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Szanowni Państwo – Mieszkańcy Gminy Topólka

 Na rozpoczynający się Nowy Rok 2016 
życzymy Państwu – wszystkim mieszkańcom Gminy Topólka: 

zdrowia, szczęścia, wiele dobra i pomyślności w życiu osobistym, 
rodzinnym oraz zawodowym.

Niech wiara i nadzieja daje siły w pracy i życiu codziennym.

Z najlepszymi życzeniami

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Borkowski

Wójt Gminy
Marek Dybowski
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Z PRAC RADY GMINY TOPÓLKA
Na IX Sesji Rady Gminy – 27 listopada 2015 r. Radni 

podjęli uchwały w sprawach:
1) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 

rok 2016 i zwolnień w tym podatku na obszarze Gminy To-
pólka,

2) określenia wzorów formularzy: „informacja o nieruchomo-
ściach i obiektach budowlanych” oraz „deklaracja na poda-
tek od nieruchomości”,

3) określenia wzorów formularzy: „informacja o gruntach” oraz 
„deklaracja na podatek rolny”,

4) określenia wzorów formularzy: „informacja o lasach” oraz 
„deklaracja na podatek leśny”,

5) przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Topólka, 

6) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nierucho-
mości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych 
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wy-
poczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku,

7) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli 
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub 
innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyj-
no-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część 
roku, a położonych na terenie Gminy Topólka,

8) 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,

9) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na któ-
rych znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomo-
ści wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
wykorzystywanych jedynie przez część roku,

10) opłaty targowej,
11) zmiany uchwały nr III/10/14 Rady Gminy Topólka z dnia 

29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 
rok,

12) zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji infor-
macji o kandydatach na ławnika.

Na X Sesji – 22 grudnia 2015 r. Radni podjęli uchwały 
w sprawach: 
1) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topól-

ka na lata 2016–2021, 
2) uchwalenia budżetu na 2016 rok,
3) uchylenia uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Gmin-

nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Topólce,
4) uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Topólce,
5) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wy-
łączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warun-
ków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak 
również tryb ich pobierania,

6) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Prze-
ciwdziałania Narkomanii w Gminie Topólka na rok 2016, 

7) zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy To-
pólka na rok 2016,

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

9) przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy To-
pólka”,

10) wprowadzenia zmiany do „Lokalnego Programu Rozwo-
ju Gminy Topólka na lata 2012–2020”, przyjętego uchwałą 
Nr III/120/12 Rady Gminy Topólka z dnia 21 grudnia 2012 r.,

11) ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Topólka. 

Na XI Sesji – 29 grudnia, podjęto uchwały w sprawach:
1) przyjęcie regulaminu głosowania w wyborach ławnika do 

Sądu Rejonowego w Radziejowie,
2) podjęcie uchwały o stwierdzeniu wyboru ławnika do Sądu 

Rejonowego w Radziejowie na kadencję 2016–2019. Pod-
jęte uchwały do wglądu na stronie Biuletynu Informacji Pu-
blicznej Gminy Topólka (BIP Topolka).

Foto: Wojciech Wąsikowski
Przewodniczący Rady Gminy Topólka Stanisław Borkowski

Głosowanie nad budżetem
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Informacja dotycząca budżetu gminy  
na 2016 rok

Udział w programach i projektach edukacyjnych
Dzięki udziałowi Gminy Topólka w projekcie p.n. „Realizacja 

systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-po-
morskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edu-
kacyjnych” realizowanego przez Urząd Marszałkowski, Szkoły 
Podstawowe w Topólce i Paniewie zostały wyposażone w czte-
ry zestawy tablic interaktywnych. Od grudnia nauczyciele oraz 
uczniowie klas IV-VI podczas lekcji mogą korzystać z atrakcyj-
nego, multimedialnego środka dydaktycznego. Wkład własny 
Gminy Topólka jako Partnera Projektu wyniósł 12.909,37 zł.

Gmina Topólka otrzymała również wsparcie finansowe w ra-
mach programu Rządowego „Książka naszych marzeń”. Biblio-
teki szkół podstawowych wzbogaciły się o książki, które mają 
służyć rozwijaniu wszechstronnych zainteresowań uczniów, pro-
mocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz pomóc w re-
alizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. Dzięki 
wsparciu finansowemu, szkoły zakupiły książki za łączną kwotę 
3. 962,50 zł. Wkład własny gminy to 20% całkowitych kosztów 
zadania.

