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Na X Sesji Rady Gminy, która odbyła się 15 listopada, radni 
podjęli uchwały:
1) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rol-

nego na rok 2020 na obszarze gminy Topólka,
2) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nierucho-

mości na rok 2020 i zwolnień w tym podatku.
3) w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprze-

daży drewna dla celów podatku leśnego na rok 2020 na ob-
szarze gminy Topólka,

4) w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na rok 
2020,

5) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na rok 2020,

6) w sprawie zmian w uchwale nr XX/164/17 Rady Gminy To-
pólka z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Wielolet-
niego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem 
Gminy Topólka na lata 2017-2022,

7) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu radzie-
jowskiego na realizację zadań własnych powiatu,

8) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia regulaminu 
dostarczania wody na terenie gminy Topólka,

9) w sprawie ustalenia regulaminu dostarczania wody na terenie 
gminy Topólka,

10) w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowa-
nia z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienio-
nymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dzie-
dzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

11) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego zawarcia umów najmu nieruchomości, stano-
wiących własność gminy Topólka,

12) w sprawie wyrażenia zgody, na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowych, stanowiących własność gminy Topólka,

13) uchwała zmieniająca uchwałę Nr II/23/18 Rady Gminy Topól-
ka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu 
na 2019 rok,

14) uchwała zmieniająca uchwałę Nr II/22/2018 Rady Gminy To-
pólka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wielolet-
niej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2019–2022.

Na XI Sesji Rady Gminy, która odbyła się 3 grudnia, radni 
podjęli uchwały:
1) w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku 

od nieruchomości, podatku leśnego i opłaty z tytułu posiada-
nia psów oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysoko-
ści wynagrodzenia za inkaso,

2) w sprawie wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
3) w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość 

oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania dodatków 
do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny do-
raźnych zastępstw nauczycieli oraz wysokość i warunki przy-
znawania nagród ze specjalnego funduszu nagród,

Rada Gminy
4) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia od-

płatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub 
w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,

5) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zwrotu nakładów na 
gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Wandynowie,

6) zmieniająca Uchwałę nr II/23/18 Rady Gminy Topólka z dnia 
28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 
rok,

7) zmieniająca Uchwałę nr II/22/18 Rady Gminy Topólka z dnia 
28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Gminy Topólka na lata 2019-2022.

Na XII Sesji Rady Gminy, która odbyła się 12 grudnia, radni 
podjęli uchwały:
1) w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodaro-

wanie odpadami dla nieruchomości, na których znajdują się 
domku letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywa-
nych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych 
jedynie przez część roku, 

2) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opła-
ty obowiązującej na terenie gminy Topólka oraz zwolnienia 
w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami miesz-
kalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stano-
wiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,

3) w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą „Klub Se-
nior+ w Topólce” oraz określenia zasad jego funkcjonowania 
i odpłatności.

Na XIII Sesji Rady Gminy, która odbyła się 12 grudnia, radni 
podjęli uchwały:
1) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-

wiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Pro-
gramu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topólka na rok 
2020, 

2) zmieniająca Uchwałę Nr II/22/2018 Rady Gminy Topólka 
z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2019-2022,

3) zmieniająca Uchwałę Nr II/23/2018 Rady Gminy Topólka 
z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 
2019 rok, 

4) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Topólka na lata 2020-2023,

5) w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok,
6) w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady 

Gminy Topólka na rok 2020,
7) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodaro-

wanie odpadami komunalnymi.

Treść uchwał dostępna na stronie Biuletyn Informacji Publicz-
nej Urzędu Gminy Topólka.

Stanisław Borkowski 
Przewodniczący Rady Gminy Topólka

Stanisławowi Borkowskiemu
Przewodniczącemu Rady Gminy Topólka 

płynące z głębi serca wyrazy współczucia
z powodu śmierci MAMY

składają Wójt Gminy Topólka z pracownikami urzędu,  
Radni Rady Gminy Topólka, sołtysi oraz Redakcja NS
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Podsumowanie inwestycji w 2019 roku
1. Zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do remizy 

OSP w m. Topólka”
– umowa z wykonawcą tj. realizacja w okresie: od 6.09.2019r. 

do 15.10.2019 r.
– komisyjny odbiór: 4.10.2019 r.
– całkowita kwota inwestycji: 26.519,99 zł
– wykonawca: Usługi Budowlane PETRBUD, Piotr Kwiatkow-

ski, Wierzbinek

2. Fundusz Dróg Samorządowych zadania:
a) Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 180815C 

w miejscowości Iłowo na odcinku od km 0+000 do km 
0+730” – długości 730 mb

– data podpisania umowy z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim: 
22.10.2019 r.

– umowa z wykonawcą tj. realizacja w okresie: od 24.09.2019r. 
do 31.10.2019 r.

– komisyjny odbiór: 7.11.2019 r.
– całkowita kwota inwestycji: 104.400,40 zł
– dofinansowanie w kwocie: 57.420,00 zł tj. udział 55%
– wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” 

Sp.zo.o z Inowrocławia

b) Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej osiedlowej 
w miejscowości Dębianki i Czamaninek na odcinku od 
km 0+000 do km 0+170” – długości 170 mb

– data podpisania umowy z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim: 
22.10.2019 r.

