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To już 15 lat. Ten numer, który trzymasz w ręku Drogi czytel-
niku jest jubileuszowy. Łatwo obliczyć (90 x 2) :12 = 15. To do-
wód, że przez piętnaście lat systematycznie, co dwa miesiące 
wydawaliśmy nasz biuletyn.

Redagowało go pięć różnych zespołów zmieniających się 
wraz z wyborem Rady Gminy.

Mamy prawo sądzić, że Ci redaktorzy – amatorzy wywiązy-
wali się z zadania zadowalająco. Biuletyn jest chętnie czytany. 
Jest nawet oczekiwany.

Pisaliśmy w nim o bieżących naszych gminnych sprawach. 
Przeglądając jego kolejne numery dowiadywaliśmy się o budże-
cie gminy, jego realizacji, o uchwałach Rady Gminy, o gminnych 
inwestycjach, o życiu szkół i wynikach nauczania, a nawet, kto 
się ożenił i kto urodził. To może być nasz gminny diariusz. Taki 
był cel jego powstania. Mamy satysfakcję, że cel ten niemal 
osiągnęliśmy. Najważniejsza jednak ocena należy – jak zawsze 
– do Ciebie Czytelniku.

Andrzej Grabowski
Pierwszy Przewodniczący Zespołu redakcyjnego „Nasze Sprawy”

Jubileusz
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Rada Gminy Topólka

Karta dużej rodziny

IV Sesja Rady odbyła się 27 marca 2015r. Radni podjęli 
uchwały w sprawach:
1) zmiany uchwały Nr III/9/14 Rady Gminy Topólka z dnia 

29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2015–2021,

2) zmiany uchwały Nr III/10/14 Rady Gminy Topólka z dnia 
29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 
rok,

3) zmieniany uchwały w sprawie uchwalenia na rok 2015 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
w gminie Topólka,

4) zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących rad-
nym Gminy Topólka,

5) powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Topólka, okre-
ślenia jej zadań, składu osobowego oraz wyboru Prze-
wodniczącego Komisji Statutowej,

6) wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
7) przedłużenia obowiązywania taryfy opłat za dostawę 

wody,
8) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy na 

dzierżawę nieruchomości gruntowych,

9) przyjęcia Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Admi-
nistracyjnego Szkół,

10) udzielenia dotacji z budżetu gminy,
11) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie od-

padami komunalnymi oraz określenia wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli  
nieruchomości na terenie Gminy Topólka,

12) strategii rozwiązywania problemów społecznych na tere-
nie Gminy Topólka na lata 2015–2020,

13) wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnio-
skiem w przedmiocie zmiany nazw miejscowości położo-
nych na terenie Gminy Topólka.

V Sesja Rady odbyła się 17 kwietnia 2015 r., na której 
podjęto uchwały w sprawach:
1) nadania statutów Sołectwom Gminy Topólka,
2) zmiany Uchwały Nr IX/62/07 Rady Gminy Topólka z dnia 

29 listopada 2007 r. w sprawie przystąpienia Gminy To-
pólka do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ra-
zem dla Powiatu Radziejowskiego”.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Borkowski

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Topólce informuje, 
że rodziny mające przynajmniej troje dzieci mogą ubiegać się 
o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Karta przysługuje, niezależnie od dochodu rodziny, wydawa-
na jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą 
korzystać z Karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do 
ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby 
niepełnosprawne otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia 
o niepełnosprawności. 

Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatko-
wych uprawnień. Posiadacze Karty mają możliwość korzystania 

z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na 
terenie całego kraju. 

Wniosek o Kartę Dużej Rodziny składa się w gminie właściwej 
ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej .

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny, należy zgłosić się do Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Topólce (I piętro, pokój 13) .

Więcej informacji na temat Karty Dużej Rodziny, obowiązu-
jących zniżek i uprawnień znaleźć można na stronie interneto-
wej: www. rodzina.gov.pl

Kierownik GOPS
Izabela Nazdrowicz

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość,  
że 12 maja 2015 r. zmarł emerytowany  

nauczyciel oraz wieloletni organista  
w parafii Świerczyn i Topólka 

Ś.P. Zenon Grabowski 
człowiek skromny, wrażliwy i wspaniały wychowawca.

Rodzinie wyrazy współczucia składają: 
Dyrektorzy Szkół, Ksiądz Proboszcz Antoni  

Wojciechowski, Rady Pedagogiczne, Rady Rodziców,  
Pracownicy i uczniowie Szkół Gminy Topólka, 

mieszkańcy i parafianie.

10 maja 2015 r. w wieku 68 lat zmarł

Ś.P. Edmund Dobiecki 
mieszkaniec Miłachówka.

Od 1987 r. pełnił funkcję sołtysa, w latach 
1998–2002 był radnym gminy.  
Pamiętać go będziemy jako  

działacza-społecznika, dobrego, pogodnego 
człowieka i przyjaciela.

Rodzinie wyrazy współczucia składają  
Przewodniczący Rady Gminy z Radnymi  

i Wójt Gminy z Sołtysami.
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Z okazji Dnia Strażaka, wszyst-
kim druhom, którzy na co dzień pełnią 
niebezpieczną i odpowiedzialną służbę, 
niosąc pomoc drugiemu człowiekowi,  
składamy serdeczne życzenia. 

