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Pomoc materialna  
o charakterze socjalnym  

– stypendium  
szkolne w roku  

szkolnym 2016/2017

RADA GMINY
22 czerwca odbyła się XIII, w VII kadencji, Sesja Rady Gmi-

ny, na której Radni podjęli uchwały:
1) uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowe-

go wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 
2015 rok,

2) uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Topólka abso-
lutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok,

3) uchwała w sprawie udzieleni pomocy finansowej dla powia-
tu radziejowskiego na realizacje zadań własnych powiatu,

4) uchwała w sprawie przyznania dotacji w roku 2016 z budżetu 
gminy Topólka na prace konserwatorskie, restauratorskie i ro-
boty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 
(Rada uchwaliła dotacje do parafii w wysokości: Orle – 4 tys., 
Świerczyn – 5 tys., Topólka – 4 tys., Mąkoszyn – 2 tys.)

5) uchwała w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji „Pla-
nu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Topólka”, 

6) uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr X/84/15 Rady Gmi-
ny Topólka z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 
2016-2021,

7) uchwała w sprawie zmian w uchwale Nr X/85/15 Rady Gmi-
ny Topólka z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia 
budżetu na 2016 rok,

8) uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składa-
nej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie 
gminy Topólka oraz określenia warunków i trybu składania 
deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

9) uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komu-
nalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nie-
ruchomości opłatę, za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi. Należy dodać, że uchwały zostały podjęte jednogło-
śnie.
Treść uchwał do wglądu na stronie Biuletynu Informacji Pu-

blicznej (BIP) www.topolka.pl w zakładce – uchwały rady.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Borkowski

1. Zgodnie z art. 90b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 
ze zm.) pomoc materialna przysługuje:
– uczniowi szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadgim-

nazjalnej, policealnej, do czasu ukończenia kształcenia, 
nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

– wychowankowi ośrodka umożliwiającego dzieciom 
i młodzieży upośledzonej w stopniu głębokim, a także 
dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzę-
żonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku 
szkolnego i obowiązku nauki, do czasu zakończenia 
jego realizacji,

– słuchaczowi kolegium nauczycielskiego, nauczycielskie-
go kolegium języków obcych, kolegium pracowników 
służb społecznych, do czasu ukończenia kształcenia, nie 
dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

2. Stypendium szkolne przysługuje uczniowi zamieszkałemu 
na terenie Gminy Topólka.

3. Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie 
uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie 
może przekroczyć w sierpniu kwoty 514 zł.

4. Wnioski należy składać do 15 września 2016 r., natomiast 
słuchacze kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego ko-
legium języków obcych, kolegium pracowników służb spo-
łecznych do 15 października 2016 r., w pokoju numer 17/18 
Urzędu Gminy w Topólce.

5. Wnioski można pobrać w Urzędzie Gminy w Topólce, pokój 
nr 17/18 i na stronie internetowej www.topolka.pl.

Maria Olszewska
Kierownik GZEAS w Topólce

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość  
o śmierci 

Śp. Zofii Głowackiej 
z Czamaninka,

która przeżywszy 100 lat, 
zmarła 27 maja 2016r.

Pokój Jej duszy.

Rodzinie zmarłej 
składamy wyrazy współczucia.

Przewodniczący Rady Gminy
z Radnymi

Wójt Gminy
z pracownikami Urzędu

Strażackie świętowanie
15 maja w kościele parafialnym w Orlu, odbyła się msza dzięk-

czynna za żyjących i zmarłych strażaków, którą odprawił ks. pro-
boszcz Tadeusz Szczepaniak. We mszy brali udział druhowie stra-
żacy z OSP w Orlu i z OSP w Byczu oraz burmistrz Piotrkowa Kuj. 
Sławomir Bogucki ze swoimi pocztami sztandarowymi.

Po południu druhowie z Orla spotkali się przy symbolicznym 
grillu (pieczonej kiełbasce) przy leśniczówce w Orlu.

Tekst Stanisław Borkowski

Foto Stanisław Żywiczyński
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Aura nie sprzyja rolnikom

Podpisanie umów na dofinansowanie inwestycji

Ocena stanu upraw rolnych była powodem wizyty, którą 
30 maja w Gminie Topólka złożyli:
• Krzysztof Dulski – Dyrektor Wydziału Środowiska, Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódz-
kim w Bydgoszczy,

• Rafał Kołodziejczyk – Specjalista z Departamentu Hodowli 
i Ochrony Roślin w Ministerstwie Rolnictwa.

Wójt Gminy przedstawił wyniki pracy gminnej komisji ds. 
szacowania strat w uprawach, spowodowanych aurą zimową 
(wymarznięcia) oraz zwrócił uwagę na fakt, iż rolnicy oczeku-
ją na uruchomienie rządowej pomocy w związku z zaistniałą 
klęską. Wizytujący w terenie zapoznali się z zakresem strat 
spowodowanych przez kolejne niekorzystne zjawisko jakim był 
deszcz nawalny z gradobiciem, który 13 maja wyrządził szkody 
w uprawach na znacznym obszarze gminy. Największe straty 
ponieśli plantatorzy kukurydzy i buraków cukrowych. W wielu 
przypadkach wystąpiła konieczność dokonania przesiewów. 

W związku z zaistniałą sytuacją, Wójt Gminy, 25 maja wy-
stąpił do wojewody o powołanie komisji ds. szacowania strat 
spowodowanych gradem i deszczem nawalnym. 

Na spotkaniu poruszono również jeden z głównych proble-
mów, z którym borykają się rolnicy nie tylko z naszej gminy, 
a mianowicie problem niedoboru wody. Niski poziom wód grun-
towych oraz mała ilość opadów stanowią zagrożenie dla tego-
rocznych upraw. 

Przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódz-
kiego poinformował, że władze województwa sygnalizowały Mi-
nistrowi Rolnictwa problem postępującej suszy, która w br. obej-
muje swoim zasięgiem znaczną część naszego województwa. 
Wizyta w terenie z udziałem pracownika Ministerstwa Rolnictwa 
pozwoliła na zobrazowanie skali sygnalizowanych problemów.

Foto i tekst Katarzyna Bartczak

1. Podpisanie umowy na dofinansowa-
nie inwestycji w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich
W wyniku pozytywnej oceny naszego wniosku przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu 
z 12 stycznia br. o przyznanie pomocy dla operacji typu „Bu-
dowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania 
„Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem 
lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 
inwestycji na energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 
w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na ob-
szarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020, gmina 
Topólka może uzyskać wsparcie finansowe na zgłoszone zada-
nie w kwocie 507.158,00 zł, stanowiące 63,63 % kosztów kwa-
lifikowanych. 25 maja br. pomiędzy Samorządem Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego, a gminą Topólka została zawarta umo-
wa o przyznanie pomocy na dofinansowanie zadania o nazwie 
„Przebudowa drogi gminnej nr 180816 C Zgniły Głuszynek – 
Rybiny Leśne, na odcinku 2.827 mb, położonej w m. Miłachó-
wek, Zgniły Głuszynek i Głuszynek, na działkach: nr 5/4, 5/3 
i 28/1 w obrębie Miłachówek i na działce nr 12 w obrębie Głu-
szynek. Na drodze tej zostanie położona nawierzchnia asfalto-
wa. W wyniku realizacji tego zadania osiągnięty następujący 
cel : rozszerzenie istniejącej funkcji drogi, poprawa standardów, 
warunków życia mieszkańców oraz lepsze połączenie z siecią 
dróg podstawowych.