– umowa z wykonawcą tj. realizacja w okresie: od 24.09.2019r. 
do 31.10.2019 r.

– komisyjny odbiór: 7.11.2019 r.
– całkowita kwota inwestycji: 201.799,34 zł
– dofinansowanie w kwocie: 110.989,00 zł tj. udział 55%
– wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INO-

DROG” Sp.zo.o z Inowrocławia

c) Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Torzewo po-
łożonej w miejscowości Torzewo”– długości 500,00 mb

– data podpisania umowy z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim: 
13.12.2019 r.

– umowa tj. realizacja w okresie: od 17.09.2019r. do 30.09.2019 r.
– komisyjny odbiór: 11.10.2019 r.
– całkowita kwota inwestycji: 90.490,25 zł
– dofinansowanie w kwocie: 49.769,00 zł tj. udział 55%
– wykonawca: Zakład Usług Drogowych z Mogilna

Zadanie na liście rezerwowej z FDS, zadeklarowaliśmy wolę 
realizacji zadania z środków FDS.

Całkowite dofinansowanie z FDS na w/w zadania: w kwo-
cie ogółem 218.178,00 zł.
3. Zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w 2019 roku” 
– umowa tj. realizacja w okresie: od 25.06.2019r. do 31.10.2019 r.
– komisyjny odbiór: 20.08.2019 r.
– całkowita kwota inwestycji: 688.197,60 zł
– zrealizowana długość dróg: 3.719,00 mb
– wykonawca: Zakład Usług Drogowych z Mogilna
– zadanie obejmowało:
a) „Przebudowę drogi gminnej w m. Paniewek położonej w miej-

scowości Paniewek” – długości 480,00 mb 
b) „Przebudowę drogi gminnej w m. Sierakowy położonej 

w miejscowości Sierakowy” – długości 280,00 mb
c) „Przebudowę drogi gminnej nr 180832C Sierakowy – Dę-

bowiec położonej w m. Sierakowy” – długości 400,00 mb, 
która realizowana była z udziałem środków budżetu Wo-
jewództwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu 
wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolniczej oraz ze środ-
ków budżetu gminy. Województwo przeznaczyło środki 
budżetu województwa kujawsko-pomorskiego w wyso-
kości 24.000.00 zł w tym: całkowita wartość inwestycji– 
62.385,60 zł, dofinansowanie w kwocie 24.000,00 zł .

d) „Przebudowę drogi gminnej nr 180820C Rybiny-Kamieniec 
położonej w m. Kamieniec i Chalno” – długości 550,00 mb 

e) „Przebudowę drogi gminnej nr 180830C Kozjaty – Orle poło-
żonej w m. Kamieńczyk” – długości 490,00 mb 

f) „Przebudowę drogi gminnej nr 180835C Orle – Rybiny poło-
żonej w m. Orle” - długości 390,00 mb 

g) „Przebudowę drogi gminnej w m. Znaniewo położonej w miej-
scowości Znaniewo” – długości 500,00 mb 

h) „Przebudowę drogi gminnej Znaniewo – Głuszynek położonej 
w miejscowości Głuszynek” – długości 384,00 mb 

i) „Przebudowę drogi gminnej Nr 180113C Świerczyn – Iłowo 
położonej w m. Świerczyn” - długości 245,00 mb 

4. Zadanie pn. „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu dro-
gi powiatowej Nr 2829C Sadłóg-Świerczyn w m. Świer-
czyn, gm. Topólka” – długości 77 mb. 

– umowa tj. realizacja w okresie: od 29.07.2019r. do 30.08.2019 r.
– komisyjny odbiór: 6.08.2019 r.
– całkowita kwota inwestycji: 24.255,00 zł
– wykonawca: Usługi Budowlane PETRBUD Piotr Kwiatkowski, 

Wierzbinek gm. Sadlno.
5. Zdanie pn. „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Biel-

kach”
– umowa tj. realizacja w okresie: od 8.07.2019r. do 16.09.2019 r.
– komisyjny odbiór: 19.09.2019 r.
– całkowita kwota inwestycji: 32.895,89 zł
– wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany Jan i Cezary 

Błaszczyk, Włocławek
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6. Zdanie pn. „Remont dachu budynku remizy strażackiej 
w Paniewie”

– umowa tj. realizacja w okresie: od 11.07.2019r. do 30.11.2019 r.
– komisyjny odbiór: 4.12.2019 r.
– całkowita kwota inwestycji: 56.000,00 zł
– wykonawca: „TOMPLAST” Tomasz Sołtysiński, Paniewo 43, 

87-875 Topólka

7. Zadanie pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora 
w Topólce”, współfinansowane w ramach rządowego Pro-
gramu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, Edycja 
2019, Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Se-
nior+” prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej

– data podpisania umowy z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim: 
25.07.2019 r.

