnie wylać wodę z kajaków. Dopływamy 
do Nowego Młyna, gdzie jest przenoska przez jaz i elektrow-
nię. Dopływamy do biwaku w Machnaczu bez przeszkód i bez 
deszczu. 

Na biwaku na kajakarzy oczekują smaczne kiełbaski i ka-
szanki z grilla przyrządzone przez Jurka Modlińskiego – Na-
czelnego Kucharza Spływu. Do Machnacza dociera wielu gości 
w odwiedziny do uczestników Spływu. Tutaj finalizujemy kon-
kurs na hasło o tematyce A/A, jak i konkurs lotki, który nie od-
był się w Kazaniu. W tym roku zwyciężyło hasło: 

„Pijesz – przestań!
Palisz – rzuć!

Zaoszczędzisz – kajak kup!
Potem wiosło i na wodę!

Spróbuj dorównać Olkowi Dobie!” autorstwa Urszuli Sobczak.
Dla przypomnienia Aleksander Doba, to znany polski kaja-

karz, który dwukrotnie samotnie pokonał Atlantyk.
CDN

Komandor Spływu
Lech Wojciech Krajewski

Samorząd terytorialny w Polsce ma swoja długa tradycję. 
Jego początki miały miejsce zaraz po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości, a jednolicie ugruntowano go w 1933 r. 

Po II wojnie światowej funkcjonował przez pewien czas 
w postaci rad gminnych i zarządów gmin oraz rad i zarządów 
miejskich i powiatowych. Zlikwidowany został w 1950 roku, kie-
dy to utworzono strukturę rad narodowych, które nie były już 
organami samorządu, ale terenowymi organami władzy pań-
stwowej.

Nowe możliwości rozwoju samorządności lokalnej otworzyły 
wybory czerwcowe w 1989r. W grudniu 1989r. dokonano zmian 
w Konstytucji, umożliwiających zaistnienie odrodzonego samo-
rządu, a w styczniu 1990r. Senat podjął uchwałę o inicjatywie 
ustawodawczej przesyłając projekt ustawy do Sejmu, który po 
6 tygodniach, 8 marca 1990r. ją uchwalił.

Za symboliczną datę narodzin polskiego samorządu lo-
kalnego uważa się dzień 27 maja 1990r., kiedy to odbyły się 
pierwsze po okresie komunistycznym wybory do rad gmin.

Podobnie jak w innych gminach, także w Topólce wyborcy 
zdecydowali, że czas na pewne zmiany. Nowo wybrana rada 
Gminy liczyła 18 radnych. 

Przed wyborem na czwartą kadencję, Rząd Leszka Millera, 
wprowadził zmiany w ustawie samorządowej. Wprowadzono, 
co było chyba w tych zmianach najważniejsze, bezpośrednie 
wybory na wójtów i burmistrzów.

Od czwartej kadencji do dnia dzisiejszego Rada Gminy To-
pólka liczy 15 osób.

Idea samorządności, na każdej ze swych płaszczyzn, rozwi-
ja się dzięki wszystkim radnym, dzięki ich zaangażowaniu i do-
świadczeniom, dzięki dobrej woli i pragnieniu nowego kształto-
wania wsi i budowania lepszej przyszłości.

25 lat to okres i krótki i długi. Przez ten czas można było 
wiele zrobić, czego przykładem jest nasza gmina. 

Gmina Topólka staje się coraz bardziej silna, znana, staje 
się powoli zwykłą normalną wsią – wsią europejską. 

Anna Niedośmiałek
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30.05.2014 r. siłownia zewnętrzna – plenerowa została od-
dana do uzytku. W uroczystości przekazania siłowni do dyspo-
zycji wszystkich chętnych uczestniczyli: Wicemarszałek Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego Dariusz Kurzawa, Kierownik 
biura LGD Agnieszka Zawidzka, Przewodnicząca Rady Gminy 
Anna Niedośmiałek, Kierownik posterunku policji w Topólce Ar-
tur Kmiecikowski, sołtys wsi Topólka Józef Banasiak, młodzież 
szkolna z Gimnazjum w Topólce im. Adama Mickiewicza wraz 
z Dyrektor Elżbietą Budzyńską oraz Wójt Gminy Topólka Hen-
ryk Orłowski z pracownikami samorządowymi.

Siłownia plenerowa składa się z 16 urządzeń i ma być al-
ternatywą dla spędzania czasu przed komputerem czy telewizo-
rem. Aktywny pobyt na świeżym powietrzu wpłynie pozytywnie 
na kondycję i zdrowie mieszkańców i turystów odwiedzających 
naszą gminę. Jako pierwsi, nową siłownię przetestowali ucznio-
wie z gimnazjum oraz sołtys Marek Maciejewski ze Świerczynka.

Na zakończenie uroczystości uzdolniona młodzież z Gima-
nazjum im. Adama Mickiewicza w Topólce wystąpiła z koncer-
tem dla rodziny samorządowej z okazji Dnia Samorządowca 
27 maja.

Wójt Gminy
Henryk Orłowski

Gmina Topólka otrzymała pomoc w zakresie małych pro-
jektów w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii 
Rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013, na budowę siłow-
ni zewnętrznej w Topólce.

Wniosek składany i rozpatrywany był prze Lokalną Grupę 
Działania „Razem Dla Powiatu Radziejowskiego”.

Ogólny koszt inwestycji siłowni zewnętrznej – plene-
rowej wynosi 39.975,00 zł, z tego wkład własny Gminy to 
15.975,00 zł.

Siłownia plenerowa

Nowy sołtys
W związku z przedwczesną śmiercią sołtysa wsi 

Paniewek śp. Doroty Małkowskiej, Wójt gminy Topólka z zarzą-
dzenia z dnia 25.04.2014, ustalił termin przeprowadzenia wyborów 
przedterminowych sołtysa Sołectwa Paniewek.