2. Podpisanie umowy o dofinansowanie 
modernizacji drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych
Skorzystaliśmy również z możliwości ubiegania się o dota-

cję z budżetu województwa na realizację inwestycji związanej 
z modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Środki 
przeznaczone na dofinansowanie tego rodzaju inwestycji po-
chodzą z należności i opłat rocznych z tytułu wyłączeń gruntów 
rolnych i leśnych z produkcji. Podziału tych środków dokonuje 
zarząd województwa kujawsko-pomorskiego. Z umowy podpi-
sanej 15 czerwca br. pomiędzy województwem kujawsko-po-
morskim, a gminą Topólka wynika, że gmina otrzyma wsparcie 
finansowe do wysokości 45.000,00 zł na modernizację 800 me-
trowego odcinka drogi w Świerczynie (działka nr 102). Moderni-
zacja zostanie wykonana w technologii nawierzchni powierzch-
niowo utrwalanej emulsją i gresami, na istniejącej podbudowie 
tłuczniowej. 

Marek Dybowski  
Wójt Gminy
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Konkurs recytatorski „Brzechwa dzieciom”
12 maja 2016 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. st. sierż. 

Feliksa Rybickiego w Sarnowie  odbył się konkurs recytatorski „Brze-
chwa dzieciom”. Naszą szkołę reprezentowały Marika Józwiak i Adrian-
na Kacprzak, uczennice klasy II b.

Adrianna Kacprzak recytując wiersz „Samochwała” zajęła II miejsce.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Foto z archiwum szkoły 
Mariola Linert

Srebrny jubileusz konkursu matematycznego „Kangur”
W 25. jubileuszowej edycji Międzynarodowego Konkursu Matema-

tycznego „Kangur” wzięło udział 26. uczniów kl. III-VI. W kategorii „Ma-
luch” wyróżnienie zdobyli: Milena Rybacka z kl. IIIa i Wiktor Nowak 
z kl. IVb. W kategorii „Beniamin” wyróżnienie uzyskali: Łukasz Jankow-
ski z kl. Va i Jakub Szarowski z kl. VIb. Nagrody w konkursie ufundo-
wał Wydział Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu oraz Towarzy-
stwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych. Do konkursu 
uczniów przygotowały panie: Kamila Kosmecka, Julia Zawada, Katarzy-
na Drzewiecka i Maria Olszewska. 

W związku z jubileuszem przygotowaliśmy gazetkę p.t. „25 lat 
z Konkursem Matematycznym „Kangur”, w której przypomnieliśmy suk-
cesy uczniów naszej szkoły w konkursie oraz zamieściliśmy pamiątko-
we zdjęcia. Był to doskonały materiał do wspomnień oraz zachęta do 
uczestnictwa w konkursie w kolejnych latach.

Foto z archiwum szkoły 
Szkolny koordynator konkursu Maria Olszewska

Płowce2016

29 maja 2016 roku w Płowcach miał miejsce IV Radziejowski Prze-
gląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych. Celem prze-
glądu była integracja i animacja środowisk tanecznych, popularyzacja 
zespołowych form tanecznych i ich walorów artystycznych oraz wy-
miana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z dziecięcymi i mło-
dzieżowymi zespołami tanecznymi. Naszą szkołę reprezentowała grupa 
taneczna Biedronki, a Gminny Ośrodek Kultury w Topólce – grupa ta-
neczna Iskry. Uczestnicy przeglądu otrzymali statuetki oraz dyplomy 
z rąk Wójta Gminy Radziejów. Uczniowie skorzystali też z darmowych 
atrakcji zorganizowanych z okazji Dnia Dziecka. 

Foto z archiwum szkoły

Międzyszkolny Konkurs Piosenki Angielskiej
6 czerwca 2016 r. w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika 

w Topólce odbył się IV Międzyszkolny Konkurs Piosenki Angielskiej. 
Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem. Do wspólnego śpiewania 
przystąpiło 25 uczestników w dwóch grupach wiekowych (klasy I–III 
oraz IV–VI ) z sześciu szkół naszego regionu. Na scenie zaprezento-
wali się uczniowie z Osięcin, Bycza, Lubrańca, Morzyc, Piotrkowa Ku-
jawskiego oraz gospodarze z Topólki. Konkurs poprowadzili uczniowie 
z klasy VI b Julia Lewandowska i Marcel Kordylak.

Występy uczestników 
konkursu poprzedziła pre-
zentacja muzyczna w wyko-
naniu Natalii Tejman oraz 
Nikoli Wędrowskiej. Umie-
jętności wokalne i językowe 
uczestników oceniało jury 
w składzie: Joanna Szkol-
mowska – nauczycielka języ-
ka angielskiego w Paniewie, 
Anna Błaszczyk – instruk-
torka nauki fletów przy or-
kiestrze Santre Cantabile w Topólce, Małgorzata Wojtczak – kierownik 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Topólce. Po zmaganiach konkursowych 
goście obejrzeli prezentację zespołu tanecznego dziewcząt, prowadzone-
go przez  Grażynę Błaszczyk. Decyzją jury w kategorii klas I–III nagro-
dy otrzymali: I miejsce Zuzanna Matusiak Heart Beat z SP w Topólce, 
II miejsce Katarzyna Rybarczyk Let’s Go to the Zoo z SP w Piotrkowie 
Kuj., III miejsce Radosław Lewandowski In the Jungle z SP w Byczu, 
wyróżnienie – Alicja Danielewska Roar z SP w Topólce.

W kategorii klas IV–VI jury ogłosiło następujący werdykt: I miejsce 
– Mariusz Kosiński Iris ze S..” z SP w Topólce, II miejsce – Amelia 
Dankiewicz Colour of Your Life z SP w Lubrańcu, III miejsce – Kinga 
Wesołowska Everything at Once z SP w Piotrkowie Kuj. Wyróżnione 
zostały Nikola Błachnio z SP w Topólce oraz Oliwia Grabowska, Alek-
sandra Jóźwiak i Natalia Balcerak z SP w Osięcinach. 

Dziękujemy Wójtowi Gminy Topólka Markowi Dybowskiemu za 
ufundowane puchary oraz KDBS w Topólce, Radzie Rodziców, firmie 
Pixel, Wydawnictwu Oxford i dyrektorowi szkoły za nagrody dla uczest-
ników konkursu.

Foto z archiwum szkoły 
Maria Danielewska

Konkurs piosenki angielskiej – prowadzący 
konkurs
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SP PANIEWO

Dzień Dziecka
31 maja w naszej szkole pod kierunkiem M. Wiśniewskiej i J. Szkol-

mowskiej odbył się szkolny Dzień Dziecka. O godzinie 9.00 uczniowie, 
rodzice i nauczyciele stawili się na boisku szkolnym, gdzie dyrektor 
szkoły Barbara Wieser rozpoczęła ten wyjątkowy i gorący dzień, od 
złożenia życzeń wszystkim dzieciom. Miłym zaskoczeniem był przyjazd 
dwóch clownów, którzy oprócz różnych zabaw przeprowadzili pokaz 
wielkich baniek mydlanych i zrobili dla wszystkich zwierzaki z balonów. 
W dalszej części, uczniowie podzieleni na dwie kategorie wiekowe: kla-
sy 0–III i IV–VI wraz z nauczycielami i rodzicami, rywalizowali w róż-
nych konkurencjach sprawnościowych, zdobywając punkty. Członkami 
komisji sędziowskiej byli nauczyciele i rodzice. Wszyscy wykazali duże 
zaangażowanie w poszczególnych dyscyplinach sportowych i chęć 
zdobycia jak najlepszego miejsca. Należy podkreślić, że przestrzegane 
były zasady sportowej rywalizacji, a także kulturalnego kibicowania. Na 
uroczystość przybyli : Rada Rodziców, Zarząd OSP z Paniewa i Zarząd 
OSP z Torzewa, którzy obdarowali dzieci: słodyczami, napojami i loda-
mi. Dzień zakończył się wspólnym ogniskiem, na którym uczniowie pie-
kli kiełbaski zasponsorowane przez Wójta Gminy Marka Dybowskiego. 
Składamy podziękowania firmie „Waldex” z Rabinowa, za częste wspie-
ranie finansowe, naszych szkolnych uroczystości.

