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29 września o godzinie 1000 w Gminnym Ośrodku Kultury w To-
pólce, Rada Gminy obradowała na XIV Sesji, której przewodniczył 
Stanisław Borkowski – Przewodniczący Rady. 

Na Sesji był obecny nadkomisarz Karol Konopacki – nowy Ko-
mendant Powiatowy Policji w Radziejowie. W wystąpieniu przybli-
żył swoją osobę i poinformował, że stawia na profilaktykę i pracę 
z ludźmi. Stwierdził, że będzie pracował tak, by mieszkańcy powia-
tu mieli poczucie bezpieczeństwa. Nadkomisarz zapewnił, ze jest 
do dyspozycji wszystkich, którzy będą oczekiwać pomocy ze strony 
Policji. Życzył sobie i Samorządowi Gminy dobrej współpracy. 

Wójt Gminy – Marek Dybowski przedstawił sprawozdania: 
z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji – 22 czerwca 
i z działalności w okresie miedzy sesjami tj. w czasie od 23 czerw-
ca do 29 września b.r. 

Przedstawił informację o przebiegu wykonania budżetu, kształto-
waniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i realizacji przedsięwzięć 
oraz o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 
2016r. Dodał, że Informacja o przebiegu wykonania budżetu została 
przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, która 
po analizie danych i objaśnień wskazanych w sprawozdaniu, Uchwa-
łą NR 3/I/2016 z 31 sierpnia 2016r. pozytywnie zaopiniowała prze-
bieg realizacji budżetu za pierwsze półrocze 2016r. 

W dalszej części obrad, Radni podjęli uchwały w sprawach:
1. ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych za-

wierających powyżej 4.5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przezna-
czonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu 

XIV Sesja Rady Gminy Topólka w VII kadencji

XV Sesja Rady Gminy

Komendant Powiatowy Policji i sołtysi

odbyła się 10 listopada 2016r. na której Radni podjęli następu-
jące uchwały w sprawach:
1. Obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 

rok 2017, na obszarze gminy Topólka.
2. Obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drew-

na dla celów podatku leśnego na rok 2017, na obszarze 
gminy Topólka. 

3. Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 
rok 2017 i zwolnień w tym podatku. 

4. Wprowadzenia opłaty od posiadania psów na rok 2017.
5. Wprowadzenia opłaty prolongacyjnej. 
6. Przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji dla 

Gminy Topólka na lata 2016–2023.
7. Określenia wysokości stawek podatku od środków transpor-

towych na rok 2017.
8. Określenia wzorów formularzy: „informacja o gruntach” oraz 

„deklaracja na podatek rolny.
9. Określenia wzorów formularzy: „informacja o lasach” oraz 

„deklaracja na podatek leśny”. 

sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawa-
nia napojów alkoholowych na terenie Gminy Topólka,

2. w sprawie uchylenia uchwał (uchylono uchwały wcześniej pod-
jęte, dotyczące napojów alkoholowych),

3. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na tere-
nie Gminy Topólka oraz określenia warunków i trybu składania 
deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (zmia-
ny dotyczą elektronicznego przekazywania deklaracji),

4. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wy-
sokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skła-
danej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się 
domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez 
część roku, a położonych na terenie Gminy Topólka (j. w.)

5. w sprawie wyrażenia zgody, na odstąpienie od obowiązku prze-
targowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości grunto-
wych, stanowiących własność Gminy Topólka, (działki położone 
w Kamieńcu – przedłużenie umowy dzierżawnej dotychczaso-
wym dzierżawcom na okres 1 roku),

6. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na wła-
sność Gminy Topólka niezabudowanej nieruchomości gruntowej 
położonej w Bielkach, ( nabycie od Agencji Nieruchomości Rol-
nych, Oddział terenowy w Bydgoszczy na rzecz naszej Gminy, 
działki, która stanowić będzie zjazd z drogi gminnej), 

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

8. w sprawie zmian w uchwale Nr X/85/15 Rady Gminy Topólka 
z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 
2016 rok. 
W punkcie wolne wnioski – wnioskowano o naprawę dróg gmin-

nych. Wójt odpowiedział, że powoła komisję do zbadania przyczyn 
pogorszenia stanu dróg gminnych i podejmie konieczne działa-
nia. Jeżeli uszkodzenie nastąpiło z winy wykonawcy, to w ramach 
gwarancji droga będzie naprawiona. Wójt zaapelował do Radnych 
i Sołtysów o przekazywanie informacji o niewłaściwym użytkowaniu 
dróg, co w konsekwencji prowadzi do ich ruiny.

Przewodniczący Rady przyłączył się do apelu Wójta i dodał, że 
w wielu przypadkach sami rolnicy psują drogi przy wykonywaniu 
prac polowych – wyciąganie gleby na szosę, zaśmiecanie płodami 
rolnymi. Nikt nie ma poczucia obowiązku, aby usunąć te nieczy-
stości z drogi. Często, mówił Przewodniczący, „…jest to wina nas 
samych, bo sami nie dbamy o to, co jest zrobione”… .

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Borkowski
Anna Wasiak

Foto Katarzyna Bartczak

XIV sesja Rady

10. Określenia wzorów formularzy: „informacja o nieruchomo-
ściach i obiektach budowlanych” oraz „deklaracja na poda-
tek od nieruchomości”.

11. Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkoma-
nii w Gminie Topólka na rok 2016.

12. Zmiany Uchwały Nr X/84/15 Rady Gminy Topólka z dnia 
22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2016-2021.

13. Zmian w uchwale Nr X/85/15 Rady Gminy Topólka z dnia 
22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok. 

14. Ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi dla nieruchomości, na których znaj-
dują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wy-
korzystywanych jedynie przez część roku.
Treść uchwał dostępna na stronie Biuletynu Informacji Pu-

blicznej Gminy Topólka.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Borkowski
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Zakończenie przebudowy drogi

28 września 2016 r. w Urzędzie Mar-
szałkowskim w Toruniu nastąpiło uroczy-
ste podpisanie umów z przedstawicielami 
samorządów lokalnych, które otrzymały 
dotacje na przygotowanie lub aktualiza-
cję programów rewitalizacji, tj. strategicz-
nych dokumentów niezbędnych do sku-
tecznego zabiegania o dofinansowanie 
na zagospodarowanie obszarów rewita-
lizowanych.

Przebuowa drogi Droga

Zakończyły się prace związane z przebudową drogi gmin-
nej nr 180816C Zgniły Głuszynek – Rybiny Leśne, na odcinku 
2.827 mb, położonym w miejscowościach: Zgniły Głuszynek, 
Miłachówek i Głuszynek. Zadanie to zrealizowano w ramach 
operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, dzia-
łania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiej-
skich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z two-
rzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów 
małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną 
i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach przebudo-

wy na odcinku 2.827 mb. drogi położono nową nawierzchnię 
asfaltową. Koszt całkowity zadania wyniósł: 489.181,82 zł 
brutto. Wysokość przysługującego dofinansowania z PROW: 
311.266,00 zł (63,63% kosztów kwalifikowanych operacji). Na-
leży podkreślić, że zadanie zostało zrealizowane w terminie 
określonym w umowie zawartej z wykonawcą, tj. do 31 paź-
dziernika br. Realizowanie inwestycji w okresie jesiennym po-
dyktowane było mniejszym ruchem na tej drodze wynikającym 
z zakończenia sezonu turystycznego. 