Rycerzom Floriana składamy 
podziękowania za działalność 
ratowniczą, bezinteresowną 
pomoc w stanach zagroże-
nia mienia, zdrowia i życia, 
za uczestnictwo w życiu spo-
łecznym oraz kultywowanie 
tradycji.

Najszczersze życzenia 
szczęścia, zdrowia, satysfakcji 
i sukcesów w życiu zawodo-
wym i osobistym w imieniu 
wszystkich mieszkańców 
składają

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Topólka

Ochrona pszczół – komunikat

Szanowni Mieszkańcy!

Gmina nasza przystąpiła do opracowania „Planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla gminy Topólka”. W chwili obecnej – do koń-
ca czerwca br. – opracowywana jest baza danych dotyczących 
gospodarki energią w sektorach i obiektach oraz dokonywana 
jest inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych i zużycia ener-
gii na obszarze gminy Topólka. Inwentaryzacja przeprowadzana 
jest przez Pracowników firmy Ekolog Sp. z o.o. z Poznania na 
podstawie ankiet. Podczas inwentaryzacji Państwo są prosze-
ni o udzielenie odpowiedzi na przygotowane pytania. Udziele-
nie odpowiedzi nie jest dla Państwa w żaden sposób wiążące. 
Stanowi natomiast ważną informację niezbędną do planowania 
działań mających na celu poprawę jakości powietrza oraz wa-
runków życia mieszkańców. 

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest to dokument strate-
giczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia 
celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji gazów 

Na prośbę Zarządu Koła Pszczelarzy Topólka przypominam 
o obowiązku stosowania środków ochrony roślin w sposób bez-
pieczny dla pszczół.

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

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

stosowania środków ochrony roślin, dotyczących bezpie-
czeństwa pszczół.

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

cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze 
źródeł odnawialnych, zwiększenie efektywności energetycznej, 
poprawy jakości powietrza oraz zmiany postaw konsumpcyj-
nych użytkowników energii. Wdrażanie zapisów Planu gospo-
darki niskoemisyjnej wpłynie na poprawę stanu i jakości ży-
cia mieszkańców Gminy poprzez realizację zadań w zakresie 
ograniczenia emisji pyłowych i gazowych, termomodernizacji 
budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, modernizacji 
i rozbudowy infrastruktury drogowej, zmniejszenie energochłon-
ności oświetlenia ulicznego oraz innych dziedzin funkcjonowa-
nia Gminy. 

Opracowany Plan gospodarki niskoemisyjnej pozwoli zwięk-
szyć szanse na uzyskanie dofinansowania ze środków krajo-
wych i Unii Europejskiej przez mieszkańców oraz podmioty go-
spodarcze działające na terenie Gminy. 

Zapraszam do współpracy.
Wójt Gminy Marek Dybowski

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

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

Pamiętajmy, że ochrona pszczół to nie tylko nasza dbałość 
o środowisko naturalne, ale także wymóg ustawowy.

Z poważaniem

Wójt Gminy
Marek Dybowski

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Borkowski

Wójt Gminy
Marek Dybowski

WÓJT GMINY TOPÓLKA INFORMUJE,  
ŻE DNIA 31 MAJA 2015 r.

ODBĘDĄ SIĘ
WYBORY DO RAD POWIATOWYCH

KUJAWSKO-POMORSKKIEJ IZBY ROLNICZEJ

Osobami uprawnionymi do głosowania w wyborach do 
izb rolniczych są:
– osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku 

rolnego, którzy posiadają gospodarstwo rolne o łącz-
nej powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha 
przeliczeniowy,

– osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku 
dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej

Wyłożenie spisu wyborców uprawnionych do udzia-
łu w głosowaniu do izby rolniczej nastąpi od dnia 15 do  
21 maja 2015 r. w Urzędzie Gminy Topólka pok. 2, w go-
dzinach pracy Urzędu.

Dla terenu całej Gminy Topólka głosowanie odbywać 
się będzie w lokalu wyborczym Nr 82 w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Topólce, w godzinach 8:00–18:00.
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Konkurs na koszyczek wielkanocny
W związku ze 

Świętami Wielka-
nocnymi, Samorząd 
Uczniowski ogłosił 
konkurs na „Najpięk-
niejszy Koszyczek 
Wielkanocny” skie-
rowany do uczniów 
kl.0-VI. […]

Po wnikliwym obejrzeniu koszyczków 
i ich zawartości, komisja konkursowa miała 
ogromny problem z wyłonieniem zwycięzców. 
Koszyczki były pięknie i pomysłowo wykona-
ne, dlatego nagrodzono słodkim upominkiem 
wszystkich uczestników konkursu.

Konkurs matematyczny „Kangur 2015”
19 marca 2015 r. po raz dwudziesty czwarty, 32. uczniów z klas 

II-VI naszej szkoły wzięło udział w Międzynarodowym  Konkursie Ma-
tematycznym „Kangur”. Młodzi matematycy, w ciągu 75 minut rozwią-
zywali zadania w trzech kategoriach: „Żaczek”, „Maluch” i „Beniamin”. 
Organizatorem konkursu był Wydział Matematyki i Informatyki UMK 
w Toruniu oraz Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Mate-
matycznych. Każdy uczestnik konkursu otrzymał w prezencie układankę 
„Magiczny Wąż”. Wyniki konkursu będą znane pod koniec maja.