– umowa tj. realizacja w okresie: od 25.09.2019r. do 
30.11.2019 r. – roboty budowlane

– umowa tj. realizacja w okresie: od 13.11.2019r. do 16.12.2019 r. – 
zakup, dostawa i montaż wyposażenia

– komisyjny odbiór robót budowlanych: 23.12.2019 r.
– odbiór wyposażenia: 13.12.2019 r.
– całkowita kwota inwestycji: 194.258,28 zł 
– dofinansowanie w kwocie: 150.000,00 zł, zaś wkład własny 

Beneficjenta w wysokości 44.258,28 zł. Projekt obejmuje 
koszty utworzenia Klubu Seniora w wysokości 154.544,04 zł 
(dofinansowanie 125.000,00, wkład własny 29.544,04 zł) oraz 
koszty wyposażenia Klubu Seniora w wysokości 39.714,24 zł 
(dofinansowanie 25.000,00 zł, wkład własny 14.714,24 zł). 

– wykonawca: Firma Wielobranżowa „FABEX” Małgorzata Me-
dycka z Fabianek – roboty budowlane, zaś KAL-SPORT Hur-
townia Sportowa Paweł Kalita, Rzeszów – wyposażenie

8. Zadanie pn. „Utworzenie plaży publicznej nad Jezio-
rem Głuszyńskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 
PROW/LGD

– data podpisania umowy z Województwem Kujawsko-Pomor-
skim: 18.03.2019 r.

– umowa tj. realizacja w okresie: od 19.11.2019 r. do 
31.01.2020 r. – I ETAP

– od 1.02.2020 r. do 30.04.2020 r. – II ETAP
– całkowita kwota inwestycji: 310.833,69 zł w tym: dofinan-

sowanie w kwocie 197.317 zł tj. 63.48%, zaś wkład własny 
w kwocie 113.516,69 zł

– kwota robót budowlanych: 286.725,69 zł w tym: dofinansowa-
nie w kwocie182.013 zł tj. 63,48% 

– wykonawca: „PROJPAL” Marta Robakowska, Piotrków Ku-
jawski

ZŁOŻONO WNIOSKI NA PONIŻSZE ZADANIA:
9. Zadanie pn. „Remont i wyposażenie budynku komunal-

nego po byłej szkole podstawowej na potrzeby utworze-
nia świetlicy wiejskiej w Czamaninie wraz z infrastruktu-
rą towarzyszącą” Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany 
przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

– złożenie wniosku do LGD: 06.11.2019 r.
– całkowita wartość projektu, wydatków kwalifikowalnych – 

499.996,14 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 474.996,33 zł 
tj. 95%

– wkład własny w wysokości 5%
– zakończenie projektu zaplanowano na rok 2021
9. Zadanie pn. Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Se-

nior+” w Topólce współfinansowane w ramach rządowego 
Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, Edy-
cja 2019, Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego 
Domu „Senior+”/ Klubu „Senior+” prowadzonego przez Mi-
nisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

– złożenie wniosku: 7.01.2020 r.
– całkowita wartość projektu, wydatków kwalifikowalnych – 

61.600,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 24.460,00 zł tj. 
40%

– wkład własny w wysokości 60% tj. 36.960,00 zł
– okres realizacji projektu: od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
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„WOLNOŚĆ NA ZAKRĘCIE”
12 grudnia, uczennice klasy Ia 

– Maria Kordylak i Nikola Forna-
lewicz – wzięły udział w XIX Edycji 
Wojewódzkiego Konkursu Plastycz-
nego pt. Wolność na zakręcie –  
13 grudnia 1981”. Konkurs odbył się 
w Radziejowie. Miło mi poinformować, 
iż jury doceniło pomysłowość i wysiłek 
włożony w wykonanie pracy plastycznej 
przez Marię Kordylak nagradzając ją 
II miejscem w konkursie. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów plastycznych!

Na zdjęciu od lewej: Maria  
Kordylak, Nikola Fornalewicz

Wychowawczyni: Marianna Zielińska

„KARTKA DLA KRWIODAWCY”
Miło nam poinformować o sukcesie dwóch 

uczennic naszej szkoły, które w  rejonowym konkursie 
plastyczno-literackim Polskiego Czerwonego Krzyża 
w  Radziejowie „Kartka dla krwiodawcy” zajęły 
I  miejsca w swoich kategoriach  wiekowych. Laureat-
kami konkursu są:
– Izabela Kotlińska z kl. IIa (kat. kl. I–III) – opiekun: 
Lidia Wąsikowska,
– Róża Chachulska z kl. VIIIb (kat. kl. IV–VIII) – opiekun: Lila Wajer.
Gratulujemy serdecznie sukcesu obydwu uczennicom!

Lidia Wąsikowska, Lila Wajer

SP TOPÓLKA

I SZKOLNY KONKuRS RECYTATORSKI „ENGLISh-DEuTSCh”
2 grudnia odbył się w naszej szkole I  Szkolny Konkurs Recytatorski „English- 

-Deutsch”. Jego celem było doskonalenie znajomości języka angielskiego i niemieckiego 
wśród uczniów oraz popularyzacja wierszy w  językach obcych. Konkurs adresowany był do 
uczniów klas piątych i szóstych. Uczestnicy zaprezentowali swoje umiejętności językowe i re-
cytatorskie. Ich występy oceniało jury w składzie: dyrektor Szkoły – Grzegorz Pierucki 
(nauczyciel języka niemieckiego), Anna Jaskólska (nauczycielka języka angielskiego) oraz 
Agata Bystrzycka (przewodnicząca Rady Rodziców). Po burzliwych obradach jury nagrodziło 
następujących uczestników:

– I miejsce – Alicja Biernacka, klasa VIa, 
za wiersze „Frühling” i „Seasons”, 
– II miejsce – Weronika Adrian, klasa Vc, 
za wiersze „Spitzmaus” oraz „My apple tree”,
– III miejsce – hanna Jakubowska, klasa 
VIb, za wiersze „Der Traum von der Freiheit”  
i „Incy wincy spider”. 