Gmina złożyła również wniosek o udzielenie wsparcia finan-
sowego na zakup książek dla uczniów Gimnazjum w Topólce 
w ramach programu wieloletniego p.n. „Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3. Wnioskowana kwota to 
4. 000,00 zł.

Foto z archiwum szkoły
Maria Olszewska – Kierownik GZEAS w Topólce

Na sesji Rady Gminy Topólka, która odbyła się 22 grudnia 
2015 r. przyjęto zrównoważony budżet gminy na 2016 rok, co 
oznacza iż dochody i wydatki zostały ustalone na tym samym 
poziomie (16.810.000,00 zł).

Przy konstruowaniu tego dokumentu uwzględniliśmy 2% 
wskaźnik wzrostu dochodów i wydatków budżetowych. W opar-
ciu o to założenie Rada Gminy 29 października br. ustaliła 
wysokość podatków i opłat lokalnych. Z uwagi na negatywne 
skutki suszy, z którą mieliśmy do czynienia w ubiegłym roku, 
zdecydowaliśmy o obniżeniu o 4% w porównaniu do 2015 roku, 
stawki 1 dt ceny żyta stanowiącej podstawę obliczania podatku 
rolnego od 1 ha przeliczeniowego. 

Określając tegoroczne zamierzenia inwestycyjne wzięliśmy 
pod uwagę realność pozyskania na ich realizację środków fi-
nansowych pochodzących z funduszy unijnych oraz obciążenie 
budżetu wynikające z potrzeby spłaty wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań. Na koniec 2014 roku zadłużenie gminy z tytułu 
zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło 2.700.000,00 zł. 
Natomiast na 31 grudnia 2015r. uległo zmniejszeniu do kwoty 
2.050.000,00 zł. Przyjęty budżet gminy uwzględnia dalszą spła-
tę w kwocie 650 tys. zł wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Jesteśmy gminą rolniczo-turystyczną, toteż nasze działa-
nia muszą zmierzać w kierunku ułatwienia życia stałym miesz-
kańcom, jak również mieszkańcom przebywającym czasowo 
w trakcie wypoczynku na terenie naszej gminy. Zaplanowana 
budowa drogi na odcinku Miłachówek – Zgniły Głuszynek jest 
najlepszym tego przykładem. Przedsięwzięcie to o wartości ok. 
800 tys. zł jest najważniejszą inwestycją zaplanowaną na 2016 
rok. Dodatkowym efektem jej realizacji będzie opasanie Jeziora 
Głuszyńskiego, po stronie naszej gminy, ciągiem dróg utwar-
dzonych, Rybiny – Zgniły Głuszynek.

Z myślą o obu grupach mieszkańców przystąpimy do mo-
dernizacji ujęcia wody. Posiadamy opracowanie, które wskazu-

je, jakie konkretnie działania musimy podjąć w celu zwiększenia 
wydajności ujęcia wody w miejscowości Orle. W okresie letnim 
dobowa produkcja wody w tym ujęciu jest trzy a nawet cztero-
krotnie wyższa niż w pozostałym okresie.

W zakresie poprawy infrastruktury drogowej planujemy prze-
budowę w bieżącym roku odcinków dróg gminnych w miejsco-
wościach: Chalno, Karczówek, Paniewo, Sadłużek, Świerczyn, 
Wola Jurkowa i Znaniewo.

Na ten cel przeznaczyliśmy w budżecie gminy kwotę ponad 
600 tys. zł. Jesteśmy jedyną gminą w powiecie radziejowskim 
posiadającą wyodrębniony fundusz sołecki. Cieszy fakt wspie-
rania środkami tego funduszu również zadań wskazanych do 
realizacji przez samorząd gminy. Na zadania z zakresu drogo-
wnictwa mieszkańcy sołectw przeznaczyli łącznie środki prze-
wyższające kwotę 200 tys. zł. 

Potrzeb oczywiście jest o wiele więcej. Te najważniejsze za-
pisaliśmy w:
– liście przedsięwzięć stanowiących integralną część do „Stra-

tegii Rozwoju Powiatu Radziejowskiego na lata 2014-2020”,
– wykazie przedsięwzięć ujętych w Strategii Lokalnej Grupy 

Działania „ Razem dla Powiatu Radziejowskiego”.
Zadania zapisane w tych dokumentach realizowane będą 

w latach następnych w oparciu o udostępniane środki unijne. 
Wstępne prognozy wskazują, iż pierwsze nabory wniosków 
będą miały miejsce w III i IV kwartale tego roku. 