Nauczyciel matematyki
Maria Olszewska

Olimpiada
24 kwietnia 2015 r. w siedzibie Oddziału Rejonowego Polskie-

go Czerwonego Krzyża w Radziejowie odbyła się IX Edycja Rejonowej 
Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Wzięli w niej udział 
uczniowie dwunastu szkół podstawowych powiatu radziejowskiego. 
Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Topólce reprezentowało 
dwoje uczniów klas piątych osiągając następujące sukcesy:
– Mariusz Kosiński – II miejsce,
– Martyna Ratajczyk – wyróżnienie.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Opiekunowie Szkolnego Koła PCK: Lidia Wąsikowska, Anna Antczak

Patriotyczne prezentacje
14.03.2015roku 

historyk Grzegorz 
Kacprzak z IPN 
w Bydgoszczy przed-
stawił prezentację 
„To wojna...” dla 
uczniów klas VI. […]

Uczniowie klas 
IV i V wysłuchali 
prezentacji o sym-
bolach narodowych. 
Wszyscy znają prosty 
wiersz Tadeusza Beł-
zy „Kto Ty jesteś?”. 
Poeta chciał, by Polacy pamiętali, kim są. Nadal powinniśmy szanować 
swoją ojczyznę i jej symbole narodowe, o które walczyli nasi przodko-
wie. 

Symbole narodowe są przejawem patriotyzmu. Hymn, godło, flaga 
powinny być otaczane czcią i szacunkiem. W trudnych czasach jedno-
czyły Polaków i przypominały im o naszej przeszłości. Towarzyszą nam 
podczas uroczystości państwowych i zawodów sportowych.

Foto i tekst: kółko dziennikarskie z klasy IVa
Łukasz Jankowski, Zuzanna Puszakowska

Oliwia Zarębska, Piotr Błaszczyk

Wielkanocny konkurs matematyczny pt. „Jajko Kolumba”
Przed świętami Wielkiej Nocy 

uczniowie klas IV-VI wzięli udział 
w Wielkanocnym Konkursie Mate-
matycznym pt. „Jajko Kolumba” […] 
Zwycięzcą  konkursu została Martyna 
Ratajczyk z kl. Va, która rozwiązała 
poprawnie wszystkie zadania. Nagro-
dy otrzymali również: Kamil Nowicki 
z kl. Va , Agata Brzezińska z kl. Vb, 
Klaudia Majchrzak z kl. Vb i Mateusz 
Jeszka z kl. VIa.

Nauczyciel matematyki
Maria Olszewska

Konkurs plastyczny
Ośmioro uczniów z klasy II a 

SP Topólka uczestniczyło w kon-
kursie plastycznym pod tytułem 
„Wieś wczoraj i dziś”. Organizato-
rem był: LGD „Razem dla powiatu 
Radziejowskiego”. Prace oceniane 
były w 3 kategoriach wiekowych.

W kategorii wiekowej od 6-9 
lat – I miejsce zajął uczeń Ma-
ciej Niedźwiecki, a uczennica Nikola Wędrowska zdobyła wyróżnienie.

Dla zwycięzców były atrakcyjne nagrody m. in. słuchawki bezprze-
wodowe, pendrive 8 GB, a dla pozostałych uczestników gra planszowa 
i książka „Zabytki i pamiątki historyczne Kujaw i pogranicza Wielkopolski”.

Opiekun grupy Kamila Kosmecka

Konkurs „Mój przyjaciel”
W marcu został 

p r z e p r o w a d z o n y 
konkurs dla klas I-III 
pt. „Mój przyjaciel”. 
Uczniowie klas III re-
dagowali opis swoje-
go przyjaciela.

W kategorii klas 
I-II pierwsze miej-
sce zajął uczeń klasy 
II Jarek Wysocki, 
drugie równorzęd-
ne miejsce uzyskała 
uczennica klasy Ia 
Iza Orłowska i Julek Kołowski, trzecie miejsce przypadło uczennicy 
klasy I b Alicji Danielewskiej. Wśród uczniów klas III nagrodzeni zo-
stali: I miejsce Bartłomiej Adryańczyk, II – Wiktor Nowak, III – Filip 
Białecki.

Organizatorem konkursu był Mały Samorząd Uczniowski.
Opiekun: Renata Muraczewska
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SP  PANIEWO

Nowy plac zabaw

Szkoła Podstawowa im. Franciszka Becińskiego w Paniewie jest pla-
cówką, w której od wielu lat marzeniem uczniów, rodziców, rady peda-
gogicznej i całej społeczności lokalnej było zorganizowanie bezpieczne-
go placu zabaw dla dzieci.

Pierwszym inicjatorem powstania małego placu zabaw była pani 
Beata Jaskólska, która w latach 2005-2007, jako opiekun Samorządu 
Uczniowskiego prowadziła akcje mające na celu zebranie pieniędzy 
na miniplac zabaw. Do akcji licznie włączyli się rodzice, Straż Pożar-
na z Paniewa, Wioletta i Krzysztof Wędrowscy oraz p. Grzegorz Cheł-
miniak. Zakupiono huśtawki podwójne drewniane – 2 komplety, bujak 
sprężynowy- koniczynka, huśtawka ważka.