Tekst i foto: J. Przybysz

Koniec roku szkolnego – podsumowanie SP Paniewo
Nagrody książkowe sponsorowane przez Radę Rodziców otrzy-

mują:
Kl.I Anna Mikołajewska, Julia Chojnacka, Anita Stawicka, Kacper Ko-

smalski, Aleksandra Ratajczyk, Kacper Ulanowski.
KL. II Lena Przewozikowska, Zuzanna Wilk, Zofia Graczyk, Wiktor Sołty-

siński, Jakub Mikołajewski, Bartosz Kołodziejski
Kl. III Julia Wieczorkowska, Mikołaj Przychodzki,Mateusz Wieczorkow-

ski, Jakub Bączkowski, Amelia Olejniczak, Michał Nowakowski, 
Kl. IV Julia Gasińska 5,1, Maciej Szuliński 5,0 Mikołaj Chojnacki 4,8, 

Mikołaj Szuliński 4,9. 
Kl.V Piotr Jankowski 5,2 – wyróżnienie w Międzynarodowym Konkur-

sie Matematycznym KANGUR, Natalia Waszak 4,9 Natalia Rybacka 
4,75 

Gracjan Czarnecki 4,9 Aleksander Adrian 4,75

STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE OTRZYMUJĄ:
Kl. IV Julia Gasińska, Maciej Szuliński 
Kl. V Piotr Jankowski oraz

ABSOLWENCI Zuzanna Szczepańska, Jędrzej Kosmalski, Michał Kwiat-
kowski.

Dzień Rodziny
To wyjątkowe święto, w naszej szkole obchodzimy już od kilku lat. 

Uczniowie pod kierunkiem Elżbiety Balcerczyk i Julii Zawady zaprosili 
swoich wspaniałych rodziców na uroczystość, która odbyła się 24 maja 
o godzinie 11.00, w Remizie OSP w Paniewie. Oprócz rodziców, 
uczniów i nauczycieli gościliśmy również: Wójta Gminy – Marka Dy-
bowskiego, Przewodniczącego Rady Gminy – Stanisława Borkowskiego, 
Zarząd OSP z Paniewa, Zarząd OSP z Torzewa, ks. Marka Stefańskiego 
i ks. Andrzeja Aniszczyka. Program słowno-muzyczny z dołączonymi ży-
czeniami wytworzył niesamowitą, wzruszającą atmosferę. Chóralne „Sto 
lat” zakończyło część artystyczną. 

Na pięknie udekorowanych stołach, pośród płonących świec, po-
jawiło się pyszne, domowe ciasto, kawa i herbata. Ufamy, że uroczy-
stość Dnia Rodziny w naszej szkole, na długo pozostanie w pamięci 
wyjątkowych Gości. Rodzicom życzymy, aby jej wspomnienie, wywo-
ływało uśmiech i zamyślenie nad tekstem piosenki Urszuli Sipińskiej 
„Cudownych rodziców mam, odkryli mi każdą z dróg, po której szłam. 
Mam cudownych rodziców bo, przyjaciółmi moimi są. W porę rzekli mi: 
dalej to, idź drogą swą…”.

Foto: Elżbieta Balcerczyk 
Tekst: Jolanta Przybysz

Konkurs „Nie ma ziemi nad Kujawy”

01czerwca został rozstrzygnięty konkurs twórczości poetyckiej „Nie 
ma ziemi nad Kujawy”, którego organizatorem była Elżbieta Lewandow-
ska. W kategorii kl. I–III:
– I miejsce zajęła – Lena Przewozikowska z kl.II
– III miejsce zajęła – Amelia Olejniczak z kl. III

W kategorii klas IV – VI:
– I miejsce zajęła – Natalia Rybacka z kl. V
– II miejsce – Maciej Szuliński z kl. IV
– III miejsce – Julia Gasińska z kl.V

Wyróżnienie otrzymali: A. Adrian z kl.V, M. Szuliński z kl.IV, M. Szu-
liński z kl.VI, D. Stawicki z kl.VI, J. Kosmalski z kl.VI, W. Zawada z kl. VI.

Tekst i foto: J. Przybysz



Najzdolniejsi  absolwenci  SP 2015/2016
ze średnią powyżej  4,75

Łukasz Matykiewicz, 
kl. VIb, średnia 4,92

Kamil Nowicki, kl. VIa,
średnia 5,08

Wiktoria Konopińska,
kl. VIa, 5,42

Klaudia Majchrzak,
kl. VIb, średnia 4,83

Ewelina Łęga, kl. VIa,
średnia 5,08

Gabriela Migdalska,
kl. VIa, średnia 5,50

Izabela Balcer, kl. VIa, 
średnia 5,42

Martyna Ratajczyk, 
kl. VIa, średnia 5,67

Jakub Szarowski,
kl. VIb, średnia 5,08

Sebastian Banasiak, 
kl. VIa, średnia 5,08

Mariusz Kosiński,
kl. VIa, 5,33

Justyna Piasecka, kl. VIa,
średnia 5,08

Natalia Smolarek, kl. VIa, 
średnia 4,75

Natalia Jarzynowska,
kl. VIa, średnia 5,0

Julia Lewandowska,
kl. VIb, średnia 4,75

SP Topólka – absolwenci

Stypendia naukowe:
IVa
1. Roszak Natalia – 5,17
IVb
1. Rakowska Agata – 5,33
2. Nowak Wiktor – 5,17
Va
1. Jankowski Łukasz – 5,33
2. Lisiecka Martyna – 5,33
3. Wieczorek Paulina – 5,33
4. Zarębska Oliwia – 5,17
5. Żórawski Antoni – 5,17
VIa
1. Ratajczyk Martyna – 5,83
2. Kosiński Mariusz – 5,33
3. Migdalska Gabriela – 5,33
4. Balcer Izabela – 5,17
5. Konopińska Wiktoria – 5,17
VIb
1. Jakub Szarowski – 5,1

Stypendia sportowe:
1. Ewelina Łęga – Via 
2. Wiktoria Konopińska - VIa
3. Kinga Karpińska – VIa
4. Natalia Wastowska – VIb
5. Olga Bukowska – Via
6. Natalia Jeszka – Va
7. Izabela Balcer – VIa
8. Klaudia Majchrzak – Vib
9. Agata Brzezińska – VIb
10. Żaneta Iglewska – VIb
11. Julia Lewandowska – VIb
12. Natalia Smolarek – VIa
13. Natalia Tejman – VB
14. Marcel Kordylak – Vib
15. Sebastian Banasiak VIa
16. Sebastian Simiński VIa
17. Mariusz Kosiński VIa
18. Kamil Nowicki VIa
19. Mateusz Mielcarek Va

20. Jan Kwiatkowski Va
21. Mateusz Sadowski VIb
22. Damian Smolarek VIb
23. Kamil Kapuściński VIa
24. Szymon Wrzeszczyński VIb
25. Kacper Ćwikliński VIb 



Najzdolniejsi  absolwenci  Gimnazjum 2015/2016
ze średnią powyżej  4,75

Średnie ocen wyróżnionych uczniów gimnazjum

Andżelika Siekacz – 5,11
Weronika Wąsikowska – 5,16
Milena Janka – 5,22
Marta Dopieralska – 5,05
Weronika Mętlewicz – 5,22

Weronika Mętlewicz,
średnia 5,22

Andżelika Siekacz,
średnia 5,11

Weronika Wąsikowska,
średnia 5,16

Milena Janka,
średnia 5,22

Marta Dopieralska,
średnia 5,05

Wyróżnieni – gimnazjum

Absolwenci

Michał Kwiatkowski – 5,1; finalista Kuratoryjnego 
Konkursu z języka polskiego

Zuzanna Szczepańska – 5,1
Jędrzej Kosmalski – 5,0
Krystian Trawiński – 4,9
Dawid Stawicki – 4,9
Wiktoria Zawada 4,75

Michał Kwiatkowski, średnia 5.1, 
finalista Kuratoryjnego  

Konkursu z języka polskiego

Krystan Trawińsk,
średnia 4.9

Dawid Stawicki,
średnia 4.9

Wiktoria Zawada,
średnia 4.75

Zuzanna Szczepańska,
średnia 5.1

Jędrzej Kosmalski,
średnia 5.0

SP Paniewo – absolwenci
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Gimnaz jum TOPÓLKA

Dzień Patrona
20 maja w Publicznym Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w To-

pólce cała społeczność szkolna obchodziła VII rocznicę nadania szkole 
imienia.