Zebranie wiejskie, na którym dokonano wyboru sołtysa, odbyło 
się 9 maja 2014 r. Zebranie wyborcze poprowadził Wójt Gminy, 
który zapoznał zebranych z przepisami statutowymi dotyczącymi 
wyboru sołtysa.

Zostały zgłoszone 2 kandytatury na sołtysa wsi Paniewek: 
Weronika Wysocka i Roman Rybacki. Mieszkańcy głosowali tajnie 
i wskazali że sołtysem wsi będzie Weronika Wysocka. Głosami: 
18 za, 5 przeciw. Weronika Wysocka lat 55, matka trójki dzieci, 
wykształcenie technik-rolnik zamieszkała Paniewek 43.

Wójt Gminy na spotkaniu zapoznał mieszkańców z zamierze-
niami budżetowymi na rok 2014 ze szczególnym uwzględnieniem 
zamierzeń inwestycyjnych dotyczących przebudowy dróg gmin-
nych.

Alfreda Smól

Za nami głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego. 
Głosowaliśmy w siedmiu obwodach na ternie gminy. Ogółem upraw-
nionych do głosowania było 4141 osób, do urn przyszło 601 wyborców, 
oddając 567 ważnych głosów. Frekwencja wyborcza wyniosła 14,51%

Wśród komitetów wyborczych liderem w naszej gminie okazało się 
Polskie Stronnictwo Ludowe, które otrzymało 30,34% głosów, wyprze-
dzając KW Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 27,34% oraz KW Plat-
forma Obywatelska 16,58%.

Szczegółowe dane o wynikach wyborów w poszczególnych obwo-
dach naszej gminy można znaleźć na stronie internetowej Topólki.

Jako pełnomocnik do spraw wyborów pragnę podziękować wszyst-
kim członkom obwodowych komisji wyborczych za współpracę, spraw-
ne przygotowanie i przeprowadzenie głosowania w obwodach oraz 
ustalenie wyników głosowania. Państwa zaangażowanie i odpowie-
dzialność, z jaką podjęliście się wykonania tego trudnego zadania, 
przyczyniła się do tego, że głosowanie oraz wszelkie związane z nim 
czynności przebiegły bez zakłoceń. Konrad Lewandowski

Jak głosowaliśmy  
w eurowyborach
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Konkurs „Mistrz matematyki”
03.06.2014 roku 

uczniowie klas III-VI wzięli 
udział w konkursie mate-
matycznym „Mistrz mate-
matyki”. Każdy uczestnik 
otrzymał gotowy zestaw 
do rozwiązania. Uczniowie 
z wielkim zaangażowaniem 
i ambicją podchodzili do 
zadań i z niecierpliwością 
oczekiwali ogłoszenia wyni-
ków. 

Tytuł „Mistrza matematyki” przypadł Piotrowi Jankowskiemu z klasy III. 
Drugie miejsce zajął Michał Kwiatkowski z kl. IV . Trzecie miejsce zajęła Zuzanna 
Graczyk z kl.VI. Wyróznienie otrzymał Krystian Trawiński z kl. IV. Organizatorem 
konkursu była Julia Zawada.

Sp  paNIeWO
Konkurs Matematyczny „Kangur 2014”

W kolejnej edycji Międzynarodowego Konkursu Matematycznego 
„Kangur” wzięło udział 31 uczniów z klas II-VI naszej szkoły. W katego-
rii „Maluch” wyróżnienia zdobyli: Antoni Żórawski z kl. IIIa oraz Marty-
na Ratajczyk z kl. IVa. W kategorii „Beniamin” na wyróżnienie zasłużył 
Damian Wajer z kl. Vb. Nagrody dla wyróżnionych ufundował Wydział 
Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu oraz Towarzystwo Upo-
wszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych. Do konkursu uczniów 
przygotowały panie: Jolanta Antczak, Katarzyna Drzewiecka i Maria Ol-
szewska.

Nauczyciel matematyki Maria Olszewska

Konkurs Piosenki Angielskiej w Osięcinach
30 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Osięcinach odbyła się trze-

cia edycja Konkursu Piosenki Angielskiej. Na scenie zaprezentowali się 
młodzi artyści ze szkół w Piotrkowie Kujawskim, Osięcinach, Morzy-
cach, Byczynie, Krzywosądzy oraz Topólce. 

U c z n i o w i e 
w y s t ę p o w a l i 
w dwóch katego-
riach: soliści oraz 
zespoły. Mariusz 
Kosiński uczeń 
klasy IVa za wy-
konanie utworu 
„Get lucky” zdo-
był II miejsce. 
Gratulujemy.

M. Danielewska

III Powiatowy Konkurs Piosenki Religijnej 
odbył się 29.04.2014 roku w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej 
w Piotrkowie Kujawskim. Celem konkursu było popularyzowanie śpie-
wania pieśni i piosenek religijnych, rozbudzanie aktywności twórczej 
wśród dzieci, kształcenie słuchu muzycznego, umiejętności śpiewu 
i poczucia rytmu, kształtowanie nawyków aktywnego i pożyteczne-
go spędzania wolnego czasu oraz promowanie młodych talentów. 
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Topólce po raz pierwszy wzięli udział 
w konkursie i zajęli wysokie miejsca: w kategorii klas I-III Oliwia Za-
rębska zdobyła II miejsce, śpiewając piosenki „Chcemy słuchać Cię” 
i „Pan Jezus także matkę miał” oraz w kategorii klas IV-VI Mariusz Ko-
siński otrzymał III miejsce, za piosenkę „Gdy kiedyś Pan” i „O Panie, 
Ty nam dajesz”. Uczniowie otrzymali nagrody książkowe, dyplomy i po-
częstunek. Oprócz tego mile spędzili czas poznając nową szkołę i ko-
legów. Cieszymy się bardzo z sukcesów naszych uczniów i zachęcamy 
pozostałych do brania udziału w konkursach.