Jesienią 2014 roku w ramach projektu „Przedszkolaki przyszłości” 
rozpoczęto budowę nowego placu zabaw. Wyposażono go w tzw. bez-
pieczną nawierzchnię, ogrodzono oraz ustawiono odpowiednie urządze-
nia.

20 kwietnia 2015 roku odbyła się uroczystość otwarcia nowego pla-
cu zabaw . W uroczystości wzięli udział : Wójt Gminy Topólka p. Ma-
rek Dybowski, ks. Marek Stefański, Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Paniewa, dyrektor szkoły Barbara Wieser, Rada Pedagogiczna, ucznio-
wie oraz rodzice. 

Dyrektor szkoły w swoim wystąpieniu podziękowała władzom za 
przystąpienie do tego projektu i zaangażowanie przy jego realizacji. 
Otwarciu placu towarzyszyło symboliczne przecięcie wstęgi oraz po-
święcenie przez ks. Marka Stefańskiego. Następnie dalszą inicjatywę 
przejęły dzieci czyli jej główni użytkownicy, którzy sprawdzili prawidło-
we funkcjonowanie m.in. zjeżdżalni, huśtawek itd.

Foto i tekst: J. Przybysz

Turniej Wiedzy Pożarniczej 

Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Turnieju Wie-
dzy Pożarniczej. 

27 marca Jędrzej Kosmalski i Krystian Trawiński reprezentowali 
szkołę na szczeblu powiatowym. Jędrzej Kosmalski zajął III miejsce, 
i w nagrodę otrzymal torbę podróżną a Krystian Trawiński, zajmując 
V miejsce, wygrał piłkę do gry w siatkówkę. Konkurs ten na stałe 
wpisal się w tradycję naszej szkoły. Dzięki pracy Pani Elzbiety 
Balcerczyk nasi uczniowie co roku zajmują wysokie lokaty. Dziękujemy 
za godne reprezentowanie naszej szkoły i życzymy dalszych sukcesów 
w kolejnych edycjach tego konkursu.

Tekst i foto: Elżbieta Balcerczyk

Podziękowanie
Dyrektor, Rada Pedagogiczna i uczniowie Szkoły Podstawowej im. 

F. Becińskiego w Paniewie serdecznie dziękują rodzicom za pomoc i za-
angażowanie przy zakładaniu ogródka przyszkolnego. Wasza determi-
nacja, ofiarność i troska o wizerunek obejścia naszej szkoły sprawiła, 
że nasz wspólny cel został zrealizowany. Z przyjemnością i zachwytem 
patrzymy dziś na szkołę, do której zapraszają nowe, młode roślinki.

Wiemy, że zawsze możemy na was liczyć.
Dyrektor SP w Paniewie Barbara Wieser

Tak jest.

Tak było.
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05 maja w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie z okazji 15-lecia biuletynu „Nasze Sprawy”.
Na zaproszenie komisji ds. promocji gminy przybyli: Andrzej Grabowski, Maria Jarzynowska, Danuta Szymańska-Mączka, Anna 

Wasiak i Stanisław Wojtysiak, którzy przez lata tworzyli oblicze biuletynu „Nasze Sprawy” oraz Wójt Gminy Marek Dybowski, Skarb-
nik Gminy Teresa Głowacka, Sekretarz Gminy Konrad Lewandowski. 

Minęło nam 15 lat

Nagrodzeni w konkursie Foto

Ze szczególną uwagą zebrani wysłuchali wspomnień i pro-
pozycji do biuletynu pomysłodawcy i pierwszego przewodni-
czącego zespołu redakcyjnego Andrzeja Grabowskiego. Pomy-
słodawcą nazwy „Nasze Sprawy” był radny Piotr Kalinowski . 
W ciągu tych 15 lat komisja promocji i zespół redakcyjny zmie-
niał swój skład osobowy. Zmieniała się też szata graficzna, ale 
nazwa biuletynu była i jest ciągle ta sama.

„Nasze Sprawy” informują i opisują sprawy urzędowe, szkol-
ne, kulturalne, parafialne, historyczne i te związane z działalno-
ścią różnych organizacji działających na terenie gminy oraz te, 
z życia mieszkańców – czyli nasze gminne sprawy.

W ciągu 15 lat „Naszych Spraw” przewodniczącymi zespo-
łów redakcyjnych byli:

1. Andrzej Grabowski 2000 – 2002 r. 
2. Piotr Kalinowski 2002 – 2006 r.
3. Maria Jarzynowska 2006 – 2010 r.
4. Stanisław Wojtysiak 2010 – 2014r.
5. Anna Migdalska od 2014r.
W miłej atmosferze uczestnicy spotkania wymieniali się swo-

imi spostrzeżeniami i uwagami na temat wydawanego Biuletynu.