Do realizacji w 2016 roku wybraliśmy zadanie z zakresu po-
prawy infrastruktury drogowej, gdyż ma ono największe szanse 
na wsparcie środkami unijnymi w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. W styczniu bieżącego roku złożyliśmy do 
Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wniosek o dofinansowanie 
tego zadania. 

Marek Dybowski
Wójt Gminy
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SP PANIEWO

Gala laureatów konkursu plastycznego PCK w Radziejowie
19 listopada 2015 r. trzy uczennice naszej szkoły wraz z opiekunem Szkolnego Koła PCK 

Lidią Wąsikowską, wzięły udział w gali laureatów powiatowego konkursu plastycznego PCK: „Ob-
serwuję, widzę, reaguję”, która miała miejsce w ZS RCKU w Przemystce podczas uroczystości 
obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK.

Nagrodzone uczennice:
1. Agata Brzezińska z kl. VI b – I miejsce
2. Klaudia Majrzak z kl. VI b – I miejsce
3. Adrianna Kacprzak z kl. II b – wyróżnienie.

Opiekunowie konkursu – Lidia Wąsikowska i Anna Antczak.
Podczas uroczystości Lidia Wąsikowska za działalność w organizacji PCK, Uchwałą Kapituły 

Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie, została wyróżniona Odznaką Ho-
norową PCK III stopnia.

Szkolne Koło PCK Gala laureatów

Mikołajki klasy Ia na basenie
Dzięki wspaniałomyślnym rodzicom udało się zorganizować miko-

łajkowy – integracyjny wyjazd na basen. Uczniowie z klasy Ia wspól-
nie z rodzicami świetnie bawili się w wodzie. Podczas zabawy dzieci 
odwiedził Mikołaj z drobnym upominkiem. Po wyczerpującej zabawie 
wszyscy udali się do pizzerii. Wycieczka była bardzo udana. Dziękujemy 
wszystkim rodzicom, a szczególnie Annie Kalinowskiej, która zajęła się 
organizacją całej imprezy. 

Aleksandra Kolad wraz z uczniami klasy Ia

Mikołajkowy Turniej Sportowy
4.12.2015 r. uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej im. Mikoła-

ja Kopernika w Topólce uczestniczyli w „Integracyjnym Mikołajkowym 
Turnieju Sportowym”. Dzieci brały udział w różnych konkurencjach 
sportowych, którym towarzyszyły ogromne emocje i dużo śmiechu. 
Atrakcją turnieju była wspólna zabawa z Mikołajem i Śnieżynkami oraz 
drobne upominki. Turniej zakończył się wręczeniem dyplomów i miko-
łajkowych medali.

Organizator Barbara Kordylak

Jasełka w naszej szkole 
Boże Narodzenie to czas, kiedy wszyscy stają się bardziej życzliwi 

i milsi. Aby podkreślić wyjątkowy charakter tych świąt już tradycyjnie, 
jak co roku, uczniowie pod kierunkiem pani Beaty Kujawy przygotowali 
jasełka. W pięknie udekorowanej sali zasiedli: uczniowie, nauczyciele, 
ksiądz Marek Stefański oraz pracownicy naszej szkoły. Całość przedsta-
wienia pokazującego scenki z życia nowonarodzonego dzieciątka prze-
platana była kolędami tworzącymi ten niepowtarzalny klimat radości 
i refleksji. Na zakończenie głos zabrała pani dyrektor Barbara Wieser, 
która podziękowała wykonawcom oraz złożyła wszystkim obecnym ży-
czenia świąteczne, do których dołączył ksiądz Marek Stefański. Następ-
nie wspólnie śpiewaliśmy kolędy.

Tekst/Foto: J. Przybysz 

Jasełka

Konkurs „Najpiękniejsza ozdoba świąteczna”
Boże Narodzenie i czas przygotowań do świąt to najpiękniejszy 

okres w całym roku. W listopadzie został ogłoszony konkurs na naj-
piękniejszą ozdobę świąteczną. Adresatami konkursu byli uczniowie klas 
0-III oraz IV-VI. Na konkurs wpłynęło wiele pięknych prac. W młodszej 
grupie wiekowej I miejsce zajęli: Kacper Błaszczyk z kl. O i Bartłomiej 
Kołodziejski z kl. II. II miejsce zajęli: Kacper Waszak z kl. O, Nikola Do-
mańska z kl. O, Kacper Kosmalski z kl. I, Mateusz Małkowski z kl. I, 
Michał Nowakowski z kl. II. III miejsce zajęli: Szymon Gawrysiak z kl. O, 
Nikola Słomczewska z kl. O, Karol Jankowski z kl. O, Julia Chojnacka 
z kl. I, Wiktoria Podolska z kl. I, Wiktor Sołtysiński z kl. III.