Bardzo dziękujemy fundatorom nagród: Radzie Rodziców oraz dyrektorowi Szkoły – 
Grzegorzowi Pieruckiemu.

Za rok kolejna edycja konkursu, na którą już dziś serdecznie zapraszamy! 
K. Smól, P. Kontowicz

SuKCES SZAChOWY uCZNIÓW KLASY TRZECIEJ
19 listopada Michał Dykon i Kacper Karasiński 

reprezentowali naszą szkołę w  III  Indywidualnym 
Turnieju Szachowym zorganizowanym przez Stowa-
rzyszenie „Szkoła sercem wsi” w Pocierzynie. W turnieju 
uczestniczyli uczniowie z sześciu szkół powiatu radzie-
jowskiego. Rozgrywki odbywały się systemem „każdy 
z każdym” w  poszczególnych kategoriach wiekowych, 
bez ograniczeń czasowych. Rywalizacja była zacięta i długa, ale zakończyła się pomyślnie dla 
uczniów naszej szkoły, gdyż: 

– I miejsce – zdobył Michał Dykon z klasy III (kat. 8–10 lat),
– IV miejsce – Kacper Krasiński również z klasy III (kat. 8–10 lat).
Gratulujemy chłopcom umiejętności i talentu! Dziękujemy za godne reprezentowanie 

szkoły i życzymy dalszych sukcesów w następnych zmaganiach!

Opiekun koła szachowego – Lila Wajer

I MIEJSCE 3 DRuŻYNY hARCERSKIEJ „IGNIS”  
im. Jana Bytnara przy SP w Topólce

W listopadzie nasza drużyna wzięła udział w Zlocie Hufca 
ZHP Aleksandrów Kujawski pn. „Droga do wolności”, który odby-
wał się w Szkole Podstawowej im. Marii Danilewicz Zielińskiej 
w  Stawkach. Miło nam poinformować, że zajęliśmy I miejsce. 
W piątek po apelu rozpoczynającym zlot odbyły się zajęcia zwią-
zane z postacią Józefa Hallera - Błękitnego Generała. W sobotę po porannym apelu rozpoczęła 
się gra terenowa. W ośmiu punktach czekały na nas zadania, które sprawdziły naszą wiedzę 
oraz pomysłowość. Po południu odbył się drużynowy konkurs plastyczny „Droga do wolności 
– 101. rocznica odzyskania niepodległości”. Podczas realizacji zadań cała drużyna wykazała się 
ogromnym zaangażowaniem i kreatywnością.

Paulina Kontowicz
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DLA DZIECIĘCEJ MEDYCYNY ZA-
BIEGOWEJ – pod takim hasłem zagrała 
tegoroczna Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy.

O tym, że w naszej gminie biją gorące 
serca, świadczy fakt, że 28 Finał WOŚP 
znowu wpisuje się rekordową kwotą: 
11.122,09 i 7,50 EUR.

Dobra wola w tym dniu była najważ-
niejsza. Przy okazji nie zabrakło też do-
brej zabawy. Rozpoczęliśmy już w sobotę, 
Turniejem Piłki Siatkowej Kobiet. Do ry-
walizacji przystąpiły 4 drużyny, które za-
jęły kolejno miejsca: I – Tęcza, II – GKS 
Kopernik, III – Black Team i IV – 25+. 
Niedzielę również rozpoczęliśmy na spor-
towo. W hali odbył się finał Turnieju Piłki 
Siatkowej Kobiet oraz mecz drużyn mę-
skich pomiędzy Przedsiębiorcami i Tęczą 
Młodzi. Pomimo wygranego meczu przez 
Przedsiębiorców, tego dnia nikt nie prze-
grał, bo przecież graliśmy w szczytnym 
celu – dla chorych dzieci. Wręczenia pu-
charów dokonał wójt gminy Topólka Kon-
rad Lewandowski. Po sportowych zma-
ganiach Orkiestra grała dalej w Gminnym 
Ośrodku Kultury, gdzie zebrało się wielu 

„WIATR W ŻAGLE”
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ludzi dobrej woli, którzy nie szczędzili gro-
sza wciąż zapełniając puszki naszych nie-
strudzonych wolontariuszy: Sary Macie-
jewskiej, Martyny Kolad, Oliwii Siwińskiej 
oraz Julii i Igora Szymczaków. Na prze-
mian z licytacją i loterią fantową na scenie 
zagrała Młodzieżowa Orkiestra „Sempre 
Cantabile”, zespół HIGH FIVE, a układ ta-
neczny zaprezentowała grupa „Iskry”.