Podczas uroczystości uczniowie gimnazjum zaprezentowali swoje 
umiejętności recytatorskie, wokalne, plastyczne oraz wiedzę dotyczącą 
życia i twórczości autora „Pana Tadeusza”. 

Dzień Patrona poprzedził Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Ada-
ma Mickiewicza, którego wyniki przedstawiły się następująco:

I miejsce zdobyła Sara Maciejewska z klasy IIIa, II – Klaudia To-
polska z klasy IIIa, III – Klaudia Lewandowska z klasy IIb i Marta Do-
pieralska z klasy IIIc. Uczennice te zaprezentoway się w części atry-
stycznej.

W konkursie dotyczącym życia i twórczości patrona wzięli udział 
przedstawiciele klas pierwszych, natomiast w konkursie plastycznym in-
spirowanym poezją Adama Mickiewicza – uczniowie klas drugich. 

Uczestnicy konkursów otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy. 
Dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie nagród książkowych dla 
zwycięzców konkursu recytatorskiego. 

Foto z archiwum szkoły
Beata Jankowska, Renata Pierucka

Międzygimnazjalny Konkurs Piosenki Angielskiej 
07 czerwca w Gimnazjum w Topólce odbył się VI Międzygimnazjal-

ny Konkurs Piosenki Angielskiej. Na scenie zaprezentowała się młodzież 
z Piotrkowa Kujawskiego, Lubrańca, Witowa oraz Topólki. Konkurs po-
prowadzili uczniowie z naszego gimnazjum – Urszula Szczepaniak oraz 
Bartłomiej Wiśniewski. Umiejętności wokalne i językowe uczestników 
oceniało jury w składzie: Joanna Kordylak, Łukasz Smykowski oraz 
Katarzyna Smól. Po zmaganiach konkursowych komisja udała się na 
obrady, a goście obejrzeli krótki program muzyczno-taneczny w wyko-
naniu uczniów z naszej szkoły. Spośród 11 uczestników jury wyłoniło 
zwycięzców. I miejsce zdobył duet Weronika Chojnacka i Maciej Woj-
ciechowski z Gimnazjum w Lubrańcu, II miejsce – Sara Maciejewska 
„Hurt” z Gimnazjum w Topólce, III miejsce – Marcelina Pieścińska 
„One And Only” z Gimnazjum w Witowie. Jury przyznało również wy-
różnienie: Agnieszce Laskowskiej „Killing Me Softly” z Gimnazjum 
w Topólce oraz Barbarze Piaseckiej „One Love” z Gimnazjum w Wi-
towie. Dziękujemy Wójtowi Gminy Topólka Markowi Dybowskiemu za 
ufundowane puchary i dyrektorowi KDBS w Topólce Joannie Szczepa-
niak za nagrody dla uczestników konkursu. 

Foto z archiwum szkoły. 
Organizatorzy: M. Danielewska, B. Przybysz M. Gołębiewska, A.Tejman

Wycieczka do Berlina
W dniach 13-15 czerwca 2016 r. uczniowie Publicznego Gimnazjum 

im. Adama Mickiewicza w Topólce wyjechali na trzydniową wycieczkę 
do Tropicany Island, Berlina i Poczdamu. W wycieczce wzięło udział 
48 uczniów z klas I-III, nad którymi opiekę sprawowali nauczyciele: 
Maria Gołębiewska, Maria Danielewska Magdalena Kurzawa i Małgo-
rzata Jaskulska. Wycieczka miała zarówno charakter przedmiotowy jak 
i turystyczno-krajoznawczy, gdyż jej głównym celem było zapoznanie 
się z historią i kulturą Niemiec oraz kontakt z żywym językiem. Pierw-
szą atrakcją był pobyt w Tropical Island – największej tropikalnej wy-
spie w Europie, leżącej na terenie Niemiec niedaleko stolicy – Berlina. 
Poddaliśmy się tam urokowi Morza Południowego, wykąpaliśmy się 
w lagunie, podziwialiśmy wodospady, rwące rzeki i skorzystaliśmy ze 
wspaniałych zjeżdżalni. W drugim dniu zwiedzanie rozpoczęło się od 
podziwiania – wieży telewizyjnej – Fernsehturm i renesansowej Kate-
dry Berlińskiej (Berliner Dom). Następnie podążaliśmy wzdłuż 700 m 
odcinka Muru Berlińskiego (Berliner Mauer), z East Side Galery, czy-
li graffiti znanych artystów z całego świata. Od Reichstagu udaliśmy 

się Aleją Lipową (Unter den Linden) w stronę Bramy Brandenburskiej 
(Brandenburger Tor) – najbardziej znanej budowli Berlina oraz symbo-
lu Zjednoczenia Niemiec. Po krótkim przystanku pod Bramą i zrobieniu 
zdjęć, udaliśmy się na byłe amerykańsko-rosyjskie przejście graniczne 
Checkpoint Charcie, gdzie do dzisiaj zachowano oryginalną budkę gra-
niczną. Po drodze zobaczyliśmy kontrowersyjny Pomnik Ofiar Holokau-
stu, który składa się z 2711 betonowych słupów i stanowi główne, choć 
nie jedyne w Niemczech miejsce pamięci o tragicznym losie Żydów 
(ponad 2 tys. betonowych płyt na 19 tys. m.kw. robi naprawdę wielkie 
wrażenie). Koleją stacją był „Berliński Manhattan”, czyli Plac Poczdam-
ski (Potsdamer Platz). Spędziliśmy tam około godziny czasu wolnego, 
w którym można było coś zjeść, pójść na zakupy lub na spacer. Dopeł-
nieniem drugiego dnia było zwiedzanie Muzeum Techniki.

Na koniec wycieczki udaliśmy się do Poczdamu, gdzie mogliśmy 
zachwycać się Pałacem Sanssouci oraz otaczającym go zespołem par-
kowym, który od 1990 r. znajduje się na liście światowego dziedzictwa 
UNESCO. Ostatnim punktem programu było zwiedzanie Muzeum Lot-
nictwa. Zadowoleni i pełni wrażeń wróciliśmy do domu planując już ko-
lejną wycieczkę.

Opiekunowie wycieczki
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25 czerwca 2016 roku KGW Kozjaty zorganizowało dla 
mieszkańców wsi Dzień Rodziny. Zostali zaproszeni wszyscy 
mieszkańcy Kozjat oraz goście specjalni: Wójt Gminy  Marek 
Dybowski wraz z małżonką oraz Przewodniczący Rady Gminy 
Stanisław Borkowski. Oczywiście osoby te zaszczyciły nas swoją 
obecnością, przy okazji obdarowując najmłodszych prezentami. 

Nasze gospodynie dołożyły wszelkich starań, aby ten dzień 
był dla mieszkańców wyjątkowy. Przygotowany był słodki po-
częstunek w postaci naszych wypieków oraz dla wszystkich go-
ści kiełbaska z grilla i surówki. 

Dzień Rodziny w Kozjatach

Największym jednak powodzeniem cieszyła się tzw. „Strefa 
Kibica”. Tak się złożyło, że święto zaplanowane już dużo wcze-
śniej odbywało się podczas meczu naszej reprezentacji na roz-
grywkach Euro 2016. Kibicowanie w tak dużym gronie okazało 
się świetną zabawą i budziło niesamowite emocje. 