Jolanta Grabowska i Grażyna Błaszczyk

„Rok Szkoły w Ruchu”
Od kwietnia bieżącego roku w naszej szkole realizowane są dwa 

projekty. Pierwszy z nich, pod nazwą „Umiem Pływać” skierowany jest 
do uczniów klas III. Dzięki niemu grupa 23 dzieci spędzi dziesięć kolej-
nych czwartków na krytej pływalni „Plusk” w Radziejowie pod kierun-
kiem doświadczonego instruktora nauki pływania. Organizatorem zajęć 
jest Kujawsko-Pomorski Związek Pływacki. Udział w zajęciach i przejazd 
jest bezpłatny. Opiekunką dzieci podczas przejazdów jest Mirosława 
Nieznańska.

Drugi projekt pod nazwą „MultiSport” realizowany jest ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej obejmuje 40 uczniów z kl. IV-VI. 
Zajęcia prowadzone są w różnorodnych i atrakcyjnych formach stymu-
lujących aktywność fizyczną uczniów przez Marię Danielewską i Rober-
ta Siwińskiego. Projekt realizowany będzie do grudnia 2014 r. z prze-
rwą wakacyjną.

Bardzo serdecznie dziękujemy Henrykowi Orłowskiemu – Wójtowi 
Gminy Topólka za pomoc i wsparcie przy realizacji projektów.

Anna Michalak

Dzień Dziecka
Z okazji Dnia Dziecka wszy-

scy uczniowie naszej szkoły pod 
opieką swych nauczycieli wzięli 
udział w dwóch wycieczkach. 
Maluchy z klas 0-III udały się na 
wycieczkę do Family Parku do 
Bydgoszczy, gdzie spędziły wy-
jątkowe chwile, którym towarzy-
szyła wspaniała zabawa, relaks 
i aktywny wypoczynek. Starszaki 
zaś były na wycieczce w Parku 
Linowym we Włocławku. Dyrek-
cja, Rada Pedagogiczna, rodzice 

oraz uczniowie serdecznie dziękują wszystkim sponsorom, którzy dofinansowali 
wyjazdy uczniów.

Dzień Rodziny
Dzień Rodziny to święto, 

które jest wyrazem wdzięcz-
ności, szacunku i miło-
ści. Wypełnione kwiatami 
i serdecznymi życzeniami. 
W naszej szkole w tym roku 
obchodziliśmy je 29 maja 
w remizie OSP w Paniewie. 
Na początku uroczystości 
pani dyrektor B. Wieser po-
witała zaproszonych gości: 

z-pcę wójta Gminy Topólka R. Antczaka, ks. Marka Stefańskiego, ks. Andrzeja 
Aniszczyka, naszych kochanych rodziców, przedstawicieli Straży Pożarnej, 
pp. Wędrowskich, nauczycieli, p. G. Kaczmarek oraz wszystkich uczniów. Na-
stępnie uczniowie kl.IV-VI pod kierunkiem p. E. Lewandowskiej oraz p .B. Kuja-
wy przedstawili montaż słowno-muzyczny. Były wiersze, piosenki, laurki, kwiaty 
i życzenia płynące prosto z gorących serc. Po występach był słodki poczęstunek. 
W dalszej części uroczystości dyr. szkoły B. Wieser wręczyła podziękowania ro-
dzicom za pracę na rzecz szkoły. Dyplomy otrzymali: A. Olejniczak, P. Matykie-
wicz, M. Błaszczyk, H. Wojewoda, J. Kosmalski, Ł. Jankowski, R. Pogodziński, 
J. Czarnecki, K. Adrian, T. Sołtysiński. Mamy nadzieję, że uroczystość na długo 
zapadnie w pamięci zarówno dzieciom, jak i rodzicom. 

Foto i teksty: J. Przybysz i B. Jaskólska

Konkurs „Mistrz ortografii”
05.06.2014 roku odbył się 

konkurs polonistyczny, w którym 
wzięli udział uczniowie klas III-VI. 
Mistrzem ortografii w klasie III-IV 
został Michał Kwiatkowski. Na-
tomiast w klasie V-VI Bartłomiej 
Sobucki. Wyróżnienie otrzymali: 
Natalia Rybacka z kl. III, Natalia 
Waszak z kl.III, Zuzanna Graczyk 

z kl.VI. Nagrody pocieszenia za udział otrzymali: K. Pogodziński, Sz. Wojewoda, 
W. Dogońska, J. Kosmalski, K. Trawiński. Organizatorem konkursu była E. Le-
wandowska.
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Piąta rocznica nadania gimnazjum  
imienia Adama Mickiewicza

21 maja 2009 roku Gimnazjum w To-
pólce nadano imię Adama Mickiewicza. 
Piątą rocznicę tego wydarzenia obchodzili-
śmy 16 maja. Uroczystość rozpoczęła się 
od mszy świętej w intencji uczniów, rady 
pedagogicznej i pracowników szkoły, którą 
odprawił ksiądz proboszcz Antoni Wojcie-
chowski.

Po przybyciu do szkoły przedstawi-
ciele samorządu uczniowskiego i zaproszeni goście złożyli kwiaty pod tablicą 
pamiątkową szkoły. Następnie dyrektor Elżbieta Budzyńska przedstawiła sukce-
sy i osiągnięcia uczniów gimnazjum oraz podziękowała Radzie Gminy i innym 
partnerom szkoły za współpracę i udzielone wsparcie. Głos zabrali również za-
proszeni goście: zastępca wójta Roman Antczak, radny powiatu radziejowskiego 
Grzegorz Łojewski, przedstawiciel rady rodziców Renata Grzybowska.