Dziękujemy wszystkim za wkład w te-
goroczny sukces Orkiestry: wolontariu-
szom, ofiarodawcom gadżetów przekaza-
nych na licytację, KDBS oraz wszystkim 
licytującym. Dziękujemy wystepującym, 
którzy umilali nam ten szczególny dzień 
na scenie oraz: sportowcom, Paniom 
z Kół Gospodyń Wiejskich za przygoto-
wane słodkości, Mariuszowi Kosińskiemu 
za przeprowadzenie licytacji, NZOZ „SA-
LUBER” za pomiar ciśnienia i cukru. Dzię-
kujemy dyrektorowi SP w Topólce oraz 
pracownikom za pomoc i sprawne prze-
prowadzenie zawodów sportowych oraz 
wszystkim, którzy wnieśli swoją cząstkę 
w pomoc i organizację tegorocznego Fi-
nału WOŚP. 

Bardzo udany Finał zakończyliśmy jak 
co roku Światełkiem do Nieba.

Tekst: Iwona Waszak
Foto: Szymon Augustyniak, Sylwia Ulanowska

Rozstrzygnięcie Konkursu 
Fotograficznego

Gminny Ośrodek Kultury w Topólce był organizatorem kon-
kursu „ZIMOWE UROKI NASZEJ GMINY”.

Nie możemy tegorocznej zimy napawać się jej urokami, ale 
cieszy fakt, że Barbarze Kaczmarek udało się uchwycić jej na-
miastkę i to jej przyznano nagrodę za zdjęcie „Zimowy oszronio-
ny sad we mgle w Czamaninku”.

Gratulujemy!
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W cudowną noc zatrzymaj się …

Jest mnóstwo rzeczy, które przynoszą ludziom wiele dobrego, 
choć nie przynoszą żadnego zysku. Taką rzeczą są właśnie świę-
ta Bożego Narodzenia, które są nie tylko czasem hołdu i czci dla 
samego wydarzenia upamiętniającego Narodzenie Chrystusa, 
ale również czasem dobroci, wybaczania i miłosierdzia. Dlate-
go tegoroczny „Koncert kolęd i pastorałek”, zorganizowany 
w naszej szkole w piątek 20 grudnia przez Szkolne Koło Cari-
tas we współpracy z nauczycielem muzyki, wychowawcami klas, 

nauczycielami zaangażowanymi w przygotowanie dekoracji oraz 
3 Drużyną Harcerską „Ignis” im. Jana Bytnara przy SP w Topólce, 
która uroczyście przekazała Betlejemskie Światło Pokoju, zatytu-
łowano „W cudowną noc zatrzymaj się…”.

Dziękujemy serdecznie wszystkim przybyłym Gościom, któ-
rzy swoją obecnością zaszczycili społeczność naszej szkoły 
w tym wyjątkowym i pięknym przedświątecznym czasie!

Tekst: Lidia Wąsikowska 
Foto: Anna Orłowska

Sztafeta Światła zaczyna się w Betlejem, to tutaj w Grocie 
Narodzenia Pańskiego płonie wieczny ogień. Właśnie od niego 
co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesio-
ny przez harcerzy obiega świat. Sam moment odpalania Światła 
w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę 
się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. To czyni ze Światła 
znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol 
pojednania między narodami. 

Światło z Betlejem nową światu da nadzieję!

W weekend 13-15 grudnia przedstawiciele naszej drużyny 
wzięli udział w Zlocie Betlejemskim w Zakopanem. Jego najważ-
niejszym punktem była uroczysta Msza Święta w Sanktuarium 
Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, podczas której skauci 
ze Słowacji przekazali Betlejemskie Światło Pokoju na ręce Na-
czelniczki ZHP harcmistrz Anny Nowosad. Takim darem pragnę-
liśmy podzielić się ze wszystkimi. Zanieśliśmy lampiony ze Świa-
tłem do szkół, parafii, urzędów i domów, dzieląc się radosną 
nowiną i krzewiąc największe uniwersalne wartości braterstwa 
i pokoju.

P. Kontowicz, A. Lewandowska 
Foto: A. Orłowska, M. Nowakowski



13NASZE SPRAWY 6 (119)

6 stycznia 2020 r. w Święto Objawienia Pańskiego, czwarty 
raz na ulice Topólki wyruszył uroczysty Orszak Trzech Króli. Ini-
cjatorem oraz głównym pomysłodawcą Orszaku był ksiądz pro-
boszcz Antoni Wojciechowski. Uczestniczący w nim kierowali do 
spotkanych ludzi, słowa polskich kolęd „Cuda, cuda ogłaszają”. 

Dziękowali za wszystkie cuda, które zdarzyły się w historii na-
szej Ojczyzny, za Cud nad Wisłą, który miał miejsce 100 lat temu; 
cuda, które zdarzają się wokół nas, których doświadczamy na co 
dzień. Jednocześnie nawiązaliśmy do 100 rocznicy urodzin papie-
ża Polaka, który zajmuje szczególne miejsce w naszej historii. 

To największe uliczne jasełka na świecie, nawiązujące tak 
do chrześcijańskiej tradycji, jak i polskiej obrzędowości, na któ-

rą składa się m.in. wspólne kolędowanie oraz wystawianie scen 
związanych z Bożym Narodzeniem. Głównymi postaciami w po-
chodzie byli Kacper, Melchior i Baltazar, którzy prowadzili wszyst-
kich przybyłych uczestników do Stajenki w poszukiwaniu Jezusa. 
Po drodze mogliśmy zobaczyć sceny przypominające o wyda-

rzeniach towarzyszących Narodzeniu Pańskiemu. Na całej trasie 
Orszaku wybrzmiewały kolędy w wykonaniu samych uczestni-
ków, młodzieży oraz Chórów Anielskich. 