Na zdjęciach prace wykonywane w trakcie realizowania in-
westycji.

Foto: Justyna Grabowska
Marek Dybowski Wójt Gminy

Dotacja na opracowanie programu rewitalizacji
W ramach otrzymanego wsparcia fi-

nansowego samorząd gminy Topólka 
przygotuje dokument strategiczny pn. 
„Opracowanie Programu Rewitalizacji 
dla Gminy Topólka”, który otrzymał do-
finansowanie z Programu Operacyjnego 
Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Na jego opracowanie gmina Topólka 
otrzymała dotację w wysokości 90% tj. 
21.586,50 zł. Ogólny koszt tego przed-
sięwzięcia wynosi 23.985,00 zł.

W ramach opracowanego Programu 
rewitalizacji Gmina będzie mogła ubiegać 
się o środki zewnętrzne w tym z EFRR 
(Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego) oraz EFS (Europejskiego 
Funduszu Społecznego). 

Zaplanowane działania będą prowa-
dzić do pozytywnych zmian w sferze spo-
łecznej, gospodarczej, przestrzenno-funk-
cjonalnej, technicznej i środowiskowej. 

Projekt pn.: „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Topólka” współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ra-
mach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020

Istotnym elementem prac nad pro-
gramem jest udział społeczności lokalnej 
w procesie jego opracowywania. W tym 
celu będziemy zapraszać Państwa na 
spotkania informacyjne dotyczące rewi-
talizacji oraz na spotkania organizowane 
w formie debat nad kształtem tego doku-
mentu. Poprosimy również o wypełnienie 
kwestionariuszy-ankiet, które dostarczy-
my do Państwa domów.

Prosimy wszystkich mieszkańców 
gminy o aktywne włączenia się w proces 
przygotowywania programu rewitalizacji.

Marek Dybowski – Wójt Gminy
Zdjęcie: Szymon Zdziebło, serwis fotograficzny 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
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30 maja 2016 r. (podczas wizyty, którą w Urzędzie Gminy 
Topólka złożył przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa wraz z Dy-
rektorem Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ku-
jawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy): 
zasygnalizowanie przez Wójta Gminy Topólka problemu nie-
doboru wody oraz wskazanie na brak decyzji rządu dotyczącej 
uruchomienia pomocy Państwa dla gospodarstw objętych wy-
marznięciami upraw.

16 czerwca 2016 r.: Urząd Gminy otrzymał pismo z urzędu 
wojewódzkiego o możliwości powołania komisji ds. szacowania 
suszy. (Wiosną wystąpił okres, w którym wskaźniki klimatyczne 
bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin spadły 
do poziomu dającego podstawę do uznania naszej gminy jako 
dotkniętej suszą. Późniejsze opady deszczu „uratowały” stan 
upraw na tyle, że do Urzędu Gminy nie wpłynął żaden wniosek 
rolników na okoliczność poniesionych strat w uprawach rolnych 
spowodowanych wystąpieniem suszy rolniczej). Pomimo braku 
zgłoszeń o oszacowanie suszy pracownicy Urzędu Gminy na 
bieżąco śledzili informacje na temat planowanej pomocy rolni-
kom poszkodowanym w wyniku niekorzystnych zjawisk. Z infor-
macji ze spotkania Ministra Rolnictwa z wojewodami odbytego 
w dniu 6 lipca 2016 r. wynikało, że dopiero po uzyskaniu da-
nych z komisji wojewódzkich szacujących straty zostanie prze-
analizowana decyzja o możliwości uruchomienia dodatkowej 
pomocy w ramach działań AR i MR. Wskazywano wówczas, 
że warunkiem uzyskania pomocy jest poniesienie strat na po-
wierzchni stanowiącej co najmniej 70% wszystkich upraw w go-
spodarstwie. 

29 lipca 2016 r.: otrzymanie przez Urząd Gminy informa-
cji ze spotkania wojewody z Wiceministrem Rolnictwa Rafałem 
Romanowskim (zorganizowanego na wniosek Izby Rolniczej), 
z której to wynikało, że rząd nie będzie udzielał pomocy na klę-
skę wymarznięcia a przekaże środki finansowe na przeciwdzia-
łanie skutkom suszy. 

01.08.2016 r.: wystąpienie Wójta Gminy z wnioskiem do wo-
jewody o powołanie komisji do szacowania strat w celu oszaco-
wania ewentualnych zgłoszeń rolników.

11.08.2016 r.: wydanie przez wojewodę zarządzenia o po-
wołaniu komisji.

16.08.2016 r.: przeprowadzenie przez pracownika Urzędu 
Gminy rozmowy telefonicznej z Naczelnikiem Departamentu Fi-
nansów w Ministerstwie Rolnictwa w celu uzyskania informacji 
o planowanej wysokości pomocy Państwa dla poszkodowanych 
rolników. Uzyskano potwierdzenie, że warunkiem uzyskania po-
mocy jest poniesienie strat na powierzchni stanowiącej co naj-
mniej 70% wszystkich upraw w gospodarstwie.

13.09.2016 r.: ukazało się rozporządzenie zmieniające 
w zakresie udzielania pomocy rolnikom, u których powstały 
szkody w wyniku niekorzystnych zjawisk. Stanowi ono, że po-
moc jest udzielana, gdy szkody powstały na co najmniej jednej 
uprawie w wysokości powyżej 70%.

07.10.2016 r. posiedzenie Komisji ds. budżetu, rozwoju 
gospodarczego, rolnictwa i ochrony środowiska Rady Gminy 
Topólka, z udziałem przedstawicieli reprezentujących: Biuro 
Powiatowe w Radziejowie AR i MR, Kujawsko-Pomorską Izbę 
Rolniczą, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego Kujawsko 
– Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, 
Urząd Gminy Topólka. 

Informacja z posiedzenia Komisji:
Wójt Gminy – Marek Dybowski stwierdził, że ostatnie dwa 

lata są szczególnie niekorzystne dla rolnictwa. W 2015 roku 
mieliśmy do czynienia z klęską suszy, która dotkliwie wystąpiła 
na terenie naszej gminy. Okres ostatniej zimy to wymarznięcia 
głównie pszenicy i rzepaku. Wiosna bieżącego roku to okres 
suszy. Zwrócił uwagę na dotkliwą suszę, która miała miejsce 
w miesiącach sierpień – wrzesień br. i na jej wpływ na wysu-
szenie gleby, co miało ujemny wpływ na zachowanie terminów 

agrotechnicznych oraz na stan zasiewów rzepaku ozimego. 
Podkreślił, że dla niego niezrozumiałe są przyczyny odstąpie-
nia Państwa od wsparcia rolników dotkniętych wymarznięciem 
upraw. Mieliśmy do czynienia z faktyczną klęską, w wyniku któ-
rej rolnicy ponieśli straty i zmuszeni byli do zwiększenia zasie-
wów mniej wydajnych zbóż jarych.

Pracownicy Urzędu Gminy Topólka przybliżyli zasady, na 
podstawie których należało szacować straty w uprawach wraz 
z zasadami udzielania pomocy przez Państwo.

Podstawą do szacowania strat są dane IUNG w Puławach. 
Wynikało z nich, że zagrożenie suszą w naszej gminie obejmo-
wało:
1) w pierwszym okresie raportowania, tj. od 1 kwietnia do 

31 maja tylko uprawy jare i krzewy owocowe na glebach 
I kategorii (najsłabsze gleby).