W części artystycznej 
uczniowie zaprezentowali 
widowisko słowno-mu-
zyczne przedstawiające 
epokę romantyzmu – cza-
sy, w których żył Adam 
Mickiewicz. Przybliży-
ło ono obecnym ideały 
i wartości bliskie autorowi 
„Pana Tadeusza’’ oraz jego 
twórczość. Oprawę mu-
zyczną akademii stanowiły 

interpretacje wokalno-instrumentalne utworów poety i współczesne piosenki 
nawiązujące do romantycznych motywów. Tradycyjnym już elementem uroczy-
stości z okazji rocznicy nadania imienia był polonez w wykonaniu młodzieży. 
Akademia została przygotowana przez nauczycieli: B. Jankowską, R. Pierucką, 
E. Ospalską-Grudzień i B.Przybysz.

Renata Pierucka

Wycieczka do Śmiełowa 
22 maja uczniowie klas pierwszych naszego gimnazjum wyruszyli na wy-

cieczkę wielkopolskimi śladami patrona – Adama Mickiewicza. W śmiełowskim 
pałacu obejrzeli pamiątki z czasów pobytu poety, sale z przedmiotami z epoki, 
wysłuchali ciekawych opowieści z życia naszego wieszcza. Uczniowie uczestni-
czyli także w lekcji przeprowadzonej przez pracowników muzeum, poświęconej 
wczesnemu okresowi życia i twórczości Mickiewicza, pobytowi w Wielkopolsce. 
Następnie z wielkim zaangażowaniem rozwiązywali test, przewidziany na zakoń-
czenie zajęć. Wszyscy zaliczyli go pomyślnie. 

Dodatkową atrakcją 
w muzeum była wystawa 
strojów zaprojektowanych 
przez wnuczkę ostatnich 
właścicieli – Chełstow-
skich. Można je było po-
dziwiać w pokojach pałaco-
wych, swym charakterem 
nawiązywały do prezen-
towanych historii. Oprócz 
nich uroku salom doda-
wały kompozycje kwiato-
we przygotowane z myślą 
o zwiedzających w czasie 
trwania Nocy muzeów.

Po trudach zwiedza-
nia pałacu znakomitym 

wytchnieniem był spacer po pięknym parku. Aleją lipowo-grabową pierwszokla-
siści doszli do ogródka Zosi, w którym podziwiali rosnące zioła, kwiaty i pomnik 
małej ogrodniczki. Nieco dalej, za mostkiem obejrzeli szczątki starego dębu, 
o którym opowiadała przewodniczka i zwalony przez Niemców w czasie dru-
giej wojny światowej cokół z popiersiem poety. Wizytę w Śmiełowie zakończyło 
wspólne zdjęcie przed budynkiem muzeum. 

Elżbieta Pesta-Wojtysiak

Sukces Wiktorii i Karoliny w II Międzygimnazjalnym  
Konkursie Języka Niemieckiego

3 czerwca uczennice naszego gimnazjum: Roksana Pniewska z klasy III, 
Wiktoria Wąsikowska i Karolina Pniewska z klas II uczestniczyły w II Między-
gimnazjalnym Konkursie Języka Niemieckiego. W eliminacjach konkursowych 
w Publicznym Gimnazjum im. Ziemi Kujawskiej w Osięcinach udział wzięła mło-
dzież gimnazjalna z powiatów włocławskiego i radziejowskiego. Po 60 minutach 
wytężonej pracy nad testem leksykalno-gramatycznym mogliśmy cieszyć się ko-
lejnym sukcesem Wiktorii Wąsikowskiej, która zajęła II miejsce. Na wyróżnienie 
natomiast zapracowała Karolina Pniewska. Laureaci konkursu otrzymali nagrody 
książkowe, które umożliwią im dalszą przygodę z językiem niemieckim. 

Gratulujemy całej trójce i życzymy dalszych sukcesów.
Grzegorz Pierucki

GImNazJum
Międzygimnazjalny Konkurs Piosenki Angielskiej

23.05 2014 roku w gim-
nazjum w Topólce odbył się 
IV Międzygimnazjalny Konkurs 
Piosenki Angielskiej. Na scenie 
zaprezentowała się młodzież ze 
szkół w Piotrkowie Kuj, Izbi-
cy Kuj, Witowie. Nie zabrakło 
również uczniów z Gimnazjum 
w Topólce. Umiejętności wokalne 
i językowe uczestników oceniało 

jury w składzie; Zenon Grabowski, Lidia Wąsikowska, Katarzyna Smól spośród 
12 uczestników wyłoniło zwycięzców. I miejsce zdobyła Ewa Budzińska Gimna-
zjum Topólka- „My Hart Go On”, II miejsce – Sylwia Kubacka „I Wanna Dance 
With Somebody” Gimnazjum Izbica Kuj., III miejsce – Joanna Braer „It Can 
Only Get Belter” Gimnazjum Piotrków Kuj. Jury przyznało również wyróżnienie; 
Aleksandra Kubiak „Eye Of The Tiger” Gimnazjum Witowo. Wszyscy uczestnicy 
konkursu otrzymali nagrody – puchary ufundowane przez Wójta Gminy Topólka, 
któremu pragniemy gorąco podziękować za wsparcie przy organizacji konkursu. 

Organizatorzy: Maria Danielewska, Barbara Przybysz

Wycieczka do Pragi
W dniach 19, 20, 21 maja odbyła się trzydniowa wy-

cieczka krajoznawczo-turystyczna na trasie: Skalne Mia-
sto – Praga – Kotlina Jeleniogórska. Opiekunami wycieczki 
byli: M. Kurzawa, M. Danielewska, M. Jaskulska, G. Pieruc-
ki. Pierwszego dnia gimnazjaliści przybyli do Aderspachu 
w Czechach i zwiedzili Skalne Miasto. Drugiego dnia, po 
wyjeździe z Karpacza, grupa wycieczkowa dotarła do Pra-
gi. Pierwsze kroki skierowali do Muzeum Miniatur, następ-
nie w grodzie nad Wełtawą uczniowie zwiedzali Hradczany 
z zamkiem i katedrą, Małą Stranę, Most Karola, rynek z ratu-
szem i Plac Wacława. Ostatniego dnia wycieczki gimnazjali-
ści podziwiali Wodospad Kamieńczyk w Karkonoszach, zwie-
dzali Karpacz. Po spacerze w Szklarskiej Porębie wszyscy 
mogli podziwiać eksponaty w Muzeum Historii Ziemi Juna. 
Ostatni etap wycieczki to wejście na zamek Chojnik.