W klasach IV–VI: I miejsce zajął Jankowski z kl. V; II miejsce 
Krzysztof Betliński z kl. VI ; III miejsce zajęli: Natalia Waszak z kl. V 
i Nikola Kasińska z kl. VI. 

Tekst: B. Jaskólska 
Foto: J. Przybysz

Ozdoby 
świąteczne

Mamo, ja chcę żyć

Członkowie Szkolnego Koła Caritas wzięli udział w 8 edycji akc-
ji „Warto być bohaterem“, której organizatorem jest Caritas diecezji 
toruńskiej. Celem akcji jest budzenie wrażliwości, społecznej odpowie-
dzialności i szacunku dla drugiego człowieka, a także pomoc chorym 
i ich bliskim. W tym roku problemem, na który szczególnie zwrócono 
uwagę jest historia dziewczyny chorej na nowotwór – „Mamo, ja chcę 
żyć"oraz zmotywowanie dzieci i młodzieży do pozytywnych postaw – ak-
ceptacji drugiego człowieka. Akcja prowadzona była na terenie szkoły 
i parafii Topólka. Zebraną kwotę w wysokości 619,94 zł przesłaliśmy 
na konto Caritas w Toruniu. Podsumowanie odbyło się 27 listopada 
2015 r. podczas inauguracji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Za 
udział w akcji Szkoła otrzymała Certyfikat Szkoły Budującej Wrażliwość 
Społeczną 2015 r. Uczniowie wraz z opiekunami dziękują Ks. Proboszc-
zowi Antoniemu Wojciechowskiemu za zorganizowanie wyjazdu.

Opiekunowie Szkolnego Koła Caritas
Jolanta Grabowska, Grażyna Błaszczyk
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Gimnaz jum TOPÓLKA

Międzygimnazjalna innowacja pedagogiczna  
z języków obcych

Publiczne Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Topólce rozpo-
częło w roku szkolnym 2015/2016 udział w międzygimnazjalnej inno-
wacji pedagogicznej z języka angielskiego i niemieckiego „Napiszmy to 
razem”. Przedsięwzięcie to będzie trwało od października 2015 r. do 
czerwca 2016 r. Założeniem innowacji jest rozwój komunikacji w języku 
angielskim i niemieckim poprzez nawiązanie współpracy z innymi szko-
łami z powiatów: włocławskiego, lipnowskiego i radziejowskiego oraz 
współtworzenie historyjki, komiksu, prezentacji multimedialnej i krótkie-
go filmu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych. 
Chętni uczniowie naszego gimnazjum będą uczestniczyć w dodatko-
wych zajęciach, podczas których napiszą historię w języku angielskim 
pt. „Moja klasa na bezludnej wyspie” oraz w języku niemieckim: „Ala 
była zwyczajną dziewczyną”. Następnie do gotowego tekstu stworzą 
prezentację multimedialną, aby w końcu nakręcić film opowiadający fa-
bułę wcześniej wymyślonej historii. 

Dzięki wprowadzeniu tej innowacji uczniowie zyskają dodatkową 
motywację do nauki języków obcych oraz zwiększy się ich efektywność 
i potencjał działania, łatwość w rozumieniu tekstów słuchanych i czy-
tanych w języku angielskim i niemieckim, posługiwaniu się bogatym 
zasobem słownictwa. Rozwiną umiejętność nawiązania swobodnego 
kontaktu interpersonalnego podczas rozmów na Skype, poprzez wymia-
nę e-maili z koleżankami i kolegami z innych szkół. W trakcie trwania 
innowacji, będą mieli możliwość spotkania się w „realu” z uczniami re-
alizującymi innowację w celach integracyjnych, komunikacyjnych oraz 
edukacyjnych (dzielenie się spostrzeżeniami ze zrealizowanych zadań 
oraz efektów, jakie powstaną). 

Opiekunowie innowacji: Joanna Wawrzyniak, Maria Danielewska
Foto: nadesłane

Grupa z języka angielskiego

Grupa z języka niemieckiego

Wybory do samorządu uczniowskiego
12 października 2015r. w Publicznym Gimnazjum im. Adama Mic-

kiewicza w Topólce odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. 
Głosowanie odbyło się zgodnie z zasadami demokracji. W głosowaniu 
tajnym zostali wyłonieni przedstawiciele samorządu: przewodniczący – 
Patryk Trawiński kl.IIb – 36 głosów, zca przewodniczącego – Urszula 
Szczepaniak kl. Ib – 34 głosy, skarbnik – Agnieszka Sikorska kl. Ia – 
27 głosów.