Dopełnieniem uroczystości były podziękowania i nagrody za 
zaangażowanie oraz ciepła herbata i pyszny pączek. 

ORGANIZATORZY

IV Orszak Trzech Króli ulicami Topólki  
„CUDA, CUDA OGŁASZAJĄ”

6 grudnia sala Świetlicy Wiejskiej Sadłóg – Sadłużek wypeł-
niła się po brzegi. Dzieci i młodzież skorzystały z zaproszenia 
sołtysa Sadłoga Arkadiusza Jąkalskiego i tłumnie wzięli udział 
w zorganizowanej imprezie mikołajkowej.

Emocji z pewnością nie zabrakło zarówno dla dzieci jak 
i dorosłych. 4 godziny imprezy minęły bardzo szybko. Rozpo-
częliśmy chyba już tradycyjnie tańcami w wykonaniu naszej 
zdolnej tancerki Łucji Matuszewskiej. W trakcie trwania imprezy 
uczestnicy brali udział w wielu konkursach i zabawach. W świą-
teczny nastrój wprowadziła nas Natalia Królikowska ze swoimi 
skrzypcami i świątecznymi zagadkami. Iza Chojnacka doskona-
le sprawdziła się w roli animatora i zapewniła świetną zabawę 
w trakcie prowadzonych przez siebie gier i konkursów. W tym 
świątecznym nastroju nie mogło zabraknąć choinki. Świąteczne 
drzewko zostało udekorowane przez dzieci, które własnoręcz-
nie wykonały bombki i ozdobne łańcuchy. Oczywiście najważ-
niejszym punktem imprezy była wizyta Świętego Mikołaja, który 
dotarł do świetlicy pomimo braku śniegu. Wszystkie dzieci oka-
zały się grzeczne. Dzięki temu Mikołaj przy pomocy Śnieżynek 

każdemu mógł wręczyć prezenty. Wspólne fotografie z przygo-
towanej foto budki pozwoliły nawiązać nowe przyjaźnie i sce-
mentować te już trwające. Spotkanie Mikołajowe było okazja 
do nagrodzenia uczestników konkursu na jesienną dekorację 
w oknie świetlicy. Nagrodzone zostały: Ala Betlińska, Zuza Wilk 
oraz Łucja Matuszewska, które otrzymały torby z zimowymi ga-
dżetami. Mikołaj za swoja ciężką pracę otrzymał od uczestni-
ków imprezy swój portret.

Organizacja imprezy nie byłaby możliwa bez pomocy wie-
lu osób. Wioletta Gołębiewska była pomysłodawcą i głównym 
wykonawcą przepięknej świątecznej scenerii. Anna Orłowska, 
Katarzyna Małkowska, Agata Królikowska, Jadwiga Jąkalska po-
mogły udekorować salę, czuwały nad tym, żebyśmy mieli ciepło 
i zadbały o to, abyśmy nie byli głodni i spragnieni. Nie byłoby 
też imprezy bez wsparcia naszego radnego Marka Maciejew-
skiego, Anety i Tomka Nowaków, p. Nowakowskich z Lubrańca 
oraz Krzysztofa Wędrowskiego z Topólki, którzy również wsparli 
naszą inicjatywę.

Tekst: Arkadiusz Jąkalski

Mikołajki w Świetlicy w Sadłogu
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wspólnego i zorganizowanego spędzania czasu wolnego. W tym 
celu działania ukierunkowane będą na  przeprowadzeniu zajęć 
o charakterze integracyjnym, kulturalno-edukacyjnym, rekre-
acyjno-sportowym dostosowanym do możliwości uczestników. 
Zajęcia prowadzone w ramach klubu nastawione będą na zaspo-
kajanie potrzeb towarzyskich poprzez organizowanie różnego 
rodzaju uroczystości, spotkań i pogadanek oraz na umożliwienie 
seniorom udziału w imprezach kulturalnych oraz wycieczkach. 

Roboty budowlane w tym: remont łazienki, remont kuchni, re-
mont pomieszczenia klubowego, remont sali spotkań i do zajęć re-
habilitacyjnych na zadanie pn.: „Utworzenie Klubu Seniora w To-
pólce” zostały wykonane przez Firmę Wielobranżową „FABEX” 
Małgorzata Medycka z Fabianek na kwotę 154.544,04 zł., zaś wy-
posażenie obiektu w ramach zadania pn.: „Wyposażenie Klubu 
Seniora w Topólce” zostało wykonane przez firmę KAL-SPORT 
Hurtownia Sportowa Paweł Kalita, Rzeszów na kwotę ogółem 
39.714,24 zł. Wyposażenie obejmuje zakup, dostawę i montaż wy-
posażenia obiektu w zakresie: mebli, sprzętu EURO/RTV i AGD, 
sprzętu gimnastycznego oraz artykułów gastronomicznych. 