Foto: Marek Linert

Komisja ds. promocji gminy
Anna Maria Migdalska, Barbara Zielińska, 
Marek Muraczewski, Stanisław Borkowski

Na zdjęciu Weronika Adrian, Pani Czesława Budzyńska

28.04.2015 w Urzędzie Gminy w Topólce na zaprosze-
nie Komisji d/s. Promocji Gminy i Jury oceniającego, odby-
ło się spotkanie i wręczenie nagród dla laureatów konkursu 
„Moja Gmina – Moją Małą Ojczyzną”. Dziękujemy wszyst-
kim uczestnikom konkursu i zapraszamy do wzięcia udziału 
w tegorocznej edycji konkursu promującego walory este-
tyczne, przyrodnicze i krajobrazowe Gminy Topólka.

Komisja d/s Promocji Rady Gminy

Od lewej stoją: Teresa Głowacka, Wójt Gminy Marek Dybowski, Anna Wasiak, Danuta Szymańska-Mączka, Andrzej Grabowski, Stanisław Wojtysiak, Maria Jarzynowska, 
Anna Migdalska, Marek Muraczewski, Barbara Zielińska, Stanisław Borkowski.
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To już 15 lat. Ten numer, który trzymasz w ręku Drogi czytel-
niku jest jubileuszowy. Łatwo obliczyć (90 x 2) :12 = 15. To do-
wód, że przez piętnaście lat systematycznie, co dwa miesiące 
wydawaliśmy nasz biuletyn.

Redagowało go pięć różnych zespołów zmieniających się 
wraz z wyborem Rady Gminy.

Mamy prawo sądzić, że Ci redaktorzy – amatorzy wywiązy-
wali się z zadania zadowalająco. Biuletyn jest chętnie czytany. 
Jest nawet oczekiwany.

Pisaliśmy w nim o bieżących naszych gminnych sprawach. 
Przeglądając jego kolejne numery dowiadywaliśmy się o budże-
cie gminy, jego realizacji, o uchwałach Rady Gminy, o gminnych 
inwestycjach, o życiu szkół i wynikach nauczania, a nawet, kto 
się ożenił i kto urodził. To może być nasz gminny diariusz. Taki 
był cel jego powstania. Mamy satysfakcję, że cel ten niemal 
osiągnęliśmy. Najważniejsza jednak ocena należy – jak zawsze 
– do Ciebie Czytelniku.

Andrzej Grabowski
Pierwszy Przewodniczący Zespołu redakcyjnego „Nasze Sprawy”

Jubileusz

Pierwszy numer.

Minęło 10 lat.

Minęło 5 lat.

Minęło 15 lat.
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GIMNAZJUM

Sukcesy gimnazjalistów
Bieżący rok szkol-

ny przyniósł duże suk-
cesy naszym uczniom 
w prestiżowym Przed-
miotowym Konkursie 
Kuratora Oświaty. 
Najwyższe osiągnię-
cie – czyli tytuł lau-
reata zdobyły: Daria 
Michalska z biologii, 
Karolina Pniewska 
z chemii i Wiktoria 
Wąsikowska z języka 
angielskiego. 

Tytuł laureata zwalnia z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalne-
go, dając równocześnie maksymalną liczbę punktów. Uczeń ma również 
zagwarantowany wstęp do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej. Z przed-
miotu, z którego brał udział w konkursie otrzymuje ocenę celującą. 

Ponadto Wiktoria i Karolina są finalistkami z języka niemieckiego.
Opiekunkami uczennic były: Ewa Lorenc, Magdalena Kurzawa, Kata-

rzyna Smól, Joanna Wawrzyniak. 
Gratulujemy laureatkom i finalistkom oraz ich rodzicom tak dużego 

sukcesu. 
Opiekunowie

XXIII Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia
18 marca w Bydgoszczy został prze-

prowadzony etap okręgowy XXIII Olimpiady 
Promocji Zdrowego Stylu Życia zorganizo-
wany przez PCK. Zgodnie z zasadami regu-
laminu każdy uczestnik był zobowiązany do 
udokumentowania swojej działalności proz-
drowotnej w środowisku lokalnym. Przedsta-
wione materiały były oceniane przez komisję 
konkursową kilka dni przed częścią teore-
tyczną. Końcowe wyniki konkursu to suma 
punktów uzyskanych za test i dołączoną do-
kumentację. 

W powyższej olimpiadzie powiat radzie-
jowski reprezentowała uczennica naszego gimnazjum Karolina Pniew-
ska z klasy IIIb (do etapu okręgowego kwalifikuje się tylko jedna osoba 
z rejonu). Karolina zajęła wysokie V miejsce w województwie kujawsko-
-pomorskim.

Magdalena Kurzawa, Ewa Lorenc

Palmy wielkanocne
Uczniowie Gimnazjum wykonali palmy wielkanocne, z którymi 

w Niedzielę Palmową uczestniczyli w swoich parafiach (Topólka, Orle, 
Mąkoszyn, Świerczyn i Witowo) w uroczystej procesji przypominającej 
wiernym wjazd Jezusa do Jerozolimy.

Aneta Tejman

c.d.

Olimpus – Ogólnopolski etap konkursu wiedzy  
o Janie Pawle II

Uczniowie klas V i VI po raz kolejny wzięli udział w szkolnych elimi-
nacjach konkursu wiedzy o Janie Pawle II. Wyłoniliśmy cztery ucznnice 
do etapu ogólnopolskiego, który w naszej szkole odbył się 30 III 2015 
w sali nr 9: 
• Szczepaniak Urszula kl VIa
• Ratajczyk Martyna kl Va
• Kowalewska Weronika kl VIa
• Pierucka Weronika kl VIa

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za pogłę-
bienie wiedzy o życiu i działalności Jana Pawła II i tym samym zachęca-
my do brania udziału w konkursach.