Życzymy naszemu samorządowi, żeby spełnił pokładane w nim na-
dzieje.

SUKCES naszych Gimnazjalistów 
Milena Janka z kl.IIIb i Kamil Zasada z kl.IIc wzięli udział w konkur-

sie przedmiotowym z chemii, organizowanym przez Kuratora Oświaty. 
Do tej pory odbyły się już dwa etapy: szkolny i rejonowy. Oba zmagania 
nasi uczniowie pokonali i uzyskali odpowiednią ilość punktów, umożli-
wiającą im udział w finałowym etapie wojewódzkim. Rozgrywki finałowe 
odbędą się w lutym. 

Udział w tym prestiżowym konkursie, to duże wyzwanie dla mło-
dzieży, ponieważ sprawdza ich umiejętności, wiedzę oraz daje dobry 
start w przyszłość. 

Laureat ma możliwość wyboru szkoły średniej, jest również zwol-
niony z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego – uzyskując mak-
symalną ilość punktów z przedmiotu konkursowego. Gratulujemy i ży-
czymy sukcesu w finale. 

Ewa Lorenc

II Międzygimnazjalny konkurs recytatorski  
poezji angielskiej

1 grudnia 2015r. w Publicznym Gimnazjum im. Adama 
Mickiewicza w Topólce odbył się II Międzygimnazjalny Kon-
kurs Recytatorski Poezji Angielskiej. W konkursie wzięło udział 
12 uczestników (gimnazjum: Lubraniec, Osięciny, Piotrków Kuj., 
Topólka).

Cele konkursu to: 
– dodatkowa motywacja do nauki i doskonalenie znajomości 

języka angielskiego uczniów
– popularyzacja poezji angielskiej 
– prezentacja umiejętności językowych i recytatorskich uczniów 

uczących się języka angielskiego.
Wykonawców oceniała komisja w składzie: 

– przewodnicząca – Agnieszka Kontowicz – nauczyciel języka 
angielskiego Szkoły Podstawowej im. Franciszka Becińskiego 
w Paniewie

– Anna Jaskólska – nauczyciel języka angielskiego w przed-
szkolu w Topólce

– Joanna Wawrzyniak – nauczyciel języka niemieckiego Pu-
blicznego Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Topólce.
I miejsce zajęła uczennica z gimnazjum w Lubrańcu – Klau-

dia Maciejewska - w utworze „MAKE WAR, NOT LOVE”.
II miejce zajął uczeń z gimnazjum w Lubrańcu – Filip Paw-

łowski – w utworze WILLIAM WORDSWORTH „DAFFODDILS”.
III miejsce zajęła uczennica z gimnazjum w Piotrkowie Kuj.– 

Ewelina Rynkowicz – w utworze KEVIN WILLIAM HUFF „WHY 
GOD MADE TEACHERS”.

Nagrody ufundował Wójt Gminy Topólka p. Marek Dybowski, 
Publiczne Gimnazjum im. A.Mickiewicza w Topólce, gadżety zaś 
wydawnictwo Macmillan.

Organizator: Katarzyna Smól
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żoretek „Iskra” oraz Zumby poprowadzony przez Izabelę Wasiak.
Na scenie Gminnego Ośrodka Kultury zaprezentowała się 

młodzieżowa orkiestra dęta „Sempre Cantabile” z mażoretkami 
„Iskra”. Występ poruszył słuchaczy, a w muzyczny nastrój wpro-
wadzili trzej wspaniali młodzieńcy: Grzegorz Rozmanowski, Ja-
kub Kozicki i Mariusz Kosiński z sekcji gitarowej.

Na rzecz WOŚP śpiewały też nasze lokalne artystki: Zuzia 
Matusiak, Julia i Joanna Kordylak, Ewelina Pawlak, Sara Ma-
ciejewska, Ewa Budzińska i Klaudia Górniak.

Każdy obecny mógł skorzystać z oferty stoisk, które znajdo-
wały się na sali:
– degustacji ciast przygotowanych przez Panie z KGW,
– pielęgnacji dłoni, które wykonywała Teresa Wiśniewska,
– pomiaru poziomu cukru, ciśnienia i oceny wagi ciała z NZOZ 

SALUBER,
– malowania paznokci metodą hybrydową wykonanego przez 

Monikę Lipską,
– czesania i strzyżenia wykonanego przez Magdalenę Wojty-

siak-Szafrańską.
Aspirant sztabowy, asystent ds nieletnich Wojciech Sobiecki 

zapoznał zebranych ze sposobem udzielania pierwszej pomocy, 
a dla najmłodszych przygotował kącik małego artysty.