Całkowita wartość projektu po aktualizacji wynosi: 
194.258,28 zł w tym kwota dofinansowania w wysokości 
150.000,00 zł, zaś wkład własny Beneficjenta w wysokości 
44.258,28 zł. Projekt obejmuje koszty utworzenia Klubu Seniora 
w wysokości 154.544,04 zł (dofinansowanie 125.000,00, wkład 
własny 29.544,04 zł) oraz koszty wyposażenia Klubu Seniora 
w wysokości 39.714,24 zł (dofinansowanie 25.000,00 zł, wkład 
własny 14.714,24 zł).

Tekst: Justyna Grabowska
Foto: Damian Lewiński

Z myślą o osobach w wieku 60+ powstał Klub „Se-
nior+” w Topólce, którego uroczyste otwarcie miało miejsce 
8 stycznia br.

Klub „Senior+” w Topólce powstał w ramach realizowane-
go zadania pn.: „Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora 
w Topólce” z rządowego Programu Wieloletniego „Senior+” na 
lata 2015-2020, Edycja 2019, Moduł I „Utworzenie i/lub wypo-
sażenie placówki „Senior+” prowadzonego przez Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Klub „Senior+” w Topól-
ce mieści się w budynku remizy OSP w Topólce, Topólka 17,  
87-875 Topólka. W uroczystości otwarcia Klubu udział wzięli 
licznie zgromadzeni seniorzy oraz zaproszeni goście. Uroczyste-
go otwarcia dokonali: wójt gminy Topólka Konrad Lewandowski 
i prezes Stowarzyszenia Klubu Seniora „Złota Jesień” Zygmunt 
Dogoński, zaś ks. kanonik Antoni Wojciechowski dokonał po-
święcenia obiektu. W tym roku przypada 5 rocznica powstania 
Stowarzyszenia Klubu Seniora „Złota Jesień” w Topólce zrze-
szającego ponad 40 osób. Dzięki zaangażowaniu jego człon-
ków Stowarzyszenie może pochwalić się bogatą aktywnością. 

Wieczorki taneczne, spotkania 
integracyjne, wycieczki to tyl-
ko część szerokiej aktywno-
ści. Dostrzegając i doceniając 
wkład seniorów w aktywizację 
lokalnej społeczności Wójt 
Gminy 07 stycznia br. wystąpił 
z wnioskiem o dofinansowa-
nie na II Moduł – Zapewnienie 
funkcjonowania Klubu „Se-
nior+” w Topólce do Kujawsko
-Pomorskiego Urzędu Woje-
wódzkiego w Bydgoszczy.

Klub powstał w ramach re-
alizowanego projektu z myślą 
o osobach, które ukończyły 

sześćdziesiąt lat i chciałyby aktywnie spędzać czas, dowiedzieć 
się czegoś nowego lub poszerzyć swoje zainteresowania. Jego 
działanie ma na celu promocję zdrowego i aktywnego stylu ży-
cia wśród seniorów. Klub będzie funkcjonował 3x w tygodniu 
(poniedziałek, środa, piątek) w formule min. 3 godziny dziennie 
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Celem Klubu 
„Senior+” w Topólce będzie aktywizacja środowiska seniorów do 

Uroczyste otwarcie Klubu  
„Senior+” w Topólce

Jesteśmy wdzięczni za wsparcie naszego przedsięwzięcia w ak-
cji „WARTO BYĆ BOHATEREM”. Dzięki zaangażowaniu i wielu 
wysiłkom zdołaliśmy zebrać 5000 złotych, które zostały przekaza-
ne na leczenie chorych dzieci. Podczas „Inauguracji Wigilijnego 
Dzieła Pomocy Dzieciom”, która odbyła się w Toruniu 29 listopa-
da, placówkom, które wykazały się największą ofiarnością w akcji 
„Warto być bohaterem”, zostały wręczone Certyfikaty Szkół Bu-
dujących Wrażliwość Społeczną 2019/2020. Jesteśmy dumni, iż 
nasza szkoła otrzymała taki certyfikat dzięki wolontariuszom Szkol-
nego Koła Caritas w Topólce, które po raz kolejny zdobyło I miejsce 
w zbieraniu funduszy dla dzieci chorych i niepełnosprawnych. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim za ofiarne włączenie się 
do akcji i zachęcamy do dalszej pomocy! Wasza ofiarność i hoj-
ność dowodzi wielkiej wrażliwości serc.

Szkolne Koło Caritas

Sukces szkolnego koła CARITAS
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Pomóżmy Szymonkowi
Redakcja Naszych-Spraw zwraca się do mieszkań-

ców i czytelników naszego biuletynu o pomoc finansową 
dla naszego małego mieszkańca – Szymona, u którego 
zdiagnozowano białaczkę limfoblastyczną typu B. prze-
kazane środki choć w małym stopniu pomogą rodzicom 
przetrwać tak trudny dla nich czas i będą wsparciem 
w kosztownym leczeniu ich syna. 
Pomóc Szymonowi można dokonując wpłaty na konto:
Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym „Ka-
wałek Nieba”, Santander Bank 31 1090 2835 0000 
0001 2173 1374
Tytułem: „2524 pomoc dla Szymona Olejniczaka”
wpłaty zagraniczne – foreign payments to help Szymon:
Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym Ka-
wałek Nieba PL31109028350000000121731374
swift code: WBKPPLPP
Santander Bank
Title: “2524 Help for Szymon Olejniczak”
Aby przekazać 1% podatku dla Szymona:
należy w formularzu PIT wpisać KRS 0000382243
oraz w rubryce ’Informacje uzupełniające – cel 
szczegółowy 1%’ wpisać “2524 pomoc dla Szymona 
Olejniczaka”