2) w drugim okresie rap., tj. od 11 kwietnia do 10 czerwca 
uprawy jare, ozime , krzewy owocowe i truskawki na gle-
bach I kategorii oraz uprawy jare na II kat. glebowej.

3) w trzecim i czwartym okresie, tj. od 21 kwietnia do 30 czerw-
ca uprawy jare, ozime i rośliny strączkowe tylko na glebach 
I kategorii.

4) w piątym okresie raportowania, tj. od 11 maja do 10 lipca 
oraz w 12 okresie raportowania tj. od 21 lipca do 20 paź-
dziernika: rzepak i rzepik na glebach II kat.
Wobec powyższego komisja szacująca straty w Gminie To-

pólka miałaby wąski katalog upraw do oszacowania na glebach 
słabych. Aby uzyskać pomoc oferowaną obecnie przez ARiMR 
należałoby szacować straty w uprawach na poziomie wyższym 
od ubiegłorocznej suszy tj. powyżej 70% strat w danej uprawie.

Wójt podsumował przedstawione zasady stwierdzeniem, że 
praktyka wskazuje, iż kwoty i formy pomocy w razie wystąpie-
nia klęski powinny być czytelne i zostać określone przed sza-
cowaniem strat, których dotyczą. Zauważył, że przyjęte kryteria 
nie dawały rolnikom praktycznie szans na uzyskanie pomocy. 
W jego ocenie winny one uwzględniać fakt, iż występujący po 
sobie zbieg niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, stano-
wi znaczne pogorszenie sytuacji rolników. Zaznaczył, że nie 
szacowano strat zarówno w naszej gminie jak również w gmi-
nach powiatu włocławskiego sąsiadujących z naszą gminą oraz 
w zdecydowanej większości gmin powiatu radziejowskiego.

Ustalono, że powyższe uwagi zostaną przedstawione Woje-
wodzie Kujawsko-Pomorskiemu wspólnie przez Komisję i Wójta 
Gminy. 

Na posiedzeniu komisji wspólnie z zaproszonymi gośćmi 
poruszano również tematy: 
– wymogów przy sporządzaniu wniosków o dopłaty bezpo-

średnie, 
– strat w uprawach wyrządzanych przez zwierzęta łowne, 
– nowych zasad ubezpieczania upraw,
– innych form pomocy oferowanej rolnikom przez ARiMR 

(udzielanie nieoprocentowanych pożyczek producentom 
mleka świń, owoców i warzyw na uregulowanie zaległych 
należności budżetowych). 

Tekst Katarzyna Bartczak 
Foto Justyna Grabowska

Podejmowane działania dotyczące suszy rolniczej 
w 2016 roku

Posiedzenie komisji
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Pedagodzy nagrodzeni

Doradztwo  
edukacyjno-zawodowe  
szansą na lepszą przyszłość

26 października 2016 r. odbyło się w Publicznym Gimna-
zjum im. Adama Mickiewicza w Topólce spotkanie doradców 
zawodowych szkół powiatu radziejowskiego. Było ono kolejnym 
z cyklu zaplanowanych na ten rok szkolny. Służyło opracowaniu 
spójnego, efektywnego planu działań doradcy w szkole, 
wymianie doświadczeń, dokumentów, a także omówieniu 
obserwowanych zajęć, przeprowadzonych przez panie z Mło-
dzieżowego Centrum Kariery OHP w Radziejowie. 

 Monika Czyżewska – pośrednik pracy i Anna Ostrowska 
– doradca zawodowy przeprowadziły z uczniami klas trzecich 
zajęcia na temat: Ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej. Dzię-
ki nim młodzież miała możliwość wykonania testów i ćwiczeń, 
które pomogły im poznać swoje zainteresowania, mocne i słabe 
strony oraz możliwości wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej. 

Coraz częściej we współczesnej szkole mówi się o potrze-
bie przygotowania uczniów do podejmowania świadomych de-
cyzji edukacyjno-zawodowych. Każdy powinien zastanowić się 
nad tym, co go interesuje, co lubi robić, czego chętnie się uczy, 
aby móc zaplanować dalszy kierunek nauki, przyszłą pracę. 
W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania mają pomóc lekcje 
z doradcą zawodowym. Wsparcie przy podejmowaniu decyzji 
edukacyjno-zawodowych fachową poradą specjalisty może się 
wszystkim opłacić.

Elżbieta Pesta-Wojtysiak

13 października, w przeddzień Dnia Edukacji Narodowej 
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Topólce odbyło się uro-
czyste wręczenie Nagród Wójta pedagogom za szczególne 
osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i kierowniczej. 
Na spotkanie z Wójtem Gminy Markiem Dybowskim przybyli 
dyrektorzy oraz wyróżnieni nauczyciele Szkół Gminy Topólka. 
Nagrody oraz pamiątkowe dyplomy otrzymali: Dyrektor Gimna-
zjum w Topólce Elżbieta Budzyńska, nauczyciele Szkół Pod-
stawowych w Topólce i Paniewie oraz Gimnazjum w Topólce: 
Katarzyna Drzewiecka, Anna Michalak, Mirosława Nieznańska, 
Julia Zawada, Ewa Lorenc, Aneta Tejman. Wójt podziękował 
nagrodzonym za ogromne zaangażowanie w pracę na rzecz 
dzieci i młodzieży, a w szczególności zakończone sukcesem 
przygotowanie uczniów do wojewódzkich konkursów przedmio-
towych oraz sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych. Życzył 

wszystkim zebranym satysfakcji z wykonywanej pracy oraz po-
myślności w życiu osobistym. 

Foto – Katarzyna Bartczak
Maria Olszewska – Kierownik GZEAS w Topólce

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość,  
że 20 listopada 2016 r. w wieku 78 lat

zmarł emerytowany pracownik  
Urzędu Gminy Topólka

Ś. P. Kazimierz Nawrocki 
Pan Kazimierz pracę zawodową rozpoczął  
w 1959 roku w Prezydium Gminnej Rady  

Narodowej w Powałkowicach, po odbyciu służby 
wojskowej, od 1961 pracował w Powiatowej Radzie 
Narodowej w Radziejowie. Od stycznia 1973 roku,  

do emerytury w Urzędzie Gminy.

Żonie i dzieciom  
składamy wyrazy szczerego współczucia.

Przewodniczący Rady  
i Radni Gminy

Wójt Gminy 
i pracownicy  

Urzędu Gminy

Na podium w Zawierciu
Z przyjemnością chciałbym 

poinformować o sukcesie funk-
cjonariuszy Policji z Posterun-
ku Policji w Topólce. Policjanci 
z Topólki jako reprezentanci 
Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Bydgoszczy we wrześniu br. 
uczestniczyli w Mistrzostwach 
Polski Policji w piłce siatkowej 
w Zawierciu. Mistrzostwa orga-
nizowane były przez Komendę 
Wojewódzką Policji w Katowi-
cach pod honorowym patrona-
tem Komendanta Głównego Po-
licji. Nasi policjanci w składzie st. 
sierż. Dawid Zbawicki (na zdjęciu od lewej) – zajmujący jed-
noosobowe stanowisko d/s kryminalnych w Topólce i st. sierż. 
Radosław Urbaniak – policjant Patrolowo-Interwencyjny w To-
pólce zajęli zaszczytne trzecie miejsce we wspomnianych Mi-
strzostwach Polski. Bardzo im gratuluję i dołączam gratulacje 
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Pawła 
Spychały. 