Dla wszystkich dzieci były paczki oraz malowanie twarzy, co 
najmłodsi lubią najbardziej. Wszystko odbywało się oczywiście 
przy fantastycznej oprawie muzycznej, dzięki czemu mieszkań-
cy bawili się do późnych godzin wieczornych.

Foto nadesłane 
Dorota Tomczak

Rodzinna zabawa
28 maja br. na stadionie w Dębiankach odbył się piknik ro-

dzinny p.n. „Dzień Rodziny”. Organizatorem był Zarząd Rady 
Rodziców przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Topól-
ce. Cały koszt imprezy został pokryty pozyskanymi funduszami 
od licznych sponsorów. Piknik trwał od godziny 14:00 do 19:00. 
Rozpoczął go występ dwóch grup tanecznych: „Biedroneczek” 
i „Iskier”. Dzieciom zapewniono wiele atrakcji m. in. dmuchany 
plac zabaw, watę cukrową, clowna, malowanie twarzy, loteria-
dę, aerobic, pokazy straży pożarnej i policji. Odbył się także po-
kaz udzielania 1-szej pomocy i użycia gaśnic.

Każdy mógł także pożywić się przy stoisku Kół Gospodyń 
Wiejskich z terenu gminy. Za niewielką opłatą można było 
skosztować różnych regionalnych potraw i wielu słodkości 
w postaci ciast. 

Przez cały okres trwania pikniku grał na żywo zespół „AD-
RIANEX”. 

Rada Rodziców pragnie serdecznie podziękować sponso-
rom: Danucie i Czesławowi Sadowskim, Ks. kan. Antoniemu 
Wojciechowskiemu, Grzegorzowi Pieruckiemu, Dorocie Leśnik, 
Aleksandrze Paliwodzie, Joannie i Mariuszowi Kordylakom, Ka-
tarzynie i Piotrowi Simińskim, Komisji do spraw rozwiązywania 
problemów alkoholowych, Bankowi KDBS.

Dziękujemy również bardzo serdecznie osobom, które po-
mogły w organizacji pikniku: Wójtowi Gminy – Markowi Dy-
bowskiemu, Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury – Janowi 
Błaszczykowi, Karolinie i Adrianowi Szymczak, Iwonie Waszak, 
Wiesławowi Lewandowskiemu.

Foto nadesłane 
Przewodnicząca Rady Rodziców – Justyna Hernacka

Dzień Dziecka  
w Znaniewie

4 czerwca, odbyło się spotkanie z okazji Dnia Dziecka. Na 
dzieci czekało mnóstwo atrakcji: przejażdżki na kucyku, trampo-
liny, malowanie twarzy, zawody sportowe i malowanie na folii. 
Za udział w konkurencjach sportowych nasze pociechy otrzy-
mały atrakcyjne nagrody. Były też kiełbaski z grilla, napoje, lody 
i mnóstwo innych słodkości. Składamy podziękowania Gminnej 
Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wójtowi 
M. Dybowskiemu, S. Borkowskiemu – przew. Rady Gminy, rad-
nemu M. Muraczewskiemu oraz wszystkim mieszkańcom, którzy 
zaangażowali się w organizację tej imprezy. Foto nadesłane.

Sołtysi: M. Mikołajczak, K. Kontowicz, M.Lewandowski 
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W Polsce Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości obcho-
dzony jest od 1925 roku. W jedną z pierwszych niedziel czerw-
ca, obecnie zwykle pod koniec tego miesiąca, co wiąże się 

Festyn na powitanie lata połączony  
z Gminnym Świętem Spółdzielczości

z proklamowaniem przez Sejm RP w 1995 r. 1 lipca Międzyna-
rodowym Dniem Spółdzielczości.

Za nami kolejny festyn, tym razem zorganizowany wspól-
nie z dwiema spółdzielniami działającymi na terenie naszej gmi-
ny, które świętowały Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości, 
tj. Spółdzielnią „Świt” z Topólki i Kujawsko-Dobrzyńskim Ban-
kiem Spółdzielczym posiadającym swój oddział również w To-
pólce. 

Spółdzielcom serdecznie dziękujemy za współpracę, 
życzymy sukcesów w rozwoju gospodarczym i satysfakcji 
w działaniach na rzecz swoich klientów.

Na Festynie atrakcji było co nie miara.
Zawody sportowo-pożarnicze OSP, to nie tylko dzień stra-

żackiej rywalizacji, ale także jeden z punktów bogatego progra-
mu festynu zorganizowanego na powitanie lata. Takie zawody 
są dla druhów okazją porównania swojego wyszkolenia z umie-
jętnościami kolegów z innych jednostek w powiecie radziejow-
skim. Stanowią również etap przygotowania jednostek do akcji 
ratowniczych. W niedzielnych zawodach największą sprawno-
ścią wykazała się jednostka z Pilichowa. Kolejne miejsca zaję-
ły drużyny z: Witowa, Piotrkowa Kujawskiego, Topólki, Ruszek, 
Krzywosądzy i Przemystki.

Drużyny biorące udział w zawodach, otrzymały nagrody 
ufundowane przez Wójta Gminy – Marka Dybowskiego. Straża-
cy z powiatowej straży zaprezentowali nowoczesne wozy stra-
żackie. 

Spółdzielnie, aby godnie uczcić swoje święto, prześcigały 
się hojnością, sponsorowały wraz z Gminą występ gwiazdy wie-
czoru „BOBI”, zafundowały „Biesiadę Spółdzielczą”. Pieczone 
kiełbaski i swojskie jedzenie, podawane przez załogę „Świtu”, 
przy dźwiękach kapeli „Bobrowiacy” - smakowało wybornie.

Prezes KDBS – Cezary Maciejewski, Paniom z KGW, wrę-
czył w prezencie kuchnię gazową (zachęta do przyrządzania 
dalszych wspaniałości kulinarnych). Załoga miejscowego Banku 
przeprowadziła konkursy; dla dzieci do lat 7, nagrodami były: 
– torby z upominkami, a w konkursie dla uczestników w wieku, 
od 13 lat – TABLET. 

„Celne oko” można było sprawdzić w zawodach strzelec-
kich,, o Puchar Wójta Gminy Topólka’’. Wygrał je Radosław 
Leszczyński, drugi był Jarosław Piasecki, a trzeci Dariusz 
Politowski. Zawody przeprowadziła młodzież z ZSM z Radzie-
jowa pod kierunkiem instruktora Krzysztofa Rosińskiego.

Gołębie i drób, wystawił Włocławski Związek Hodowców 
Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego, którego członkiem jest 
nasz mieszkaniec Leszek Kosiński z Rybin – hodowca gołębi. 
Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem, dlatego ho-
dowcy wybierają się do nas z następną, na dożynki gminne, 
które odbędą się 21 sierpnia 2016r. Za zorganizowanie wysta-
wy dziękujemy Prezesowi Związku – Wojciechowi Lewandow-
skiemu i Leszkowi Kosińskiemu.

Nad bezpieczeństwem na Festynie czuwali Policjanci z na-
szego Posterunku i z radziejowskiej Komendy. Atrakcją była 
prezentacja radiowozu, motocykla oraz policyjnego wyposaże-
nia wykorzystywanego w czasie służby. Spotkanie było dosko-
nałą okazją do zapoznania młodych ludzi ze specyfiką służby 
policjanta. Funkcjonariusze informowali, jak bezpiecznie wypo-
czywać w czasie wakacji.

Zabawa była przednia, pogoda dopisała „Kapela bez na-
zwy” i „Adrianex” do późnych godzin wieczornych bawiła zgro-
madzoną publiczność. 

Zapraszamy 21 sierpnia 2016 r. na dożynki gminne – bę-
dzie się działo.