Opiekunowie wycieczki



Najzdolniejsi  absolwenci  2013/2014
ze średnią powyżej  4,75

Kinga Frątczak
klasa IIIa, średnia 4,83

Marta Nowak
klasa IIIc, średnia 4,83

Absolwenci
Publicznego 
Gimnazjum 
im. Adama 
Mickiewicza 
w Topólce

Wychowawca – Magdalena Kurzawa 

Wychowawca – Maria Danielewska

Wychowawca – Małgorzata Jaskulska



Najzdolniejsi  absolwenci  SP 2013/2014
ze średnią powyżej  4,75

Bartłomiej Wiśniewski 
klasa VIb, średnia 5,08

SP Topólka

Mateusz Drzewiecki
klasa VIa, średnia 5,2

SP Topólka

Kamil Zasada
klasa VIb, średnia 5,33

SP Topólka

Rafał Mielcarek
klasa VIa, średnia 5,0

SP Topólka

Klaudia Lewandowska
klasa VIb, średnia 4,83

SP Topólka

Romuald Brzeziński
klasa VIa, średnia 4,9

SP Topólka

Patryk Trawiński
klasa VI, średnia 4,9

SP Paniewo

Szymon Wojewoda
kl. VI, średnia 5,1

SP Paniewo

Zuzanna Graczyk
kl. VI, średnia 4,9

SP Paniewo

Weronika Błaszczyk
klasa VIa, średnia 5,08

SP Topólka

Martyna Stolarska
klasa VIb, średnia 4,75

SP Topólka

GIMNAZJUM

Wyróżnieni absolwenci: 
1. Kinga Frątczak – średnia 4,83 kl. IIIa
2. Marta Nowak – średnia 4,83 kl. IIIc
Stypendia za wyniki w nauce 
1. Milena Janka – średnia 5,22 kl. Ib
2. Marta Dopieralska – średnia 5,00 kl. Ic
3. Daria Michalska – średnia 5,00 kl. IIa
4. Wiktoria Wąsikowska – średnia 5,00 kl. IIa
5. Karolina Pniewska – średnia 5,09 kl. IIb
6. Mateusz Smól – średnia 4,90 kl. IIc

Stypendia za osiągnięcia sportowe
Absolwenci: 
1. Marta Nowak
2. Monika Smykowska
3. Marta Wrzeszczyńska
4. Aneta Wojdak
5. Daria Waszak
6. Agnieszka Matuszewska 
7. Roksana Pniewska

SP Paniewo

Stypendia za wyniki w nauce otrzymują:

Kl. IV    Jędrzej Kosmalski
     Michał Kwiatkowski
     Krystian Trawiński

Kl. V    Bartłomiej Sobucki

ABSOLWENCI Szymon Wojewoda

SP Topólka

Weronika Błaszczyk klasa VIa – 5,08
Romuald Brzeziński klasa VIa – 4,9
Mateusz Drzewiecki klasa VIa – 5,2
Rafał Mielcarek klasa VIa – 5,0

Klaudia Lewandowska klasa VIb – 4,83
Martyna Stolarska klasa VIb – 4,75
Bartłomiej Wiśniewski klasa VIb- 5,08
Kamil Zasada klasa VIb – 5,33

8. Kinga Frątczak
9. Dagmara Mętlewicz
Klasy II 
10. Marta Błaszczyk 
11. Paulina Wajer 
12. Paulina Stolarska
13. Natalia Królikowska
Osiągnięcie: 
I miejsce w Powiatowych zawodach w piłkę koszykową 
Absolwenci: 
1. Kacper Łojewski
2. Krzysztof Mierzwicki
3. Rafał Dębowy 
Klasy I – II 
4. Tomasz Stankiewicz 
5. Konrad Jarmórz
6. Kacper Gołdysiak
7. Oskar Karpiński 
8. Patryk Wiliński 
9. Rafał Dadzibóg 
Osiągnięcie: 
I miejsce w Powiatowych zawodach w piłkę koszykową 
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TYDZIEŃ BIBLIOTEK
Tydzień Bibliotek – ogólnopolska akcja promowania czytelnic-

twa, bibliotek i bibliotekarzy organizowana od 2004r. przez Stowa-
rzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Akcja odbywa się zawsze w maju, 
a imprezy rozpoczynają się 8 maja – w Dniu Bibliotekarza.

Gminna Biblioteka Publiczna przyłączyła się do tej akcji. 
Rozpoczęła nieco wcześniej bo 29.04.2013r. Gminnym Kon-
kursem „Moi czworonożni przyjaciele – kotki, pieski, kucyki 
w poezji. Do konkursu przystąpiło 19 dzieci z kl. „0” z czego 
10 zostało nagrodzonych przez jury, a 6 uczniów pojechało na 
konkurs Powiatowy. 

8.05.2014r. na Konkursie Powiatowym pod tym samym ty-
tułem Hanna Jakubowska zajęła III miejsce. Dzieci brały udział 
również w konkursie plastycznym, na który nadesłano 123 prace. 
Nasze dzieci spisały się niesamowicie: I miejsce Natalia Bernac-
ka, II miejsce Sylwia Jankowska, wyróżnienia Krzysztof Simiński, 
Michalina Janicka, Andżelika Wiśniewska, Magdalena Górecka.