Foto nadesłane
Kierownik Posterunku – asp. szt. Artur Kmiecikowski

Z okazji  
Dnia Edukacji Narodowej 

nauczycielom, pracownikom 
administracji i obsługi życzymy 

wielu sukcesów w pracy zawodowej  
oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Komisja d/s Promocji Gminy
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II Międzygimnazjalny Konkurs Piosenki Religijnej
27 października 2016 roku w Publicznym Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Topólce gościliśmy 

gimnazjalistów uczestniczących w II Międzygimnazjalnym Konkursie Piosenki Religijnej. Ideą konkursu 
było propagowanie pieśni religijnej oraz integracja młodzieży chrześcijańskiej. Do udziału zgłosili się 
uczniowie z 5 szkół tj. Lubrańca, Osięcin ,Babiaka, Dobrego oraz Topólki. Uczestników konkursu, gości 
przywitała szkolna orkiestra pieśnią religijną pt. „Zdrowaś Maryjo”, która wprowadziła wszystkich ze-
branych w niecodzienny nastrój spokoju i radości, po czym gimnazjaliści poszczególnych szkół mogli 
rozpocząć prezentację swoich utworów. 

W komisji oceniającej walory głosowe uczestników zasiedli: Zbigniew Wojciechowski, Jolanta Grabow-
ska oraz Aleksandra Ziółkowska.W konkursie zwyciężył duet z Lubrańca: Sandra Wachowicz i Weronika 
Wieczorek prezentując utwór pt. „Modlitwa”. Drugie miejsce przyznano uczennicy z Gimnazjum z Osięcin 
Marcie Woźniak, która zachwyciła Jury utworem pt ,,Wielki jest nasz Pan”. Miejsce trzecie wyśpiewał uc-
zeń z Gimnazjum w Topólce Mariusz Kosiński ,,Ty ,tylko mnie poprowadź”. Wzorem roku ubiegłego atrak-
cją konkursu było przyznanie nagrody specjalnej oraz publiczności, które przypadły uczniom: Mariuszowi 
Kosińskiemu oraz Marcelowi Kordylakowi za utwór pt,,Hallelujah”. Fundatorem nagród był ks. Kanonik 
Antoni Wojciechowski proboszcz parafii w Topólce oraz Dyrektor Gimnazjum – Pani Elżbieta Budzyńska. 
Gośćmi honorowymi byli: Wójt Gminy Topólka – Pan Marek Dybowski, księża: Antoni Wojciechowski, 
Krzysztof Szcześniak, Tadeusz Szczepaniak, Andrzej Aniszczyk oraz Przewodniczący Rady Gminy – Pan 
Stanisław Borkowski. 

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego wydarzenia. Dziękujemy również 
gimnazjalistom za udział, a opiekunom za rzetelne przygotowanie młodzieży do występów. 

Dyrektor i Rada Pedagogiczna Gimnazjum w Topólce składają serdeczne podziękowania: Radzie 
Rodziców, Annie i Krystianowi Kołowskim, Beacie i Pawłowi Radaszewskim, Stanisławowi Wojtysiako-
wi, za pomoc przy organizacji i tworzeniu scenografii konkursu. 

Foto z archiwum szkoły
Aneta Tejman

Gimnaz jum TOPÓLKA

Dzień Edukacji Narodowej 

W Publicznym Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Topólce odby-
ła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej pod hasłem „Dzień 
wczorajszy jest historią, jutrzejszy – tajemnicą, dzisiejszy – darem.” 
Samorząd Uczniowski podziękował nauczycielom i pracownikom szkoły 
za trud włożony w kształcenie i wychowanie. Program artystyczny pro-
wadzili uczniowie klas trzecich, którzy zaprezentowali humorystyczne 
obrazki z życia szkoły. Życzeniom dla nauczycieli towarzyszyły piosen-
ki w wykonaniu szkolnego chóru. Na uroczystość przybyli zaproszeni 
goście: Wójt Gminy Topólka Marek Dybowski, Przewodniczący Rady 
Gminy Stanisław Borkowski, Przewodniczący Rady Rodziców Zbigniew 
Matykiewicz, ks. Kanonik Antoni Wojciechowski, Kierownik Posterunku 
Policji w Topólce asp. szt. Artur Kmiecikowski, emerytowani nauczycie-
le i pracownicy szkoły. Akademię przygotowali uczniowie pod kierun-
kiem opiekunów SU i Elizy Ospalskiej-Grudzień.

Renata Pierucka, Agnieszka Kordylak, Maria Gołębiewska

Bądźcie świadkami miłosierdzia 
XVI Dzień Papieski – Dzieło Nowego Tysiąclecia

Jak co roku 
członkowie szkolnego 
Koła Caritas wzię-
li udział w zbiórce 
pieniędzy na fundusz 
stypendialny Funda-
cji „Dzieło Nowego 
Tysiąclecia”. Tego-
rocznym (9.10.2016 
r.) hasłem akcji były 
słowa: Świętego Jan 
Paweł II – „Bądźcie 
świadkami miłosier-
dzia” – w świadectwie 
zawiera się zarówno 
głoszenie, jak i czy-
nienie miłosierdzia. 
Podczas swojego pontyfikatu Jan Paweł II wiele razy mówił o Miłosierdziu 
Bożym, odwiedzał też miejsca szczególnie związane z Bożym Miłosierdziem. 
Bądźcie świadkami, bo w świadectwie zawiera się głoszenie, modlitwa i wy-
praszanie miłosierdzia Bożego i w świadectwie zawiera się także czynienie 
Bożego miłosierdzia. Dlatego takie hasło, aby przypomnieć i przeżyć na 
nowo ten ważny fragment nauczania papieskiego, jakim jest nauczanie o mi-
łosierdziu Bożym, ale także, by otworzyć swoje serca na działania miłosierne 
wobec ludzi potrzebujących”

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wspierali ten szczytny cel.
Foto z archiwum szkoły

JAN PAWEŁ II  
– bądźcie świadkami MIŁOSIERDZIA

21 października obchodziliśmy w naszej 
szkole WSPOMNIENIE ŚWIĘTEGO JANA PAW-
ŁA II. Z tej okazji można było obejrzeć montaż 
słowno-muzyczny poświęcony życiu św. Jana 
Pawła II oraz odbyło się rozstrzygnięcie Kon-
kursu Wiedzy o Janie Pawle II.

W konkursie brało udział 24 uczniów 
z klas I, II, III naszego gimnazjum. Ucznio-
wie mogli wykazać się wiedzą dotyczącą życia 
św. Jana Pawła II. I miejsce Kamil Zasada – 
kl. III, II miejsce Bartłomiej Wiśniewski kl. III, 
III miejsce Zuzanna Graczyk kl. III, IV miejsce 
Anna Nowicka kl. III, V miejsce Szymon Wo-
jewoda kl. III.

Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody. 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

Foto z archiwum szkoły
Aneta Tejman
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Narodowe Święto Niepodległości 
Niecodzienna lekcja historii

10 listopada b.r. w Publicznym Gimnazjum im. Adama Mic-
kiewicza w Topólce miała miejsce niecodzienna lekcja historii 
– akademia z okazji 98 rocznicy odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Uczestnikami uroczystości byli: uczniowie, pracow-
nicy szkoły, władze gminy oraz społeczność lokalna zaproszona 
przez Wójta Gminy Marka Dybowskiego i Dyrektora Publiczne-
go Gimnazjum Elżbietę Budzyńską.