Foto i tekst Jolanta Grabowska, Grażyna Błaszczyk

Pamiętamy…
1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wy-

klętych”. Wspominamy wówczas Polaków, którzy nie złożyli broni po 
zakończeniu II wojny światowej i nadal walczyli, tym razem z władzą 
komunistyczną. W ramach obchodów święta członkowie koła historycz-
nego wraz z opiekunem złożyli kwiaty i zapalili symboliczny znicz pod 
pomnikiem Armii Krajowej w Znaniewie. W ten sposób uczciliśmy pa-
mięć Polaków walczących o wolość naszej ojczyzny. 

Foto i tekst Sylwia Kręcicka-Derela

Wizyta uczniów w ośrodku zdrowia
Kwiecień jest 

Miesiącem Kultury 
Zdrowotnej. W tym 
czasie przypada rów-
nież Święto Pracow-
ników Służby Zdro-
wia. Z tej też okazji 
delegacja uczniów ze 
Szkoły Podstawowej 
im. Mikołaja Kopernika w Topólce złożyła wizytę pracownikom służby 
zdrowia z NZOZ „SALUBER” w Topólce i przekazała od całej społeczno-
ści szkolnej życzenia oraz podziękowania za miłą współpracę. 

Foto i tekst Opiekun Szkolnego Koła PCK – Lidia Wąsikowska
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mierzeń, głównie o zapisy dotyczące realizacji tzw. projektów 
miękkich. W trakcie dynamicznej dyskusji wyrażali swoje opinie 
na temat proponowanych kierunków rozwoju gminy na najbliż-
sze lata.

Wpisanie zadań do Strategii stanowić będzie podstawę do 
ubiegania się o ich dofinansowanie w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego naszego województwa.

Wójt Gminy Marek Dybowski

Konsultacje społeczne przeprowadzone 2 kwietnia br. 
w Urzędzie Gminy Topólka to kolejny etap prac w kierunku 
wypracowania ostatecznej listy przedsięwzięć proponowanych 
przez samorząd gminy Topólka do wpisania do opracowywa-
nej „Strategii Rozwoju Powiatu Radziejowskiego na lata 2014-
2020”.

Licznie zgromadzeni uczestnicy spotkania reprezentowali 
wszystkie grupy społeczne i zawodowe. Ich wiedza i doświad-
czenie zaowocowały wzbogaceniem listy przedstawianych za-

Miło mi poinformować, że dwa spotkania organizacyjne, które 
odbyły się w dniach 9 i 15 kwietnia br. zaowocowały zawiązaniem 
się Klubu Seniora w naszej gminie. Do Klubu przystąpiły 23 osoby, 
spośród których wyłoniono Zarząd, w składzie:
• Przewodniczący – Zygmunt Dogoński
• Z-ca Przew. – Bożena Małkowska
• Sekretarz – Zofia Rybacka
• Skarbnik – Gabriela Wrzesińska

Klub Seniora, o nazwie „Złota Jesień” działać będzie przy 
Gminnym Ośrodku Kultury w Topólce. Przyjął on formułę otwar-
tą, co oznacza, że zainteresowani mogą zasilić jego szeregi. 
Założyciele Klubu ustalili terminarz spotkań .

Słowa podziękowania za włączenie się w organizację dwóch 
spotkań kierujemy pod adresem Przewodniczącej Gminnej Rady 
KGW, księży parafii Topólka, Świerczyn i Orle oraz pracowników 
GOK w Topólce.

Seniorom życzymy dobrych pomysłów na wspólne spędza-
nie czasu.

Wójt Gminy Marek Dybowski

Gminna Biblioteka Publiczna zaprosiła na spotkanie swo-
je wierne czytelniczki oraz przyjaciół i sympatyków Biblioteki 
z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.

6 marca przy świecach, kawie i słodkim poczęstunku go-
ście obejrzeli występ Kabaretu z Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej z Nowej Wsi. Na wspólnej zabawie i śpiewie szybko minął 
czas. Goście nie szczędzili braw występującym artystom, którzy 
chętnie bisowali. Następne imprezy dla czytelników Biblioteka 
przygotuje z okazji Tygodnia Bibliotek, który przypada w dniach 
8–15 maja. Na zdjęciach występy kabaretu i czytelnicy obecni 
na spotkaniu.

Foto i tekst: Małgorzata Wojtczak

Spotkanie z czytelniczkami

Klub Seniora

Spotkanie konsultacyjne
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W niedzielne popołudnie 8 marca 2015 r. w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Topólce odbyła się uroczystość z okazji Dnia Kobiet.

Na zaproszenie Wójta oraz pracowników GOK-u przybyło 
wiele pań z naszej gminy.

Była część artystyczna, były kwiaty i słodkości, a wszystko 
poprzedzone życzeniami od Wójta i Przewodniczącego Rady 
Gminy. Nastroju dopełniał wystrój sali, który był zwieńczeniem 
trudu, jaki włożyli panowie.