W międzyczasie w Hali Sportowej i w GOK odbywały się 
licytacje przedmiotów przekazanych na aukcje. Podobnie jak 
w ubiegłym roku tort został wylicytowany za najwyższą kwotę 
i przekazany przez nabywcę do skosztowania przez obecnych.

Impreza zakończyła się tradycyjnym światełkiem do nieba, 
po którym zespół Adrianex zaprosił do wspólnej zabawy. W ubie-
głym roku zebraliśmy 3.984,66 zł .Miło nam poinformować, że 
nasze niestrudzone wolontariuszki: Patrycja Głowacka, Martyna 
Kolad, Sara Maciejewska, Oliwia Siwińska, Julia Szymczak za-
pełnionymi przez darczyńców puszkami, przekazały do sztabu 
WOŚP kwotę 5.921,66 zł. Mierzyliśmy wysoko i się udało!

Pragniemy podziękować wszystkim, którzy pomogli nam 
przy organizacji i przeprowadzeniu tej imprezy. Gorące podzię-
kowania przekazujemy również wszystkim tym, którzy wzięli 
w niej udział.

Foto: Wojciech Wąsikowski

DO ZOBACZENIA ZA ROK, SIEMA!

10 stycznia 2016 r. Mierzyliśmy wysoko! Po raz kolejny 
zbieraliśmy pieniądze dla pediatrii oraz zapewnienia godnej 
opieki medycznej seniorów.

Podobnie jak w roku ubiegłym Gminny Ośrodek Kultury 
w Topólce na rzecz WOŚP oprócz aukcji przygotował imprezy 
towarzyszące. Zagraliśmy i sportowo i koncertowo! W hali przy 
Gimnazjum odbył się turniej piłki siatkowej. Niby przeciwko so-
bie, a jednak razem i z potrzeby serca zagrało 5 drużyn mę-
skich: Przedsiębiorcy, Urząd Gminy, Topólka Team, Zjednoczeni 
Paniewo oraz Kawalerzy z Orla oraz 4 drużyny żeńskie: Przyja-
ciółki, Urząd Gminy, Koło Gospodyń Wiejskich i Wesoła Ekipa.

Turniej o Puchar Wójta Gminy wygrały następujące drużyny:
w kategorii kobiet:
I miejsce  – KGW
II miejsce  – Urząd Gminy
III miejsce  – Przyjaciółki
w kategorii mężczyzn:
I miejsce  – Zjednoczeni Paniewo
II miejsce  – Kawalerzy z Orla
III miejsce  – Urząd Gminy.

W przerwach wszyscy uczestnicy mogli się posilić pyszną gro-
chówką, a między meczami czas umilał pokaz grupy tanecznej ma-

Za nami 24. Finał  
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Wolontariuszki WOŚP

Przakazywanie zebranych datków w gminie Topólka na WOŚP

Tekst: Iwona Waszak i Ewelina Lewandowska
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Bilet dla Brata
Dzięki zaangażowaniu naszych wolontariuszek na światowe 

Dni Młodzieży – Kraków 2016, Izabeli Wasiak i Katarzyny Ku-
cal, 06 grudnia 2015 r. odbyła się zbiórka pieniędzy na przyjazd 
młodzieży ze Wschodu (z dawnego Związku Radzieckiego) do 
Polski, na lipcowe Światowe Dni Młodzieży. Można było kupić 
ręcznie wykonane stroiki, karty świąteczne i pierniczki – zrobio-
ne przez nasze wolontariuszki i dzieci z parafii Orle oraz ciasto 
upieczone przez Elżbietę Augustyniak z Rybin oraz pp. Bar-
czów z Rybin i Jabłońskich z Olszaka. Cały dochód z tej akcji  
przeznaczony jest na szczytny cel.

Foto ze strony parafii
Stanisław Borkowski

Koncert  
na Boże Narodzenie

Uroczysta msza koncelebrowana przez księży: Jacka Ja-
błońskiego i proboszcza Tadeusza Szczepaniaka, zgromadziła 
w kościele w Orlu wielu parafian i gości. Mszę uświetnił występ 
Zespołu „Emmanuel”. Drugim zespołem, który wzbogacił uroczy-
stość Bożego Narodzenia był młodzieżowy „EUFORIA BAND”.