Występy gimnazjalistów, przy dźwiękach tańczonego po-
loneza, wprowadziły nastrój powagi i refleksji. W śpiewanych 
pieśniach, recytowanych wierszach, słowach prozy i tańczonym 
mazurze ukazały piękno jakże tragicznej historii naszej Ojczy-
zny. W widowisku młodzież zawarła: genezę upadku Polski, 
powstania narodowowyzwoleńcze XIX wieku, I wojnę światową, 
II wojnę światową, początki Solidarności, udział papieża Jana 
Pawła II w przemianach ustrojowych, trudną drogę Polaków do 
demokracji i znaczenie wolności w życiu każdego człowieka.

Niepowtarzalnego charakteru nadawały uroczystości: podświetlona scenografia, stroje z epoki i efekty specjalne (dym). 

Tekst: Agnieszka Kordylak
Foto: z archiwum szkoły
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Na cmentarzu płomyki złote 
i groby w chryzantemach. 
Ludzie przyszli tu z myślą o tych, 
których już nie ma. 
 
Wspominają drogie imiona, 
zasłaniają lampki przed wiatrem, 
dla tych bliskich wieńce zielone 
i bukiety jesienne pełne kwiatów. 

                                    Bechler H.

„Dobrze, że przynajmniej raz w roku są Zaduszki (jeśli kto 
woli Święto Zmarłych) z wypominkami, wędrówkami  na cmen-
tarze i porządkowaniem grobów, bo nie dają umrzeć pamięci, 
bez której niebawem zapomnielibyśmy, kim jesteśmy”.

Tekst: Anna Wasiak

Foto z archiwum szkoły
Redakcja

Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny

Foto Katarzyna Bartczak

11 listopada o godzinie 11-tej,w kościele parafialnym 
p.w. Miłosierdzia Bożego w Topólce, Ks. Antoni Wojciechowski 
odprawił Mszę Świętą za Ojczyznę. Była to intencja od Samo-
rządu Gminy Topólka. W modlitwie wiernych składaliśmy Bogu 
dziękczynienie za Wolną Ojczyznę, zanosiliśmy prośby o mądre 
rządzenie i solidarność w działaniu dla dobra naszej Małej Oj-
czyzny – Gminy Topólka, naszego kraju i nas wszystkich.

W godzinach popołudniowych, świętowaliśmy na sportowo. 
Na hali gimnazjum odbył się turniej piłki siatkowej, grały 4 dru-

żyny żeńskie i 3 męskie. W rozgrywkach drużyn żeńskich, zwy-
ciężyły „Atomówki”, II miejsce zdobyło „ KGW”, III „Przyjaciółki”, 
IV „Aniołki”.

W drużynach męskich zwyciężyła „Tęcza” Topólka, II miej-
sce zajęli „Przedsiębiorcy”, a III „Młodzież”.

W rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, na 
znak radości i pokoju, na wielu domach naszej Gminy, powie-
wały flagi państwowe.
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Europejski Dzień Języków Obcych

26 września to data, pod którą od 2001roku wpisany jest Europejski 
Dzień Języków Obcych. Uczniowie klas IV-VI naszej szkoły sprawdzili 
wiedzę swoich kolegów i koleżanek z języka angielskiego i niemieckiego. 
Przygotowane przez nauczycieli pytania dla jednych były proste, inni zaś 
potrzebowali więcej czasu na ich rozwiązanie. Nie ulega jednak wątpli-
wości, iż wszyscy mieli jednakowe szanse i mogli wykazać się, współ-
pracując w grupie. Rezultatem ich działań było poprawne rozwiązanie 
zadań. Na podstawie obserwacji dokonanych w klasach stwierdzamy, że 
znajomość języków obcych w naszej szkole jest na wysokim poziomie, 
co nas – nauczycieli – cieszy i motywuje do dalszej pracy. Nagrodą dla 
wszystkich uczniów w tym Dniu były słodkości ufundowane przez Dy-
rekcję Szkoły. 

Foto nadesłane
Nauczyciele języków obcych: Anna Sypniewska, Katarzyna Smól

SP PANIEWO

SP TOPÓLKA

Dzień Edukacji Narodowej
13 października odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Nauczyciela. 

W uroczystości wzięli udział: ks. Marek Stefański, Zarząd OSP z Panie-
wa, Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna i uczniowie naszej szkoły. 

Klasy V–VI pod kierunkiem Sylwii Lewandowskiej i Beaty Kujawy 
zaprezentowały część artystyczną, w której podziękowały nauczycielom 
i pracownikom szkoły za trud włożony w kształcenie i wychowanie. Wy-
stępy nagrodzono gromkimi brawami. Dyrektor szkoły – Barbara Wieser 
podziękowała uczniom i nauczycielom za przygotowanie wspaniałego 
apelu.

Tekst foto: Jolanta Przybysz

Jest bezpieczniej i piękniej…
Wakacje dla 

uczniów to czas 
świetnej zabawy 
i odpoczynku. Dla 
placówek oświato-
wych to okres na 
prowadzenie prac 
związanych z przy-
gotowaniem obiek-
tów do rozpoczęcia 
roku szkolnego. 
W minione wakacje 
przed budynkiem 
naszej szkoły zosta-
ła położona kostka brukowa oraz zagospodarowana dalsza przestrzeń 
ogródka. Prace remontowe wykonane zostały ze środków finansowych 
budżetu szkoły. 

W imieniu rodziców, uczniów i Rady Pedagogicznej składam ser-
deczne podziękowania Wójtowi Gminy – Markowi Dybowskiemu za 
współpracę, pomoc merytoryczną i mądre wskazówki w realizacji przed-
sięwzięcia. Dziękuję również Agacie Graczyk i Andrzejowi Moszczyń-
skiemu za całoroczną opiekę nad ogródkami, które upiększają wejście 
naszej szkoły. 

Foto nadesłane
Barbara Wieser – Dyrektor Szkoły

Najważniejsze bezpieczeństwo – spotkanie z policjantami

Na początku każdego roku szkolnego organizujemy spotkanie z poli-
cjantem. W tym roku odbyło się 04 października. Kierownik Posterunku 
Policji w Topólce asp. szt. Artur Kmiecikowski i st. asp. Robert Zaremb-
ski przypomnieli zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, za-
chęcali do wyposażenia ubiorów i plecaków w elementy odblaskowe. 
Informowali również, jak należy korzystać z telefonów alarmowych 
– 112 i 997. Mówili też o zagrożeniach wynikających z korzystania 
z Internetu. Uczniowie poznali zasady bezpiecznego korzystania z sieci 
oraz, co robić w trudnych sytuacjach i kogo o nich informować. Takie 
pouczające spotkania odbywają się w naszej szkole od wielu lat i przy-
noszą dobre efekty. Ufamy, że i tym razem wiedza teoretyczna znajdzie 
zastosowanie w praktyce.