Jan Błaszczyk, Gminny Ośrodek Kultury w Topólce
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Bielki – samorządność zaczyna się w sołectwie
Właśnie mija rok, odkąd powierzyli-

śmy ponownie we władanie pani Jani-
nie Jarzynowskiej nasze sołectwo. To 
dobra chwila, aby dokonać krótkiego 
podsumowania działalności sołtysa.

Pani Janino, jak minął pierwszy rok 
drugiej kadencji pełnienia funkcji soł-
tysa? 

No cóż, minął pomyślnie, dużo się 
chciało. Mierzyliśmy siły na zamiary 
i dzięki temu wszystko skończyło się do-
brze. 
Co udało się zrealizować, a czego nie 
z założeń funduszu sołeckiego? 

Fundusz sołecki został zrealizowany 
zgodnie z planem. Wszystkie przedsię-
wzięcia zostały wykonane: naprawa dro-
gi utwardzonej, zakup kamienia, remont 
świetlicy, zakup blachodachówki ; tak jak 
zaplanowaliśmy. 
Czy mogłaby Pani powiedzieć coś 
więcej o remoncie świetlicy, ponieważ 
był to już kolejny remont na przestrze-

nich pieniądze wykorzystaliśmy na mate-
riały do dekoracji wnętrza świetlicy. Wiele 
osób pomagało społecznie przy remon-
cie świetlicy i porządkowaniu terenu wo-
kół niej. 
Jeżeli Pani pozwoli to jeszcze tyl-
ko dwa pytania, chodzi o współpra-
cę z Wójtem, Radnym, Radą Sołecką 
i oczywiście Bielczankami. W myśl za-
sady zgoda buduje, niezgoda rujnuje. 
Jak to jest u nas? 

Współpraca z Wójtem układa się do-
brze, często doradza i pomaga w reali-
zacji zadań. Wiem, że zawsze mogę na 
nim polegać. Natomiast nasz radny, an-
gażuje się w życie społeczne wsi. Stara 
się być, kiedy go potrzebujemy i w razie 
potrzeby na jego wsparcie możemy li-
czyć. Rada Sołecka bierze udział w po-
dejmowaniu decyzji i pomaga je reali-
zować. Co do Bielczanek myślę, że są 
integralną częścią naszej społeczności. 
Są motorem rozwoju społecznego i kul-
turalnego naszej wsi. Wspierają pracą, 
pomysłowością i kasą. Promują naszą 
wieś. I na koniec odpowiem tak: zgoda 
buduje i my to robimy, na waśnie po pro-
stu szkoda czasu. 
I na zakończenie naszej rozmowy pro-
szę powiedzieć, jakie zadania czekają 
nas w roku 2016? 

W roku 2016 czeka nas naprawa 
dachu na świetlicy, założenie siatki przy 
boisku i zalanie chodnika. Na realizację 
tych inwestycji liczę na pomoc moich 
mieszkańców. Myślę również, że Wójt 
Gminy też nie zostawi nas bez pomocy. 
Co chciałaby Pani od siebie dodać 
jeszcze na zakończenie?

Na koniec chciałabym jeszcze raz 
zaznaczyć, że jako sołectwo współpra-
cujemy z KGW. Kultywujemy tradycje 
ludowe i bierzemy udział w organizo-
waniu różnych uroczystości i imprez 
na terenie naszej wsi i gminy. Jeśli już 
jestem przy głosie, to pozwolisz, że po-
dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy 
mieli swój udział w remoncie świetlicy, 
a w szczególności Agnieszce i Dariuszo-
wi Głowackim. Ponadto pomocą służyli: 
Tomasz Kwiatkowski, Michał Głowacki, 
Józef Marciniak, Franciszek Biernacki, 
Krystian Irzemski. Uznanie należy się 
również paniom, które napracowały się 
przy porządkowaniu świetlicy po remon-
cie. Dziękuję Wam – Kochani. 
Dziękuję za rozmowę. 

Myślę, że w przyszłości będzie Pani 
miała nowe, ciekawe informacje o zre-
alizowanych pomysłach i inicjatywach 
mieszkańców Bielek. Bo przecież samo-
rządność zaczyna się tu, w sołectwie. 

Rozmawiał: Stanisław Wojtysiak

ni kilku lat. 
Myślę, że ze wszystkich remontów 

ten był najbardziej „chciany” i uzasad-
niony, by świetlica mogła spełniać swoje 
społeczne, integracyjne i kulturowe za-
dania. Trwał on od listopada do połowy 
grudnia. Prace, jakie wykonaliśmy to: 
wyburzenie częściowe ścianki działowej, 
założenie nowej instalacji elektrycznej, 
uzupełnienie tynków. Naprawiony został 
kominek i odmalowane ściany. Ponadto 
zakupiliśmy i zamontowaliśmy bojler na 
ciepłą wodę oraz drzwi wejściowe. Koszt 
remontu wyniósł około 5500 zł – w tym 
z funduszu sołeckiego 1200 zł, Bielczan-
ki dołożyły 1300 zł, 3000 zł to wsparcie 
z budżetu Gminy. 
Jak Pani zaznaczała, niektóre zadania 
były realizowane wspólnie z KGW Biel-
czanki, jakie to były przedsięwzięcia? 

Z kołem gospodyń planujemy wspól-
nie każde zadanie; remonty, zakup po-
trzebnych naczyń, wyposażenie świetlicy. 
Nasze panie część środków zgromadzo-
nych ze składek dołożyły do remontu, 
wystroju świetlicy. Organizują różnego 
rodzaju poczęstunki na spotkaniach i ze-
braniach. 
Niektóre inwestycje w sołectwie wy-
kraczały poza możliwości Funduszu 
Sołeckiego, na jakie dotacje i wspar-
cie mogliśmy liczyć od Wójta Gminy? 

Jak już wspomniałam dzięki dobrej 
współpracy z Wójtem Markiem Dybow-
skim otrzymaliśmy dofinansowanie na-
szych przedsięwzięć z budżetu Gminy. 
Na czyją pomoc, poza Wójtem i KGW, 
mogła jeszcze Pani liczyć przy wyko-
nywaniu zadań sołeckich, w ramach 
Funduszu i nie tylko? 

Zawsze mogę liczyć na moich miesz-
kańców. Nigdy nie odmówią składki, by 
wesprzeć budżet wiejski. Złożone przez 
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Jak co roku uroczystości Bożego Ciała gromadzą w kościo-
łach bardzo dużo wiernych, wśród nich goście przybywający 
do naszej gminy na wypoczynek. Tak też było i w tym roku. 
W procesjach Bożego Ciała, wierni odwiedzali ołtarze (wykona-

Figurka Matki Boskiej w Chalnie ma wieloletnią historię. 
Wiedzę na jej temat posiadają starsi mieszkańcy wsi, młodsze 
pokolenie stara się zachować pamięć, oddawać szacunek i na-
leżyte znaczenie tej historycznej i religijnej budowli. Uznanie dla 
tego miejsca wyraziliśmy poprzez odnowę i nadanie większego 
blasku i piękna tego szczególnego dla mieszkańców miejsca.

W ostatnim czasie wykonaliśmy kolejne prace remontowe, 
zamontowaliśmy daszek nad figurką, wybrukowaliśmy plac we-
wnątrz ogrodzenia i posadziliśmy krzewy ozdobne. Dzięki tej 
inicjatywie kapliczka nabrała piękniejszego wyglądu, a poprzez 
prace remontowe, jako mieszkańcy wsi Chalno, oddaliśmy hołd, 
na jaki zasługuje to miejsce, które jest ważnym elementem kul-
tury i tradycji.

Pragnę podziękować mieszkańcom wsi za pomoc, a Lesz-
kowi Nowakowi i Piotrowi Tanalskiemu za szczególne zaanga-
żowanie i największy wkład pracy własnej. 

Foto i tekst Sołtys Małgorzata Stolarska

Chalno – nowe oblicze figurki

Boże Ciało
ne przez mieszkańców), które są symbolem miłości Boga do 
człowieka. 