Tego samego dnia w godzinach wieczornych w ramach 
„Czytanie łączy pokolenia” odbyło się spotkanie z Jolantą 
Szwalbe, która w swoich książkach zebrała sentencje zawie-
rające inspirujące myśli – to zbiór mądrości, z których każdy 
może dowolnie czerpać treści potrzebne mu w danym momen-
cie życia. Znajdziemy w nich podpowiedzi, jak sobie radzić 
w trudnych chwilach, gdzie szukać motywacji do działania, jak 
rozwijać swoją wrażliwość, a przede wszystkim, w jaki sposób 
dotrzeć do samego siebie, odnajdując i realizując przypisaną 
każdemu z nas własną misję na tym świecie. Uczestnicy wy-

chodząc ze spotkania byli pełni optymizmu i przekonania, że 
jeśli człowiek czegoś bardzo chce, może to osiągnąć.

13 maja Gminna Biblioteka Publiczna w Topólce zaprosiła 
dzieci z grup przedszkolnych, kl.”0” i kl. I-III na spektakl Te-
atrzyku Trójki z Bydgoszczy pt. „Skarb”. Przedstawienie zostało 
zaaranżowane na podstawie bajki o Jasiu i Małgosi. Aktorzy 
z poczuciem humoru wcielali się w postacie: Księżniczki, Baby 
Jagi, Wilka, Czarnoksiężnika. Dzieci poproszone z widowni 
były Jasiem i Małgosią. 

14.05.2014r.ulicą Topólki przeszedł barwny korowód dzieci 
przebranych za postacie z bajek, nie zabrało wróżek, księżni-
czek, kotów, batmanów.

Wspaniała pogoda wprawiła wszystkich w radosny nastrój. 
Dzieci klas I-III oraz mijani przechodnie machali i pozdrawiali 
naszych maluchów. W Korowodzie Bajek uczestniczyło oko-
ło 100 dzieci. Po przybyciu na salę , przy dżwiękach muzyki, 
każde dziecko prezentowało swój strój. Jury w składzie: Wójt 
Gminy Henryk Orłowski, Anna Wasiak i Stanisław Borkowski 
miało ogromny problem z wybraniem najładniejszych kostiu-
mów. Dzieci podzielono na dwie grupy: przedszkolaków i kl. 
0. W grupie młodszej I miejsce zajęła Weronika Adrian prze-
brana za wiosnę, II miejsce Karolina Kaczmarek przebrana 
też za wiosnę i III miejsce Tomek Hernacki przebrany za In-
dianina.

Wyróżnienia otrzymały: Leon Żurawski, Julia Leszczyń-
ska, Zofia Parecka i Hanna Derela. W grupie starszej I miej-
sce Adam Kapuściński „Miś”, II miejsce Alicja Biernacka „Hin-
duska”, III miejsce Sebastian Garnys „Pirat” i Patrycja Bruzda 
„Śnieżka”. Wyróżnienia: Krzysztof Simiński, Julian Kołowski, 
Monika Jóźwiak, Wiktoria Kowalewska, Sylwester Jeszka, 
Klaudia Waszak. Jako nagrody dzieci otrzymały książki i gry. 
Wszystkie dzieci otrzymały napoje i słodycze ufundowane 
przez bibliotekę. Po zakończonej zabawie i przyjemnościach 
dzieci wróciły do szkoły.

Tekst i foto: Małgorzata Wojtczak

Czworonożni przyjaciele, etap gminny.

Spotkanie Jolanta Szwalbe.

Bajkowy korowód.

Przedszkolaki u strażaków
30 kwietnia przedszkolaki z grupy 3-4 latków (grupa „b”) 

odwiedziły Komendę Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we 
Włocławku. Na miejscu dzieci miały możliwość zapoznania się 
ze sprzętem używanym w codziennej służbie strażaków. Dru-
howie Jan Biliński i Sławomir Banasiak opowiedzieli dzieciom 
o trudnym zawodzie strażaka. Zaciekawienie wzbudziły samo-
chody, dźwigi i cysterna . Dzieci dowiedziały się wiele na temat 
służby na lądzie i na wodzie. Miały możliwość wejścia do wozu 
strażackiego, a także na kuter ratowniczy. 

Na zakończenie spotkania dzieci podziękowały strażakom 
i życzyły satysfakcji z wypełnianej służby w 150 rocznicę dzia-
łania jednostki.

Za pomoc w zorganizowaniu wyjazdu dziękujemy: Arka-
diuszowi Jąkalskiemu, druhowi Bartkowi Świątkowskiemu 
i Agnieszce Grabczyńskiej.

Anna Dykon
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31 maja 2014 r. na stadionie w Dębiankach odbył się festyn 
z okazji Święta Rodziny.

Uroczystość rozpoczęła się od wspólnego przemarszu spod 
szkoły na teren stadionu, gdzie organizatorzy – Rada Rodzi-
ców i Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Mikołaja 
Kopernika w Topólce – przygotowali wiele atrakcji dla „małych 
i dużych”.

Otwarcia festynu dokonały: Maria Olszewska – dyrektor 
szkoły i Anna Karpińska – przewodnicząca Rady Rodziców. 
Głos zabrał również Roman Antczak – zastępca wójta Gminy 
Topólka, który złożył życzenia wszystkim dzieciom, a całym ro-
dzinom życzył udanej zabawy. Na koniec odczytano życzenia 
dla dzieci z okazji ich święta przekazane przez wójta gminy – 
Henryka Orłowskiego.

Na uczestników festynu czekały liczne atrakcje, m.in. poka-
zy talentów, konkurencje sportowe dla rodziców i dzieci, poka-

Święto Rodziny w Topólce

15 lat z Patronem Szkoły...

zy sprzętu strażackiego i tresury psów policyjnych, loteria fan-
towa, malowanie twarzy, zjeżdżalnie i trampoliny oraz kiełbaski 
z grilla, grochówka i kiermasz ciast.

Ogromne zainteresowanie wzbudziło przedstawienie teatral-
ne pt. „Nasza Bajkolandia” w wykonaniu rodziców i nauczycieli. 
Popisy aktorów oraz ich charakteryzacje dostarczyły wszystkim 
ogromnej dawki radości i na pewno pozostaną w naszej pa-
mięci.

Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, któ-
rzy włączyli się do organizacji uroczystości, a szczególne sło-
wa podziękowania kierujemy do naszych sponsorów: Urzędu 
Gminy Topólka; Gminnego Ośrodka Kultury w Topólce; KDBS  
o/Topólka; Ochotniczej Straży Pożarnej; Spółdzielni „Świt” 
w Topólce; Koła Łowieckiego „Cyraneczka”; B. Polichnowskiej; 
A. Krusinowskiej; W. i M. Nowakowskich; W. i K. Wędrowskich 
i K. i P. Simińskich.

Foto: A.Orłowska, M. Dobiecka, Anna Michalak

… to już tyle czasu upłynęło od dnia, 
kiedy nasza szkoła otrzymała sztandar 
i imię Mikołaja Kopernika. Z tego powo-
du w dniach 5-9.05.2014 r. obchodzili-
śmy Tydzień Patrona, podczas którego 
odbyły się pogadanki na temat znanego 
astronoma, oglądaliśmy film „Gwiazda 
Kopernika” i wykonywaliśmy plakaty pod 
hasłem: Patron naszej szkoły. Uwieńcze-
niem naszych działań był uroczysty apel, 
podczas którego uczniowie z klas IV-VI 
przedstawili bardzo ciekawy program ar-
tystyczny związany z postacią Mikołaja 
Kopernika. Swoją obecnością zaszczy-
cili nas tego dnia: Roman Antczak Z-ca 
wójta Gminy Topólka oraz panie z za-
rządu Rady Rodziców: Anna Karpińska, 
Agnieszka Grabczyńska, Monika Kozic-
ka i Agnieszka Głowacka.

Jubileusz był też okazją, by nagro-
dzić uczniów za ich szczególne osiągnię-
cia. Okolicznościowe odznaki otrzymali: 
• Mariusz Kosiński z kl. IVa – najlepszy 

recytator;
• Kamil Zasada z kl. VIb – najlepszy 

matematyk;
• Agnieszka Laskowska z kl. VIb – naj-

lepszy muzyk;

• Weronika Pierucka z kl. Va – najlepszy plastyk;
• Łukasz Grabczyński z kl. VIb – najlepszy sportowiec. 

Gratulujemy nagrodzonym i dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do organi-
zacji tej uroczystości.

Anna Michalak
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Sierakowy
Stało się już tradycją, że z okazji „święta kobiet” w świetlicy 

w Sierakowach, panie przy kawie, podejmują ważne decyzje, 
co do inwestycji w sołectwie oraz upiększania naszego terenu.

W tym roku zaplanowałyśmy remont przy figurce Matki Bo-
skiej, która stoi w centrum wsi. Uzgodniłyśmy, że zakres prac 
będzie obejmował: obłożenie schodów płytkami, uzupełnienie 
fugi na całym obelisku, malowanie ogrodzenia. Zaczęło się po-
szukiwanie sponsorów i zbiórka pieniędzy.

O naszych pomysłach opowiedziałam Wójtowi Gminy Hen-
rykowi Orłowskiemu – wysłuchał z uwagą, ale nic nie obiecał. 

Wielkim zaskoczeniem dla wszystkich był dzień, kiedy 
Wójt zakupił i przywiózł płytki do obłożenia schodów. W imie-
niu mieszkańców dziękuję Wójtowi za ufundowanie płytek, co 
znacznie pomniejszyło koszty całego remontu. Na apel zbiórki 
pieniędzy odpowiedziało 26 osób, uzbierałyśmy 680 zł. 

Wszystkim ofiarodawcom, paniom, które sprzątały i malo-
wały ogrodzenie, Wójtowi Gminy za miłą i cenną niespodziankę 
bardzo, bardzo dziękuję. 

Jako radna wiem, że zawsze mogę liczyć na pomoc i hoj-
ność naszych mieszkańców.

Anna Niedośmiałek

Z potrzeby serca

Dzień Dziecka

Kamieniec
31 maja ks. proboszcz Antoni 

Wojciechowski w obecności miesz-
kańców Kamieńca dokonał wyświę-
cenia figury Matki Boskiej. Figura 
została zbudowana od nowa w miej-
scu starej ze środków funduszu 
sołeckiego, składek mieszkańców 
sołectwa, sponsorów i wydatnej po-
mocy naszego Proboszcza. Warto 
wspomnieć, że „stara” figura została 
wyświęcona w 1948r.

Kieruję podziękowania do wszyst-
kich, którzy wsparli budowę. W imie-
niu mieszkańców składam podzięko-
wania ks. proboszczowi Antoniemu 
Wojciechowskiemu.

Foto Stanisław Wojtysiak
Halina Pawlak

Sołtys Kamieńca

7 czerwca w świetlicy wiejskiej w Bielkach odbyła się im-
preza z okazji DNIA DZIECKA.

Towarzyszyło jej hasło: MOJA RODZINA JEST SZCZĘŚLIWA.
Prowadząca świetlicę Beata Głowacka przygotowała dla 

uczestników różne zabawy i konkursy.
Dzieci musiały wykazać się nie tylko wiedzą dotyczącą 

szkodliwości używek, ale także sprawnością fizyczną, zdolno-
ściami manualnymi.

Nagrody dla zwycięzców zostały ufundowane przez GMIN-
NĄ KOMISJĘ ds. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHO-
LOWYCH.

Przyjemna atmosfera, miła zabawa, sportowa rywalizacja 
fair play na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestni-
ków.

Agnieszka Głowacka
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centy Barcz 1863-1948, czyli już pod koniec XIX wieku. Pocho-
dził z Wieńca k/Włocławka. Mój ojciec Józef Barcz 1915-1988 
kowalstwa uczył się od swego ojca oraz w latach 30-tych XX 
wieku u barona Kronenberga – właściciela Wieńca. Gdy wybu-
chła wojna ojciec Józef walczył z Niemcami i w 1939 pod So-
chaczewem. Po wojnie w 1945 r. wyjechał z rodziną na Pomo-
rze do miejscowości Różewo powiat Wałcz. Pracował tam jako 
kowal przez 11 lat. Do rodzinnego domu powrócił w 1956 r. Po 
ojcu ja przejąłem zakład kowalski i od ponad 40 lat prowadzę 
go do dzisiaj.