Tekst foto: Jolanta Przybysz
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Wrzesień, to w rolniczym kalendarzu dożynki oraz inne ple-
nerowe imprezy, również we wrześniu podsumowaliśmy gmin-
ny etap konkursu organizowanego przez Kujawsko-Pomorski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, pt.: „Ekologicz-
ne zagospodarowanie zagrody wiejskiej”. Konkurs przebiega 
dwuetapowo i jest częścią programu „Ekologizacja wsi woj. 
kujawsko-pomorskiego, kształtowanie postaw i zachowań 
społeczeństwa wiejskiego poprzez wdrażanie w życie tzw. 
Dobrej Kultury Rolnej”, finansowanego przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 

Program składa się z wielu różnorodnych działań, oprócz 
konkursu są: szkolenia, pokazy, wizyty w gospodarstwach, po-

rady i informacje. Realizacją 
objęty jest teren całego wo-
jewództwa kujawsko-pomor-
skiego, co roku programem 
obejmowane są nowe go-
spodarstwa.

Konkurs gościł już na te-
renie gminy Topólka w 2011 
roku, tegoroczna edycja 
objęła 15 gospodarstw zlo-
kalizowanych w miejsco-
wościach: Paniewo (3), Pa-
niewek (2), Świerczyn (1), 
Świerczynek (7) i Sadłóg 
(2). Celem był wybór gospo-
darstwa, które w skuteczny 
sposób ogranicza wypływ 
zanieczyszczeń pochodze-
nia rolniczego i socjalno-by-
towego do środowiska oraz 
promuje pro-środowiskowe 
podejście na terenie całego 
gospodarstwa. 

Komisja konkursowa w składzie: Maria Grabczyńska –  
K-PODR w Minikowie/ Oddział w Zarzeczewie, Katarzyna Bart-
czak – Urząd Gminy Topólka i Urszula Nowakowska K-PODR 
w Minikowie /PZDR w Radziejowie, przeprowadziła przegląd 
gospodarstw uczestniczących w konkursie, aby wytypować te, 
które najlepiej spełniają kryteria regulaminu. Zwracano szcze-
gólną uwagę na: miejsce składowania środków ochrony 
roślin oraz opakowań po środkach niebezpiecznych, se-
gregację odpadów, prawidłowo założony kompostownik, 
odpowiednio zlokalizowany ogród warzywny, organizację 
ogródka ozdobnego, estetykę zagrody oraz dodatkowe ele-
menty np. przydomowe oczyszczalnie ścieków, oddzielenie 
części rekreacyjnej od produkcyjnej w gospodarstwie czy 
realizację programów rolnośrodowiskowych. Komisja wyło-
niła laureatów:
I miejsce – gospodarstwo Danuty i Dariu-
sza Kosmalskich, II – gospodarstwo Urszuli 
i Dariusza Marczewskich, III – gospodarstwo 
Renaty i Lesława Grzybowskich.

Ponadto wyróżniono dwa gospodarstwa: Joanny i Jac-
ka Kosmalskich oraz Agaty i Radosława Po-
godzińskich.

Uroczyste podsumowanie miało miejsce 16 września br. 
w Urzędzie Gminy w Topólce. Rolę gospodarza pełnił Wójt – 
Marek Dybowski, który nie tylko gościł, ale także uhonorował 
nagrodami uczestników konkursu. Laureaci w konkursie „Ekolo-
giczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej” na szczeblu gmin-
nym – Danuta i Dariusz Kosmalscy ze Świerczynka, wzięli 
udział w II etapie konkursu na szczeblu wojewódzkim, który 
odbył się 4 listopada br. w Minikowie. Otrzymali wyróżnienie 
specjalne i nagrody rzeczowe. Gratulujemy laureatom gminne-
go etapu i zdobywcom wyróżnienia na szczeblu wojewódzkim. 
Podziękowania kieruję do uczestników konkursu i osób wspie-
rających działania realizujące program. Wójtowi Gminy dziękuję 
za owocną współpracę. 

Foto: Anna Wasiak, Urszula Nowakowska i Katarzyna Bartczak
Tekst: Urszula E. Nowakowska K-PODR w MinikowieKompostownik

Uczestnicy konkursu

Podsumowanie konkursu „Ekologiczne  
zagospodarowanie zagrody wiejskiej”  

– etap gminny
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Gminna Akcja Liczenia 
Bociana Białego  
– Topólka 2016

Z inicjatywy Komisji do spraw Promocji Gminy, młodzież Pu-
blicznego Gimnazjum w Topólce, w czasie wakacji przeprowa-
dziła akcję liczenia stanu populacji bociana białego na terenie 
Gminy Topólka. Jak wiadomo bocian biały jest objęty ochroną 
prawną, od wieków traktowany 
przez Polaków ze szczególnym 
szacunkiem i sentymentem. We-
dług szacunków specjalistów od 
ochrony przyrody co 4–5 bocian 
na świecie jest z Polski. Ptaki 
te od wieków upodobały sobie 
nasz kraj na miejsce gniazdowa-
nia. Akcja ta miała duże znacze-
nie dla młodych jak i dorosłych 
mieszkańców Gminy. Ma wymiar 
poznawczy i edukacyjny. Poniżej 
przedstawiamy wykaz miejsco-
wości, w których młodzież odnotowała zasiedlone gniazda bo-
cianie, ilość młodych i osoby odpowiedzialne za liczenie.

Szczególne podziękowania kierujemy do młodzieży z Gim-
nazjum w Topólce biorącej udział w tej akcji, nauczycielowi – 
opiekunowi akcji Magdalenie Kurzawie oraz Dyrektorowi Gim-
nazjum – Elżbiecie Budzyńskiej za przychylność i zgodę na 
udział młodzieży w tej szlachetnej akcji.

Komisja do spraw promocji Gminy:
Anna Migdalska, Stanisław Borkowski, 
Marek Muraczewski, Barbara Zielińska

Bociany  
w Gminie Topólka  

2016
Miejscowość Ilość bocianów Uwagi Osoby

odpowiedzialne

Bielki - - J.Kozicki

Kol. Galonki 2 dorosłe + 3 młode gniazdo na słupie E. Jeszka

Chalno - - A. Laskowska

Czamanin 2 dorosłe + 1 młody
2 dorosłe

Czamanin 30
Czamanin 14 K. Lewandowska

Czamanin Kol. 2 dorosłe + 3 młode gniazdo na słupie J. Karasiński

Galonki - - U. Szczepaniak

Głuszynek nie liczone -

Kamieniec - - D. Maciejewski

Kamieńczyk 2 dorosłe + 3 młode gniazdo na słupie 
obok p.Tomickich W.Błaszczyk

Kozjaty

2 dorosłe + 3 młode

2 dorosłe + 2 młode

Kozjaty 15

skrzyżowanie dróg 
Kozjaty

N.Sobczak

Sierakowy 2 dorosłe+ 3 młode gniazdo przy szosie P.Małecki

Emilianowo 2 dorosłe + 3 młode gniazdo przy gospo-
darstwie P.Małecki

Miłachówek - - W. Kowalewska

Orle - J. Szymczak

Rybiny 2 dorosłe + 3 młode
1 dorosły B. Zarzycki

Paniewo - - K.Pogodziński

Paniewek - - A. Sikorska

Sadłog 2 dorosłe + 2 młode P. Trawiński

Sadłużek - - Sz. Wojewoda

Swierczyn 2 dorosłe + 3 młode gniazdo na słupie 
obok pałacu Ł. Grabczyński

Swierczynek 2 dorosłe gniazdo na słupie 
obok gospodarstwa M. Lewandowski

Topólka - - J. Oziminkowski

Torzewo 2 dorosłe + 2 młode
Gniazdo na słupie 
obok p. Lewandow-
skiego

Z. Graczyk

Wola Jurkowa - - P.Janka

Dębianki - - P.Siekacz

Galonki, Iłowo 2 dorosłe + 2 młode Gniazdo na słupie 
obok p. Kordylak K. Stawicki