Poniżej przedstawiamy ołtarze ze Świerczyna, Topólki, Orla 
i sąsiedniego Mąkoszyna.

Redakcja 

Topólka – foto Anna Migdalska Świerczyn – foto Anna Migdalska

Mąkoszyn – ołtarz sołectwa Sierakowy. Foto nadesłane

Ołtarz wykonany przez OSP Orle. Foto Stanisław Borkowski
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Biblioteka, jak co roku, organizowała w maju imprezy dla 
czytelników i sympatyków biblioteki. 

4maja odbyły się warsztaty dla uczniów gimnazjum pt.” Pro-
fesjonalny mówca”, które prowadziła Ewelina Jasik. Uczyła, jak 
mówić, aby inni z zainteresowaniem słuchali. Jak nabrać pew-
ności siebie, jak pozbyć się lęku przed publicznym występem. 
Pani Jasik zakończyła spotkanie słowami „Mówcą nikt się nie 
rodzi, mówcą się człowiek staje”.

11maja dzieci z kl. „O” i kl. I-III zostały zaproszone na inte-
raktywne przedstawienie pt. „Witajcie w naszej bajce” w wyko-
naniu aktorów teatru Edu- Artis z Krakowa. W spektaklu pełnym 
werwy, spotkali się z bohaterami wielu znanych bajek, co za-
chęciło je do czytania książek i odwiedzania biblioteki.

12maja w Radziejowie odbył się powiatowy konkurs pt. 
„Wierszyki z humorem” na który nadesłano 100 prac. W ka-
tegorii prac plastycznych, nasze dzieci: Sandra Kołtuniuk 
i Mateusz Kralski zajęli ex aequo I miejsce, II zdobyła Liwia 
Trzaskowska. Wyróżnienia otrzymali: Natalia Garnys, Alicja 
Gąsiorowska, Marta Lisiecka i Dominika Wrzesińska.

16 maja, już po raz piąty, przez Topólkę przeszedł „koro-
wód bajek”, czyli dzieci przebranych za postacie bajkowe. „Ko-
rowód” wyruszył od przedszkola do Gminnego Ośrodka Kultu-
ry, po drodze oklaskiwany i podziwiany przez uczniów kl. I-III, 
mieszkańców Topólki i okolic. Uczestniczyły w nim przedszkola-
ki i uczniowie kl. „0” z Topólki i Paniewa. Komisja powołana do 
wybrania najpiękniejszych strojów postaci bajkowych, miała nie 
lada problem, ze 100 przebierańców, wybrać najpiękniejszych. 
Pierwsze miejsce przyznano Marcie Lisieckiej przebranej za 
„Piratkę”, II ex aequo zajęli: Nikola Słomczewska „Myszka 
Mini” i Tymon Simiński „Robin Hood”, a Tomasz Steciuk za 
strój „Pana Kleksa” zdobył III lokatę. Wyróżnienia otrzymali: 
Lena Kotlińska – „Bałwanek”, Antosia Walczak – „Kot”, Szy-
mon Matykiewicz „Myszka Miki”, Sandra Kołtuniuk „Czerwo-
ny Kapturek”, Nadia Lopez – „Eliza” i Aurelia Wiśniewska – 
„Piłka”.

18 maja odbyło się spotkanie z pisarzem Wiesławem Dra-
bikiem, autorem ponad 100 książek dla dzieci. Wzięło w nim 
udział ponad 120 dzieciaków. Autor, opowiadał jak powstaje 
książka; od pomysłu na treść, pisanie, do jej wydrukowania. 

Zabawne fragmenty bajek czytane przez autora, wzbudzały 
wiele entuzjazmu i radości wśród uczestników, a odgadywanie 
i dopowiadanie głośno rymów oraz odgadywanie zagadek – na-
gradzano naklejkami i zakładkami. Dodatkową nagrodą były ry-
mowanki, na bieżąco układane przez Wiesława Drabika, nawią-
zywały do imienia nagradzanego, co budziło ogólną wesołość. 

 Na zakończenie spotkania, autor podpisywał książki, plaka-
ty, zakładki i naklejki. 

Na kujawską nutę

Także 18 maja, w Bibliotece odbyło się spotkanie dorosłych 
czytelników z Urszulą i Bogdanem Lisowskimi (na zdjęciu), któ-
rzy przybyli z Kłóbki, aby podzielić się swoim zamiłowaniem do 
Kujaw, kultury i tradycji ludowej. Są emerytowanymi nauczy-
cielami, ich pasją jest kultywowanie tradycji kujawskiej. Piszą 
książki, wiersze i pieśni kujawskie, które włączają do swojego 
repertuaru zespoły folklorystyczne. Na spotkaniu przybliżyli nam 
historie znajomości Marii Wodzińskiej, późniejszej właścicielki 
Kłóbki, i Fryderyka Chopina, również związanego z Kujawami. 
Bowiem Matka Fryderyka urodziła się w Długim k/Izbicy Kuj., 
a w kościele w Izbicy była ochrzczona. W twórczości muzycznej 
Chopina słychać „nasze kujawiaki”. 

Swoją wiedzą o tradycji kujawskiej i miłością do „małej oj-
czyzny” zarażają dzieci i dorosłych. Pan Bogdan przy akompa-
niamencie akordeonu lub gitary, a Pani Urszula przy wiolonczeli, 
śpiewając „kujawskie kawałki” umilali spotkanie zgromadzonej 
publiczności. Prezentowali swoją książkę pt. „Kłóbka – wieś 
na szlaku Chopinowskim” . Zawarte w niej informacje, wiersze 
i pieśni są autorstwa p. Bogdana Lisowskiego. Po spotkaniu, 
można było nabyć wydane przez autora książki. Pasjonatów 
twórczości ludowej i gwary kujawskiej nagrodzono gromkimi 
brawami. 

Małgorzata Wojtczak, Małgorzata Strzelecka

Maj w Gminnej Bibliotece Publicznej

Akcja liczenia  
Bociana Białego
Komisja ds. promocji gminy zwróciła się z proś-

bą do Elżbiety Budzyńskiej – Dyrektora Gimnazjum w Topólce 
z propozycją przeprowadzenia przez chętną młodzież – gmin-
nej akcji przeliczenia populacji bociana białego na terenie gminy 
Topólka. Propozycja komisji spotkała się z aprobatą Pani Dy-
rektor oraz nauczyciela – opiekuna akcji Magdaleny Kurzawy. 
Młodzież dokona przeliczenia stanu liczebnego bociana białego 
(ptaka pod ochroną), spisze ilość gniazd, ilość gniazd zasiedlo-
nych i młodych w gnieździe, na czym znajduje się owe gniazdo 
oraz w jakiej miejscowości się znajduje i przy czyjej posesji.

Podsumowanie akcji odbędzie się pod koniec września, 
o czym poinformujemy naszych czytelników.

Komisja ds. promocji gminy: 
Anna Migdalska, Stanisław Borkowski,  
Barbara Zielińska, Marek Muraczewski
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Na zaproszenie Wójta Gminy Marka Dybowskiego i Prze-
wodniczącego Rady Gminy Stanisława Borkowskiego 04. 
czerwca do Urzędu Gminy przybyli: Piotr Pawlak – wieloletni 
Leśniczy Leśnictwa Orle, który przeszedł właśnie na emeryturę 
i Damian Górski – nowy Leśniczy. 

Panu Piotrowi podziękowaliśmy za wieloletnią dobrą współ-
pracę z samorządem gminnym, placówkami oświaty i pomoc 
w organizowaniu różnych spotkań i uroczystości lokalnych.

Leśniczy emeryt podzielił się wspomnieniami z życia zawo-
dowego:

Urodziłem się 01 czerwca 1950 roku w Kłótnie gm. Baru-
chowo, pow. włocławski. Szkołę podstawową, 7-klasową ukoń-
czyłem w 1964 roku w Baruchowie, a w 1969 r. Technikum Le-
śne w Goraju, powiat Czarnków k/Piły. 1 października 1969 r. 
podjąłem pracę w Lasach Państwowych, najpierw jako staży-
sta, później – podleśniczy, a następnie, od 5 kwietnia 1976 r. do 
28 kwietnia 2016 r. , jako Leśniczy Leśnictwa Orle. 