Występującym składamy podziękowania za uświetnienie 
uroczystości Bożego Narodzenia oraz dodatkowe doznania es-
tetyczne i artystyczne.

Foto nadesłane
Stanisław Borkowski

Paczki dla dzieci
Stało się już tradycją, że 06 grudnia przybywa „Mikołaj” do 

kościoła parafialnego w Orlu. Z inicjatywy ks. proboszcza Ta-
deusza Szczepaniaka, co roku przygotowuje się 50 paczek dla 
dzieci.

Wsparcie dla tego pomysłu okazuje od lat także reaktywo-
wane Koło Gospodyń Wiejskich w Orlu.

Foto: ze strony parafii
Stanisław Borkowski

I miejsce dla zespołu 
„Emmanuel”

2 stycznia 2016 r. w Parafii św. Stanisława BM we Wło-
cławku odbył się „IV Przegląd Kolęd i Pastorałek u św. Sta-
nisława” pod honorowym patronatem J. Eks. Ks. Bp. Wie-
sława Alojzego  Meringa. W przeglądzie brało udział około 
100 wykonawców, spośród których wytypowano 15 solistów 
i zespołów, którzy wystąpili w etapie finałowym. Zespół EMMA-
NUEL zajął I MIEJSCE w kategorii: „zespoły”.

Tekst i foto: W. Wąsikowski

Pluszowy  
Miś – przytulanka

Miękki, puchaty i taki z łatką. 25 listopada swoje święto 
obchodzi najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci i nie-
zastąpiona przytulanka przy zasypianiu – Pluszowy Miś. Mimo 
coraz nowocześniejszych i coraz bardziej atrakcyjnych zaba-
wek, moda na misie nie przemija, bo „czy to jutro, czy to dziś, 
wszystkim jest potrzebny Miś”.

Z tej okazji Gminna Biblioteka Publiczna zaprosiła 
25.11.2015r. dzieci z kl . 0 i kl. I-III na spektakl pt. „Urodziny Mi-
sia Ambrożego”. Dzieci czynnie uczestniczyły w przedstawieniu, 
śpiewały, tańczyły i bawiły się doskonale, co widać na załączo-
nym zdjęciu. 

Foto z archiwum Biblioteki
Małgorzata Wojtczak
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Z okazji przypadającego w listopadzie Ogólnopolskiego Dnia Seniora 
Gminna Biblioteka Publiczna zaprosiła Klub Seniora „Złota Jesień” na spotka-
nie z Jolantą Szwalbe pt. „Jak zwyciężyć czas i mieć w sercu wiecznie maj”. 
Autorka przedstawia nam pełne pouczających puent aforyzmy wybitnych ludzi, 
odkrywamy jakby na nowo samych siebie, wnikamy do głębi naszego serca 

Gminna Biblioteka Publiczna 7 grudnia zaprosiła czytelni-
ków i sympatyków biblioteki na wieczór poetycko-muzyczny 
przy świecach pt. „Kolędnicy”. Przybyło wiele osób chcących 
wysłuchać świątecznego programu Teatrzyku „Trójka” w wyko-
naniu rodziny Rzyskich. Całość była złożona z kolęd oraz krót-

PODZIĘKOWANIA
Grupy taneczne z Topólki działające przy  

Gminnym Ośrodku Kultury  
i Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika 

składają serdeczne podziękowania  
sponsorom strojów do tańca:  

paniom Marii Olszewskiej i Annie Makowskiej – 
opiekunkom Sklepiku Uczniowskiego, Zarządowi 
KDBS Włocławek, rodzicom: państwu Wędrow-
skim, państwu Nowakowskim, Radzie Rodziców  

i Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Topólce.

DZIĘKUJEMY!
Grażyna Błaszczyk, Paulina Makowska i dziewczęta

Foto: A. Migdalska

Wieczór poetycko-muzyczny

Dzień Seniora

kich, humorystycznych scenek związanych z okresem świątecz-
nym. Aktorzy wielokrotnie rozbawiali publiczność, a ponadto 
dzięki kolędom stworzyli wyjątkową świąteczną atmosferę.

Foto z archiwum biblioteki
Małgorzata Wojtczak

i umysłu. Wójt Gminy, Przewodniczący 
Rady oraz kierownik biblioteki złożyli se-
niorom najserdeczniejsze życzenia. Były 
kwiaty i słodki poczęstunek, co widać na 
załączonym zdjęciu.

Foto i tekst: Małgorzata Wojtczak
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Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy okres w roku, 
na który długo czekają nie tylko dorośli, ale również młodzież 
i dzieci.