Rogalki 1 dorosły Ł. Banasiak

Znaniewo 2 dorosłe i 3 młode
Gniazdo na topoli 
przy zabudowaniach 
p. Kaniewskich

A. Kaniewska

Razem 34 dorosłych 
36 młodych

Konkurs Wiedzy  
o Gminie Topólka

17 października br. odbył się Konkurs Wiedzy o Gminie To-
pólka zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury. Adresata-
mi byli uczniowie naszego Gimnazjum. Do konkursu przystąpiło 
14-tu uczniów. Pytania dotyczyły naszej Gminy, a w szczegól-
ności: zabytków, środowiska przyrodniczego, geografii oraz 
znaczących postaci i współczesnych wydarzeń. Nad prawidło-
wością przebiegu czuwała Komisja w składzie: Stanisław Bor-
kowski, Małgorzata Strzelecka i Jan Błaszczyk. Największą 
wiedzą wykazał się Bartłomiej Wiśniewski zdobywając I miej-
sce. II miejsce Jakub Szarowski, III miejsce ex aequo Oliwia 
Siwińska i Kacper Wrzesiński. Fundatorem I nagrody był 
Przewodniczący Rady Gminy – Stanisław Borkowski, pozostałe 
nagrody i pamiątkowe dyplomy za udział przygotował Gminny 
Ośrodek Kultury. Wręczenie nagród odbyło się 10 listopada br. 
podczas uroczystej Akademii z okazji Narodowego Święta Nie-
podległości.

Foto nadesłane
Iwona Waszak
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30 września (piątek) odbył się III 
Gminny Rajd Rowerowy. Na starcie sta-
nęły 34 osoby- dzieci i dorośli. W rajdzie 
uczestniczyli mieszkańcy naszej Gmi-
ny, grupa „Herosi” z Osięcin, kilka osób 
z Izbicy Kuj., Przedcza i Rudy Śląskiej. 
Byli nowi zawodnicy, ale większość, to 
już stali uczestnicy rajdu. Cieszy fakt, że 
z roku na rok przybywa chętnych.

Trasa rajdu liczyła 25 km. Start nastą-
pił koło figury w Topólce, a dalej jecha-
liśmy do Bielek, Świerczyna, Paniewa, 
Sadłoga, Sadłużka, Grodzisk, Czarnocic, 
Miłachówka, Znaniewa, Opielanki, Borku 
i Topólki. Na trasie dopisywały humory 
i odbywały się miłe rozmowy. Przejazd 
przez drogi powiatowe ubezpieczała za-
łoga pojazdu „logistycznego” z Janem 
Błaszczykiem na czele. Ochronę me-
dyczną zapewniła Lidia Wojtysiak. Cieszy 
Organizatorów to, że wszyscy uczestnicy 
bez problemów ukończyli ten rajd.

„Pomorze ma swoją gęsinę, 
a Kujawy kaczynę” – tymi słowa-
mi została rozpoczęta VI edycja 
„Kaczki po naszymu”, organizo-
wana przez Powiatową Radę 

Kół Gospodyń Wiejskich oraz ODR w Zarzeczewie, która od-
była się 27 października 2016 r. w Zespole Szkół Rolniczych 
w Przemystce.

Z naszej gminy jako delegacja pojechały reprezentantki kół 
gospodyń wiejskich oraz dyrektor GOKu p. Jan Błaszczyk.

Tegorocznymi gospodyniami święta było KGW Radziejów. 
Impreza rozpoczęła się od części artystycznej, przygotowanej 
przez uczniów ZSR w Przemystce, którzy przypomnieli nam 
o obrzędach, obyczajach i gwarze kujawskiej. Podczas święta 
potraw zaprezentowano kilkanaście specjałów z kaczki, w tym 
oczywiście tradycyjną czarninę.

Swoje specjały z kaczyny zaprezentowały koła z Radziejowa, 
Bodzanowa, Czołówka, Pilichowa, Piotrkowa Kujawskiego, Byto-
nia, Biskupic, Byczyny – Kolonii, a Gminę Topólka reprezentowa-
ły panie z Paniewa, Paniewka i Świerczynka, czyli nasze PPŚ-ki.

Pisarka Monika Sawicka 15 września gościła w Gminnej Bi-
bliotece Publicznej w Topólce. Tego dnia odbyły się dwa spo-
tkania. Pierwsze spotkanie – warsztaty literackie pt. „Książka 
marzeń” dla klas VI.

III Gminny Rajd Rowerowy Topólka 2016

Smakowita „Kaczka po naszymu”

Spotkanie autorskie i warsztaty literackie  
z Moniką Sawicką

Podsumowanie i zakończenie rajdu odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury. Każ-
dy z uczestników otrzymał pamiątkowy medal oraz ciepły posiłek, przygotowany przez 
panie z GOK-u. Uczestnicy byli mile zaskoczeni przyjęciem i atmosferą na trasie, jak 
i po zakończeniu rajdu – na podsumowaniu. Wszystkim uczestnikom serdecznie dzię-
kujemy za udział w rajdzie, za pozytywne wrażenia i zapraszamy za rok. 

Foto z archiwum GOK
Organizatorzy: Wójt Gminy – Marek Dybowski

Przewodniczący Rady Gminy – Stanisław Borkowski
Dyrektor GOK – Jan Błaszczyk

Impreza nie miała charakteru konkursu, lecz wystawy. Miała 
na celu kultywowanie kunsztu kulinarnego gospodyń z terenu 
powiatu radziejowskiego. 

Gospodynie z naszej gminy postanowiły przygotować drob-
ny upominek dla tamtejszego koła. Na ręce przewodniczącej 
KGW Radziejów została wręczona symboliczna figurka kaczki 
wraz z napisem: „Z podziękowaniami za miłą gościnę – członki-
nie Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Topólka”. 

Foto Iwona Waszak
Gminna Rada KGW – Dorota Tomczak

Na drugie spotkanie autorskie biblioteka zaprosiła uczniów 
gimnazjum. Autorka 7 książek opowiadała młodzieży o swojej pasji 
pisania i sztuce przenoszenia otaczającego świata na papier.

Spotkanie autorskie poruszało kwestie miłości i było lekcją 
zmuszająca do refleksji. Uczestnicy otrzymali zakładki z dedy-
kacją. 

Zapraszamy do wypożyczania książek Moniki Sawickiej, 
które znajdują się w naszej bibliotece. Pisze ona dla dorosłych 
i dla młodzieży. 

Na zdjęciach uczniowie przy „Książce marzeń” i spotkaniu 
autorskim.

Foto i tekst 
Małgorzata Wojtczak
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Powołane przez komisję ds. promo-
cji Gminy, jury w składzie: Eliza Ospal-
ska-Grudzień – przewodnicząca, Iwona 
Waszak – członek i Marek Muraczewski 
– członek, 04 listopada dokonało oceny 
nadesłanych prac na konkurs fotograficz-
ny i plastyczny. 

W konkursie fotograficznym p.n. 
„Gmina Topólka w obiektywie” jury I miej-

sce przyznało – Malwinie Grabowskiej, 
II – Lidii Wąsikowskiej, III – Justynie 
Nowak.

W konkursie plastycznym p.n. „Lato 
na wsi” I miejsce otrzymał Mikołaj Krau-
se, II – Piotr Wojciechowski i Weronika 
Adrian, III – Wiktoria Karczmarz.