Położenie terytorialne Leśnictwa Orle zmieniło się w prze-
ciągu tych 40 lat. Zmniejszyła się powierzchnia od 1500 ha do 
947 ha obecnie. Podległość także się zmieniła, od Nadleśnic-
twa Boniewo, Włocławek, do Nadleśnictwa Kutno. Dawniej całą 
dokumentację sporządzano ręcznie, obecnie zastąpił ją szybki 
postęp informatyczny. W latach 80-tych ubiegłego wieku wystą-

pił masowy rozwój 
szkodnika – brud-
nicy mniszki. Dzi-
siaj lasy atakuje 

Spotkanie Leśniczych

przypłaszczek granatek. W tym okresie występowały liczne po-
żary, a największy miał miejsce w 1992 r., który pochłonął ok. 
50 ha lasu. Tak, w wielkim skrócie, przebiegło moje 47 lat pracy 
zawodowej w lasach. Za długoletnią służbę otrzymałem odzna-
czenie, Kordelas Leśnika Polskiego*.

Panu Piotrowi życzymy pomyślności w życiu osobistym i ro-
dzinnym oraz wypoczynku po trudach pracy zawodowej.

Nowego Leśniczego Damiana Górskiego witamy w naszych 
lasach, życzmy owocnej pracy na rzecz środowiska i społecz-
ności lokalnej.

Darz Bór!
Stanisław Borkowski

Foto: Wojciech Wąsikowski

* Kordelas Leśnika Polskiego, (obok Złotego Kardelasa), najwyższe odznaczenie, jakim ho-
noruje się pracowników Lasów Państwowych za wybitne osiągnięcia i sumienną służbę.

Mamy awans!  
Tęcza Topólka wraca do A klasy!

Zakończyły się rozgrywki piłkarskie 
w sezonie 2015/16. Rewelacją sezonu 
we włocławskiej B klasie okazała się Tę-
cza Topólka, która zdecydowanie zdomi-
nowała rozgrywki i po kilku latach awan-
sowała do włocławskiej A klasy. 

Podopieczni trenera Roberta Siwiń-
skiego po nieco słabszej rundzie jesien-
nej, na wiosnę nie mięli sobie równych. 
„Kolorowi” wygrali aż dziewięć z dziesię-
ciu spotkań i z ogromną przewagą zaję-
li pierwsze miejsce na koniec sezonu. 
W sumie w 20 meczach zgromadzili aż 47 

Historyczny awans wywalczyli: Sła-
womir Kordylak, Dawid Rumiński, Sylwe-
ster Szelągowski, Ireneusz Szylbert, Piotr 
Bartczak, Karol Szczepański, Łukasz Ko-
siński, Mariusz Sztygowski, Sebastian 
Pietrzak, Mateusz Michałowski, Bartosz 
Drzewucki, Dawid Dobiecki, Roman Ry-
biński, Arkadiusz Buczkowski, Arkadiusz 
Safandowski, Robert Wesołowski, Marcin 
Królikowski, Sebastian Popieliński, To-
masz Rybiński, Tomasz Piernik, Łukasz 
Mierzwicki, Piotr Parecki, Łukasz Daro-
szewski, Łukasz Rosiak, Jakub Mielcza-
rek oraz trener Robert Siwiński, Lidia 
Wojtysiak (opieka medyczna). 

Wszystkich sympatyków piłki nożnej 
i zespołu z Topólki zapraszamy na ko-
lejne mecze i emocje na stadion w Dę-
biankach już w przyszłym sezonie. Wię-
cej o zespole i rozgrywkach włocławskiej 
A klasy przeczytać można na stronie klu-
bowej www.gkstecza.futbolowo.pl.

Foto i tekst adalos

punktów (15 wygranych, 2 remisy, 3 po-
rażki) i aż o 11 i 12 wyprzedzili zespoły 
drugiego Cukrownika Fabianki oraz trze-
ciego Wiślanina Bobrowniki. Najlepszym 
strzelcem w lidze został Arkadiusz Safan-
dowski (Tęcza Topólka), który w całym 
sezonie trafił do bramki rywali aż 26 razy. 

Po ostatnim meczu piłkarze, dzia-
łacze jak i kibice wspólnie do późnych 
godzin wieczornych świętowali awans do 
włocławskiej „Serii A”, który jest ogrom-
nym sukcesem zespołu jak i działaczy. 
Gratulujemy!
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Anna Zaliwczak, ur. 22.01.2016 r.,
zam. Sierakowy
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Urodzili się

Adam Baszczyk, ur. 04.03.2016 r.,
zam. Borek

Konkurs Fotograficzny 
– Regulamin

Konkurs przeznaczony jest dla chętnych, od 11 roku 
życia. Tytuł konkursu: „Gmina Topólka w obiektywie”. 
Tematem zdjęć mogą być: krajobrazy, zabytki, ciekawe 
miejsca i zdarzenia w naszej gminie.

Organizatorem konkursu jest: Komisja ds. promocji 
gminy oraz zespół redakcyjny „Naszych Spraw”.

Celem konkursu jest ukazanie piękna gminy Topólka 
oraz przeżyć wakacyjnych mieszkańców i gości.

Każdy z autorów może nadesłać maksymalnie 3 zdję-
cia w formie papierowej lub elektronicznej na adres na-
sze-sprawy@topolka.pl nienagrodzonych w innych kon-
kursach.

Technika i format wykonanych prac jest dowolna, ale 
zgodna z tematem, celem i regulaminem konkursu.

Prace należy składać do 30 września 2016 r. 
w biurze Rady Gminy pokój nr 22 lub przesłać 
pocztą na adres Urząd Gminy – Biuro Rady Gmi-
ny 87–875 Topólka z dopiskiem konkurs fotogra-
ficzny, tel. 54 286-90-04.

Konkurs plastyczny 
dla dzieci do lat 11 

pt. „Lato na wsi”
REGULAMIN
Technika i format dowolne.
Ilość prac – 1 sztuka
Termin – składać do 30 września 2016 r.

Praca na odwrocie powinna zawie-
rać imię i nazwisko oraz adres i numer 
telefonu.

Prace należy składać w biurze Rady Gminy pokój 22 lub 
drogą pocztową na adres: Urząd Gminy – biuro Rady Gminy 

87–875 Topólka z dopiskiem konkurs plastyczny.
Komisja ds. promocji gminy

Sukces przedsiębiorcy
W Zarzeczewie 5 czerwca 2016 r. dedykowany dla budow-

nictwa rolniczego nasz strop zespolony gęstożebrowy VECTOR 
firmy HENKOR otrzymał Puchar Dyrektora Kujawsko-Pomor-
skiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Był to „Hit 
wystawy XXXVII Dni Otwartych Drzwi”.

Krzysztof Bączkowski

Podziękowanie 
Pragniemy serdecznie podziękować rodzinie, znajomym, 

Radzie Pedagogicznej SP w Paniewie, rodzicom uczniów oraz 
mieszkańcom wsi Świerczynek za zrozumienie i pomoc finan-
sową oraz rzeczową.

Sołtys Marek Maciejewski, Agnieszka Ratajczyk

Życzenia  
wakacyjne

Z okazji zakończe-
nia roku szkolnego 
nauczycielom, pra-
cownikom obsługi i ad-
ministracji szkół życzymy, by 
okres wakacyjny był czasem od-
poczynku i radości.

Uczniom życzymy bezpiecz-
nych i słonecznych wakacji, in-
teresujących podróży, uśmiechu 
na co dzień oraz szczęśliwego 
powrotu do szkoły. 

Redakcja „Naszych Spraw”