22 grudnia 2015r. Publiczne Gimnazjum im. Adama Mickie-
wicza w Topólce wspólnie z Wójtem Gminy Topólka Markiem 
Dybowskim przygotowało dla społeczności lokalnej spotka-
nie bożonarodzeniowe. Przyświecało mu hasło „JEST TAKI 
DZIEŃ”.

Za sprawą okazałej scenografii, wspólnie odtwarzanych 
scenek bożonarodzeniowych przez rodziców i uczniów, śpiewa-
nych kolęd, pastorałek. W radosnej, pełnej życzliwości atmos-
ferze zostaliśmy wprowadzeni w zbliżający się czas Bożego 
Narodzenia.

Jest taki dzień...
Wielu dorosłych przyzna, że wraz z upływem czasu, czar świąt 

znika przykryty mgłą codziennych obowiązków. Nie da się ukryć, 
że niejeden chciałby wrócić do lat młodości, kiedy na każdym 
kroku zauważało się świąteczne akcenty, które łatwiej trafiały do 
świadomości i rozsiewały w niej miłą atmosferę oczekiwania. Wie-
lu z nas zapewne ciepło wspomina szkolne jasełka organizowa-
ne każdego roku. Całe szczęście owa tradycja nie znika. Dobrym 
przykładem był występ rodziców i uczniów naszego gimnazjum.

Wzruszającym momentem było dzielenie się opłatkiem 
i wspólne śpiewanie kolędy „Bóg się rodzi”. Ten wyjątkowy 
dzień wprowadził nas w nastrój Bożego Narodzenia.

Zdjęcia – Wojciech Wąsikowski
Tekst: Aneta Tejman
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W Urzędzie Gminy 18 grudnia odby-
ło się podsumowanie konkursów: foto-
graficznego i plastycznego.

Na zaproszenie komisji ds. promocji 
gminy przybyli laureaci konkursów oraz go-
ście wraz z Wójtem Markiem Dybowskim.

Podsumowania konkursu dokonał 
Przewodniczący Rady – Stanisław Bor-
kowski. Nagrody i wyróżnienia wręczyła 
Przewodnicząca komisji ds. promocji 
gminy – Anna Migdalska.

W miłej atmosferze odbyło się to 
spotkanie z nagrodzonymi i uczestnika-
mi konkursu.

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

I nagroda zdjęcie 
Karoliny Piaseckiej 
z Inowrocławia

Zdjęcie 
nagrodzone, 

II miejsce 
Joanny Rzepeckiej

Od lewej: 
Stanisław Borkowski, 

Karolina Piasecka, 
Joanna Rzepecka, 

Lena Kotlińska, 
Iza Kotlińska, 

Klaudia Urbańska, 
Kalina Kaczmarek, 

Anna Migdalska

Laureaci konkursów

Spotkanie z laureatami konkursu  
fotograficznego i plastycznego
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Wszystkim przedszkolakom 
i uczniom życzymy udanego wy-
poczynku od nauki i obowiązków 
szkolnych. Dużo atrakcyjnej zaba-
wy i korzystania z zimowej aury.

Naszym nauczycielom życzymy 
dobrego wypoczynku i regeneracji 
sił do dalszej pracy w przekazywa-
niu wiedzy.

Redakcja
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Urodzili się

Martyna Rewers, ur. 18.06.2015 r.,
zam. Miłachówek

Informacja
Gminny Ośrodek Kultury w Topólce informuje, że organizuje 

II Gminny Przegląd „Kozy Kujawskiej”
Przegląd odbędzie się 4 lutego 2016 roku w „Tłusty Czwartek”. 

Zgłoszenia udziału grup (z terenu Gminy Topólka), dokonywane oso-
biście przez kierownika danej grupy!, przyjmowane są do 29 stycznia 
2016 r. do godz. 1500 w GOK.

ZAPRASZAMY!

Za miłość ogromną... Za czas poświęcony...
Za dobre słowo... Za trud włożony... 

Za to, że bronią... Bajki czytają... 
I potajemnie łakocie dają... :)

Tulą, gdy smutno... Uczą piosenek...
Wnusiom nakupią cudnych sukienek...

A z wnukiem dziadek klei modele,
i idzie na spacer w słoneczną niedzielę...

Więc gdy nadchodzi to święto Wasze,
przyjmijcie w podzięce życzenia nasze...

Redakcja

Babciom i Dziadkom życzymy dużo zdrowia, 
szczęścia i pociechy z wnuków.