Czas umilał paniom występ lidera kabaretu „Pod Mio-
tłą” – Andrzeja Prętnickiego oraz duetu muzycznego Kamila 
Skickiego i Adama Drzewieckiego. W wersji smyczkowej wy-
stąpił student Akademii Muzycznej z Krakowa Kamil Skicki, 
znany przede wszystkim z występu w półfinale 4 Edycji „Mam 

Być kobietą…

Pierwsze spotkanie dotyczące założenia Stowarzyszenia 
Rozwoju Gminy Topólka wykazało duże zainteresowanie wśród 
mieszkańców powołaniem takiej organizacji. 

W związku z powyższym wyłoniła się grupa osób, która 
przygotowuje niezbędną dokumentację oraz projekt Statutu.

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Topólka
Przypominamy, że 28 maja 2015 r. o godz.16-tej w Sali 

Gminnego Ośrodka Kultury w Topólce odbędzie się kolejne 
spotkanie dotyczące założenia Stowarzyszenia Rozwoju Gminy 
Topólka, na które serdecznie zapraszamy.

Dyrektor GOK
Jan Błaszczyk

talent”. Poza tym może poszczycić się współpracą m.in. z Jac-
kiem Wójcickim, Łukaszem Zagrobelnym, Magdą Femme czy 
Krzysztofem Pendereckim. Artysta miał również gościnny wy-
stęp na Gali Miss Polski.

Mixowi znanych utworów w wersji smyczkowej akompanio-
wał Adam Drzewiecki – muzyk, pianista, klawiszowiec, aranżer 
i producent. Absolwent Instytutu Jazzu w Akademii Muzycznej 
w Katowicach od kilku lat jest kierownikiem muzycznym gal wy-
borów Miss Polski. Prowadzi również własne studio nagrań.

Wójtowi Gminy i Przewodniczącemu Rady w imieniu pań 
podziękowania złożyła Krystyna Żernicka.

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, a rozmowom nie 
było końca.

Organizatorzy
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Święconka w Kozjatach
W marcu tego 

roku powstało szó-
ste w Naszej Gmi-
nie Koło Gospo-
dyń Wiejskich. Po 
wielu latach Panie 
z Kozjat postano-
wiły reaktywować 
swoją działalność. 
Pierwszym, inauguracyjnym działaniem Koła była organizacja 
święconki w remizie OSP Kozjaty. Panie ze szczególną staran-
nością przygotowały jedną z sal remizy. Sala została dokładnie 
posprzątana i udekorowana ręcznie robionymi ozdobami. Pokar-
my tradycyjnie zostały poświęcone przez Księdza Proboszcza 
Krzysztofa Szcześniaka. Po oficjalnej „święconce” KGW – Ko-
zjaty zaprosiło zarówno Księdza Proboszcza, jak i wszystkich 
przybyłych na słodki poczęstunek. Na koniec poczęstunku zosta-
ły rozdane ozdoby wielkanocne, a największy stroik trafił do Ko-
ścioła pw. Świętego Jakuba w Mąkoszynie. Wszystkim przybyłym 
bardzo dziękujemy. Jednocześnie pragniemy poinformować, że 
Koło jest otwarte dla wszystkich, dlatego zapraszamy wszystkie 
osoby chętne do współpracy. 

Sekretarz KGW – Kozjaty – Dorota Tomczak

Spotkanie integracyjne
7 marca 2015 r. w Sołectwie Kamieniec odbyło się spotkanie 

mieszkańców sołectwa. Celem spotkania była integracja miesz-
kańców wsi. Na spotkaniu odbyła się degustacja produktów lo-
kalnych wykonanych przez Panie ze wsi Kamieniec. Omawiali-
śmy problemy dotyczące spraw wiejskich. Bardzo dziękuję za 
zainteresowanie i obecność na naszym spotkaniu.

Halina Pawlak – Sołtys sołectwa Kamieniec

Zebranie sprawozdawcze w OSP
Raz w roku odbywają się zebrania sprawozdawcze jednostek 

OSP. W tym roku 7 marca w OSP Orle odbyło się takie zebra-
nie z udziałem Wójta Gminy Marka Dybowskiego, zastępcy Ko-
mendanta Powiatowego PSP w Radziejowie st. kap. Jarosława 
Stokwisza, Prezesa Gminnego OSP Andrzeja Dzierżawskiego, 
Komendanta Gminnego OSP Zygmunta Dogońskiego oraz Prze-
wodniczącego Rady Gminy Topólka Stanisława Borkowskiego.

Na zebraniu omówiono dotychczasowe działania i plany 
OSP Orle oraz odznaczono medalami druhów strażaków. 

Za służbę w OSP odznaczeni zostali: Jan Wajer – Prezes 
OSP, Edmund Nowakowski – Naczelnik OSP, Stanisław Lewiń-
ski, Tadeusz Wiliński, Arkadiusz Pawlak, Piotr Pawlak, Bogumił 
Zarębski, Karol Kędzierski, Grzegorz Wajer, Wojciech Lewiński, 
Jarosław Frontczak, Krzysztof Mańkowski, Łukasz Wiliński, Ma-
riusz Nowakowski, Grzegorz Pawlak i Jarosław Wajer. 