100-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża 
„LUDZI DOBREJ WOLI JEST WIĘCEJ …”

Pod tym hasłem 11 grudnia Szkolne Koło PCK uczciło ju-
bileusz 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża. W trakcie 
uroczystego apelu uczniowie zaprezentowali montaż słowno-
-muzyczny, w którym przybliżyli historię powstania tej najstarszej 
polskiej organizacji humanitarnej oraz idee, które przyświecają 
jej działalności. Młodzież w piękny sposób recytowała wiersze 
i teksty, z których płynął głęboki przekaz o potrzebie czynienia 
dobra na świecie, oraz tolerancji i szacunku do drugiego człowie-
ka, wyśpiewując to także w tekstach piosenek, takich jak np. „To-
lerancja” Stanisława Sojki: „Na miły Bóg, życie nie tylko po to 
jest, by brać, życie nie po to, by bezczynnie trwać i aby żyć siebie 
samego trzeba dać …”.

Bardzo dziękuję młodzieży działającej w Szkolnym Kole PCK, 
dzięki czemu możecie mieć satysfakcję ze swojej maleńkiej 
cząstki czynienia tego świata lepszym.

Opiekun Szkolnego Koła PCK: Lidia Wąsikowska

SP PANIEWO

MIKOŁAJKI
6 grudnia – jak dobrze wiecie,
Święty Mikołaj chodzi po świecie.
Dźwiga swój worek niezmordowanie
i każde dziecko prezent dostanie.
A kiedy rozda już prezenty,
wraca do nieba uśmiechnięty”

Mikołajki należą w naszej szkole do dni szczególnie ważnych, na które czeka się z wielką 
niecierpliwością. Na jego cześć każde dziecko włożyło na głowę charakterystyczną czerwoną 
czapeczkę. 6 grudnia 2019 roku odwiedził nas długo oczekiwany gość, którego dzieci zawsze 
witają z wielką radością i entuzjazmem. Miał tradycyjnie czerwony strój, długą białą, brodę 
i dźwigał na plecach bardzo ciężki worek, a w nim prezenty. To nie mógł być nikt inny, jak tylko 
Święty MIKOŁAJ ze swoim pomocnikiem Elfikiem, który przywiózł drobne upominki, a także 
jak co roku dla dzieci z oddziału przedszkolnego mnóstwo zabawek, które od teraz będą umilać 
dzieciom codzienny pobyt w przedszkolu.

Były to uwielbiane przez wszystkich bez wyjątku klocki o różnym sposobie łączenia. Spo-
tkanie z wyczekiwanym gościem przebiegało w bardzo radosnej i przyjaznej atmosferze. Dzieci 
śpiewały Mikołajowi piosenki, recytowały wierszyki, opowiadały ciekawe historie z codzien-
nego życia przedszkolaka. Każde dziecko mogło zrobić sobie z Mikołajem pamiątkowe zdjęcie. 
Na twarzach dzieci malowała się wielka radość i przejęcie. Święty Mikołaju bardzo dziękujemy 
za odwiedziny i mamy nadzieję, że za rok, jak zwykle znów się zobaczymy! Rodzicom bardzo 
dziękuję za ogromną pomoc w przygotowaniu tej wspaniałej uroczystości. 

 Tekst: J. Przybysz, Foto: A. Kontowicz
_________________________________________________________

Konkurs Recytatorski Poezji Franciszka Becińskiego
29 listopada 2019 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Franciszka Becińskiego 

w Lubrańcu odbył się Konkurs Recytatorski Poezji Franciszka Becińskiego. W konkursie wzię-
ły udział: Julia Gasińska i Aleksandra Lewandowska z kl. VIII . Miło nam poinformować, iż 
II miejsce zajęła Julia Gasińska z kl. VIII. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 
Elżbiecie Lewandowskiej bardzo dziękujemy za przygotowanie uczniów do konkursu.

Tekst i foto: J. Przybysz

Julia Gasińska
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Urodziła się

Emilia Płachecka, zam. Czamanin,  
ur. 1.07.2019 r.

Szczegółowe informacje na stronie www.topolka.pl

Wójt Gminy Topólka 
oraz Gminny Ośrodek Kultury w Topólce

ZAPRASZAJĄ
PANIE Z GMINY TOPÓLKA

na spotkanie z okazji
„DNIA KOBIET”,

które odbędzie się
8 marca 2020 r. o godz.1700

w sali GOK w Topólce

Wójt Gminy i Gminny Ośrodek Kultury 
w Topólce informuje, 

że 20 LUTEGO 2020 r. 
(„Tłusty Czwartek”) 

o godzinie 10.00 odbędzie się 
VI Gminny Przegląd  

„KOZY KUJAWSKIEJ’’
Prosimy o zgłoszenia grup przebierańców 
z terenu gminy Topólka do 15 lutego 2020 r.  

do godz. 1500 pod numerem telefonu  
888-120-329
Jan Błaszczyk – dyrektor GOK