Pozostali uczestnicy konkursu pla-
stycznego otrzymali wyróżnienia. O termi-

nie spotkania podsumowującego konkur-
sy, na którym zostaną wręczone nagrody 
i wyróżnienia, uczestnicy zostaną powia-
domieni osobiście lub telefonicznie.

Członkom komisji konkursowej dzię-
kujemy za poświęcony czas na ocenę 
nadesłanych prac. 

Komisja ds. promocji Gminy

Setne wydanie „Naszych Spraw”

Konkursy rozstrzygnięte!

Biuletyn Informacyjny, który macie Państwo przed sobą, jest jubile-
uszowy. To jest już setny numer „Naszych Spraw”! Przez szesnaście 
i pół roku, systematycznie, co dwa miesiące, wydajemy nasz biuletyn 
od 2000 roku. Pomysłodawcą biuletynu i pierwszym przewodniczą-
cym zespołu redakcyjnego był ówczesny Przewodniczący Rady 
Gminy Andrzej Grabowski. Natomiast pomysłodawcą tytułu „Na-
sze Sprawy” był radny Piotr Kalinowski .

Biuletyn redagowało pięć różnych zespołów, zmieniających 
się wraz z wyborem Rady Gminy. Pierwszy zespół redakcyj-
ny w latach 2000-2002 stanowili: Andrzej Grabowski, Piotr 
Kalinowski, Anna Wasiak, Danuta Szymańska-Mączka; dru-
gi w latach 2002–2006: Piotr Kalinowski, Tomasz Wardęcki,  
Kazimierz Łojewski, Danuta Szymańska-Mączka, Anna 
Wasiak; trzeci w latach 2006–2010: Maria Anna Jarzy-
nowska, Stanisław Wojtysiak, Stanisław Wykpisz, Andrzej 
Grabowski, Danuta Szymańska-Mączka, Anna Wasiak; 
czwarty w latach 2010–2014: Stanisław Wojtysiak, Anna 
Niedośmiałek, Alfreda Smól, Stanisław Borkowski, Maria 
Anna Jarzynowska, Danuta Szymańska-Mączka, Anna 
Wasiak; piąty, obecny od 2014 roku: Anna Maria Migdal-
ska, Stanisław Borkowski, Marek Ireneusz Muraczewski, 
Barbara Zielińska, Danuta Szymańska-Mączka, Anna 
Wasiak. Jak widać dwie osoby: Danuta Szymańska-

-Mączka i Anna Wasiak, współpracują od pierwszego 
numeru „Naszych Spraw”, z kolejnymi komisjami ds. pro-
mocji gminy. Poza tym zmieniali się redagujący, zmienia-
ła się szata graficzna, ale tytuł biuletynu był i jest ciągle ten 
sam.

Kiedy redagowaliśmy pierwszy numer, zastanawialiśmy 
się czy będziemy mieć wystarczającą ilość materiałów, 
czy wytrzymamy i będziemy znajdować motywację do 

systematycznej pracy. Zadanie nie było łatwe, ponieważ 
jesteśmy redaktorami – amatorami. Jednak rosnące zain-
teresowanie biuletynem jest bodźcem i silną motywacją 
do pracy nad kolejnymi wydaniami. Żywimy nadzieję, że 
biuletyn służy integracji społeczeństwa Gminy. „Nasze 
Sprawy” informują i opisują sprawy urzędowe, szkolne, kul-
turalne, parafialne, historyczne i związane z działalnością 
na terenie Gminy oraz z życia mieszkańców. Biuletyn jest 
chętnie czytany, a nawet oczekiwany. Sądzimy, że speł-

nia swoje zadania. Jednak ocena należy 
jak zawsze, do czytelnika. Mieszkańców 
naszej Gminy zapraszamy do dalszej 
współpracy. 

Zdajemy sobie sprawę, że przed nami 
jeszcze wiele pracy nad ulepszaniem reda-
gowania dwumiesięcznika, aby był jeszcze 
pełniejszym źródłem informacji oraz wnosił 
znaczący wkład w pomyślny rozwój naszej 
Gminy. Życzylibyśmy sobie, oby „Nasze 
Sprawy” wydawane były jeszcze przez wie-
le, wiele lat.

redakcja
Foto: Wojciech Wąsikowski

Redakcja w składzie: od lewej M. Muraczewski, 
A. Migdalska, S. Borkowski, A. Wasiak, 
B. Zielińska, D. Szymańska-Mączka
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Drodzy Seniorzy
Z okazji Dnia Seniora składamy gorące życzenia: zdrowia i wielu 
lat życia wypełnionego radością i satysfakcją z przeżytych lat oraz 
szacunkiem i miłością najbliższych. Życzymy spełnienia wszystkich 
marzeń i zamierzeń, aby w życiu osobistym dopisywały pomyślność 

i szczęście.
Z wyrazami szacunku:
Wójt Gminy Topólka

Przewodniczący Rady Gminy
Komisja d/s Promocji Gminy
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HOTSPOT TOPÓLKA  
już działa

Centrum Topólki objęte zostało dar-
mowym dostępem do internetu. Połą-
czenie z gminną bezprzewodową siecią 
internetową możliwe jest dla dowolnych 
urządzeń posiadających kartę Wi-Fi, np. 
telefon komórkowy, laptop, tablet, palm-
top czy notebook. Szczegóły na stronie 
www.topolka.pl

I znów się działo
5 listopada, w sobotni wieczór, zorganizowałyśmy 

w świetlicy w Orlu integracyjny wieczorek taneczny. Przy-
jechały do nas zaprzyjaźnione KGW z naszej gminy oraz 
mieszkańcy naszego sołectwa. Powitałyśmy gości sym-
boliczną lampką szampana oraz pysznym tortem (dzie-
łem naszej Halinki). Do tańca bawił nasz zespół EMDA. 
Oprócz wesołej atmosfery zaoferowałyśmy szwedzki stół 
z przekąskami. Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom 
za wspólną zabawę!!! 

Przewodnicząca KGW Orle Jolanta Wojciechowska

Powstało Kółko Plastyczne
W Gminnym Ośrodku Kultury prowadzone są zajęcia w ramach kółka plastyczne-

go. Celem zajęć jest rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, pomysłowości, a przede 
wszystkim wiary we własne siły. 
Zajęcia rozpoczęły się w paź-
dzierniku i odbywają się sys-
tematycznie raz w tygodniu. 

Te m a t y -
ka zajęć 
dobierana 
jest sto-
sownie do 
pór roku 
oraz świąt 
okoliczno-
ściowych. 
Kółko li-
czy szes-
naśc ioro 
dzieci i tworzy już grupę zamkniętą. Wspólnie z dziećmi wybra-
liśmy nazwę kółka – „Plastusie”.

Foto i tekst Iwona Waszak

Joanna Kosińska i Mariusz Rosiński,  
20 sierpnia 2016 r.

Naszym Myśliwym z koła łowieckiego „Cyraneczka”  
oraz „Cyranka” składamy najlepsze życzenia z okazji  
św. Huberta. Wszystkim leśnikom i myśliwym  

życzymy wszelkiej pomyślności i sukcesów  
na niwie łowieckiej.

Niech Wam wszystkim Bór Darzy.
Wójt Gminy Topólka

Przewodniczący Rady Gminy
Komisja d/s Promocji Gminy