Za akcję ratowniczą przeprowadzoną w ubiegłym roku na 
jeziorze Chalno, w której uratowano człowieka, na zebraniu od-
znaczono druhów brązowymi medalami za zasługi dla pożar-
nictwa: Grzegorza Pawlaka, Jarosława Frontczaka i Jarosława 
Wajera. Wcześniej za tę samą akcję odznaczono Andrzeja Ku-
rzawę, Arkadiusza Pawlaka i Grzegorza Wajera.

Druhowie strażacy Kobietom
Stało się już tradycją, że strażacy z Orla organizują „Dzień 

Kobiet” dla naszych miłych Pań, natomiast kobiety odwzajem-
niają się druhom, przygotowując piękny i oryginalny „Dzień 
Strażaka”.

W tym roku na zaproszenie druhów 13 marca przybyło do 
remizy wiele kobiet. 

W radosnej i sympatycznej atmosferze upłynął wieczór.
Foto i tekst Stanisław Borkowski
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również na rolę drogowskazu. Jedno 
jest pewne – na stałe wrósł w krajobraz. 
Krzyż był odnawiany w roku 1972 z ini-
cjatywy Pana Józefa Beneca i Tadeusza 
Przybysza. Czas jest jednak nieubłagany 
i również obecnie ten symbol wymagał 
renowacji. Prac tych, z inicjatywy pro-
boszcza Parafii Topolka podjęli się oko-
liczni mieszkańcy, fundatorami byli Karol 
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Podróżując po terenach Kujaw trudno 
sobie wyobrazić brak tych symboli wiary, 
stanowiących ukoronowanie wspólnego 
wysiłku całej społeczności, czy też pry-
watnego fundatora. Ich autorzy wielo-
krotnie pozostają anonimowi podobnie 
jak większość sztuki ludowej. Przydrożny 
krzyż nigdy nie był postawiony przypad-
kowo. Stawiano je w miejscach ważnych, 
np. przy kościele lub w centrum wsi wy-
znaczając jej punkt centralny, powstawa-
ły na obrzeżach osad wyznaczając ich 
granicę lub na rozstajach dróg żegnając 
podróżnych. Wznoszono je w miejscach 
gdzie znaleziono kości lub na polach bi-
tew dla upamiętnienia poległych. Przy 
ścieżkach do lasu czy na skraju pól sta-
nowiły też pewnego rodzaju drogowskaz. 
Drogowskaz jakże przejmujący, zarówno 
duchowy jak i czysto ludzki, użytkowy. 
Każdy krzyż lub kapliczka do czegoś 
nawołuje lub przypomina o zdarzeniu 
z przeszłości. Były wznoszone w podzię-
ce za otrzymane łaski, za uzdrowienie 
z choroby czy uratowanie z wojennej po-
żogi lub klęski żywiołowej, stąd, tak wiele 
ich powstawało po przejściu armii, czy po 
kolejnym powstaniu lub zarazie. Budowa-
no je również jako pokutę za grzechy.

Trudno dziś określić symbolikę i czas 
powstania przydrożnego krzyża usytu-
owanego w Kamieńcu. Być może był to 
właśnie krzyż graniczny wyznaczający 
granicę pomiędzy miejscowościami Cza-
manin i Kamieniec. Jego usytuowanie 
u zbiegu czterech dróg wskazywać może 

Renowacja krzyża w Czamaninie
Przydrożne krzyże, tak charakterystyczne dla polskiego krajobrazu, nie są tylko ciekawym folklorem, mają znacznie głęb-
sze przesłanie. Krzyż był chlubą mieszkańców wsi, osią ich wspólnoty, świadczył o ich pobożności. Z szacunku zdejmo-
wano przy nim czapkę, czyniono znak krzyża. Przy okazji świąt ozdabiano kwiatami, szarfami. Na naszej ziemi obyczaje te 
kultywuje się do dziś. Kapliczki, figury i krzyże tak jak niegdyś gromadzą mieszkańców na wspólnej modlitwie, zwłaszcza 
w trakcie nabożeństw majowych.

Krzanowski, Władysław Lewandowski 
i Henryk Zawada z rodziną. Ukończono je 
na przełomie kwietnia i maja. W sobotę, 
drugiego maja, przy udziale licznej grupy 
mieszkańców Kamieńca i Czamanina, od-
było się uroczyste poświęcenie nowego 
krzyża, który przez długie lata będzie słu-
żył mieszkańcom.

Foto i tekst: Konrad Lewandowski

Wybory prezydenckie 2015 I tura
Lp Imię i nazwisko  Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%)
1  Braun Grzegorz Michał   6    0.39%
2  Duda Andrzej Sebastian   555    35.81%
3  Jarubas Adam Sebastian   73    4.71%
4  Komorowski Bronisław Maria  514    33.16%
5  Korwin-Mikke Janusz Ryszard  30    1.94%
6  Kowalski Marian Janusz   7    0.45%
7  Kukiz Paweł Piotr   291    18.77%
8  Ogórek Magdalena Agnieszka  49    3.16%
9  Palikot Janusz Marian   16    1.03%
10  Tanajno Paweł Jan   1    0.06%
11  Wilk Jacek     8    0.52%