S.B Ile trzeba praktykować, aby zostać dobrym kowalem?
R.B Przynajmniej kilka lat.
S.B Czy ma Pan naśladownika w rodzinie, który za jakiś 

czas mógłby przejąć ten wdzięczny zawód?
R.B Jest następca – mój zięć Jarosław Wojtczak.
S.B Czy gdyby zjawił się ktoś, kto chciałby nauczyć się ko-

walstwa, to byłby Pan skłonny podjąć się roli nauczyciela i mi-
strza, który zapoznałby adepta z rzemiosłem i tajnikami piękne-
go, ale wymagającego zawodu?

R.B Jak byłby chętny i pracowity to tak! Trzeba jeszcze do-
dać, że brat ojca Kazimierz Barcz trudnił się także rzemiosłem 
– był przed i po wojnie rymarzem. 

S.B.Rodzina Barczów mieszka w m.Rybiny od lat między-
wojennych. Trzeba się cieszyć, że w okolicy mamy jeszcze ko-
wala – Romana Barcza, który wykonuje usługi różnego typu dla 
miejscowej ludności oraz kościoła w Orlu i chce nadal kultywo-
wać ten wdzięczny i twórczy zawód. 

Dziękuję za rozmowę. 
Foto i tekst: Stanisław Borkowski

Kilkadziesiąt lat temu i wcześniej rzemiosło na terenie gmi-
ny Topólka było obecne prawie w każdej wsi. Działali tacy rze-
mieślnicy jak: krawce, szewce, zdunowie, kołodzieje, młynarze, 
rymarze i kowale. Obecnie większość z tych zawodów już zani-
kła. Pozostali już tylko nieliczni kowale. 

Na terenie sołectwa Orle przed II wojną i po wojnie do lat 
80 i 90-tych XX wieku działali rzemieślnicy: 3 krawców, 1 kraw-
cowa, 3 szewców, 1 rymarz, 2 młynarzy i 3 kowali. Obecnie 
w sołectwie Orle pozostał już tylko 1 rzemieślnik – kowal –  
Roman Barcz zamieszkały w miejscowości Rybiny. 

S.B Panie Romanie, od kiedy rodzina Barczów zajmuje się 
kowalstwem?

R.B Kowalstwo w rodzinie obecne jest od trzech pokoleń, 
od ponad 100lat. Kowalstwem zajmował się już dziadek Win-

Roman Barcz.

Jerzy Kontowicz jest mieszkańcem miejscowości Borek. 
Wiele osób wie, że jego pasją jest pszczelarstwo. Warto jednak 
zagłębić się w początki tej historii. 

Pasję do pszczół zaszczepiła w nim ciotka, która posiada-
ła pszczoły, natomiast pierwszą kuszkę (słomiany ul) pan Je-
rzy otrzymał od swojego dziadka. W wieku 13 lat posiadał już 
pierwszą rodzinę pszczelą, a po 5 latach mógł cieszyć się z po-
siadania 2 uli i 3 kuszek. Niedługo po tym pojawiła się pierw-
sza miodarka i ule własnej roboty. W 1972 roku założono koło 

Ginące zawody

Pszczoły jego pasją
pszczelarzy w To-
pólce, a pan Jerzy 
zdał egzaminy 
państwowe na 
mistrza w zawo-
dzie pszczelarza. 
Dwa lata póź-
niej wybrano go 
na prezesa koła 
pszczelarzy w To-
pólce i jest nim aż 
do dziś. Kolejnym 
osiągnięciem było 
ukończenie kur-
su i zdanie egzaminu państwowego na rzeczoznawcę chorób 
pszczelich oraz dołączenie do zarządu Wojewódzkiego  Koła 
Pszczelarzy we Włocławku. Pan Jerzy ma na swoim koncie 
również wiele odznaczeń pszczelarskich, między innymi złotą 
odznaką Polskiego Związku Pszczelarzy wręczoną przez pre-
zesa PZP. Po przekazaniu gospodarstwa swojemu synowi, 
pan Jerzy niemal całkowicie poświęcił się swojej pasji. Rozwi-
nął swoją pasiekę do tego stopnia, że swoje ule rozmieszcza 
w różnych rejonach gminy w celu ulepszenia warunków dla 
pszczół. Obecnie pszczelarz posiada ponad 100 uli, a swoją 
pasją zaraził także swojego syna Artura i wspólnie wprowadza-
ją nowe metody w hodowli pszczół. Ważną kwestią dla pana 
Jerzego jest przestrzeganie przez rolników doboru i terminów 
stosowania środków ochrony roślin, ponieważ niestosowanie 
się do tych zasad może być zabójcze dla pszczół. A przecież, 
jak powiedział kiedyś Einstein: „Kiedy wyginie ostatnia pszczo-
ła, rodzajowi ludzkiemu pozostaną już tylko 4 lata życia”.

Foto i tekst: Stanisław Kontowicz

Królowa ze świtą.
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Urodzili się

Michał Jeziórski, ur. 07.02.2014 r.,
zam. Orle Gaj

Fabian Waszak, ur. 11.04.2014 r.,
zam. Galonki

Filip Kempara, ur. 10.01.2014 r.,
zam. Świerczyn

Aleksandra Śmigiel, ur. 31.03.2014 r.,
zam. Topólka

Paulina Przybysz, ur. 16.04.2014 r.,
zam. Sierakowy

Amelia Nyks, ur. 12.03.2014 r.,
zam. Kamieńczyk

Michał Zaliwczak, ur. 19.12.2013 r.,
zam. Sierakowy
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