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Rada Gminy

„Zapobiegajmy Pożarom” 
podsumowanie etapu gminnego  

Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
9 listopada, komisja w skła-

dzie: Maria Olszewska, Elżbie-
ta Budzyńska, Barbara Wieser, 
Grzegorz Pierucki i Paweł Ro-
gowski, po obejrzeniu 34 prac, 
przygotowanych przez przedszko-
laków i uczniów naszych szkół, na 
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 
p.t. „Zapobiegajmy pożarom”, wy-
różniła prace w czterech grupach 
wiekowych:
GRUPA I: przedszkole: I miej-
sce – SZYMON JAGODZIŃSKI 
KL. „0” – SP Topólka, II miejsce 
– ALICJA GŁOWACKA KL.”0” – SP Topólka, III miejsce – KACPER BŁASZCZYK 
KL. „0” – SP Paniewo. GRUPA II: szkoły podstawowe, klasy I-III: I miejsce – JULIA 
CHOJNACKA KL. II – SP Paniewo, II miejsce – ALEKSANDRA RATAJCZYK KL. 
II – SP Paniewo, III miejsce – WERONIKA ADRIAN KL. II – SP Topólka.GRUPA III: 
szkoły podstawowe, klasy IV-VI: I miejsce – NATALIA TEJMAN KL. VI – SP Topólka, 
II miejsce – NATALIA RYBACKA KL. VI – SP Paniewo, III miejsce – ANDŻELIKA 
CHOJNACKA KL. V – SP Paniewo. GRUPA IV: gimnazjum: I miejsce – JUSTYNA 
PIASECKA KL. I – Gim. Topólka, II miejsce – GABRIELA MIGDALSKA KL. I – Gim. 
Topólka, III miejsce – WIKTORIA KONOPIŃSKA KL. I – Gim. Topólka. 

Zgodnie z ustaleniami Komisji dla zdobywców I, II i III miejsca ufundowane zostały 
nagrody rzeczowe, uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Wyróżnione prace wezmą udział w etapie powiatowym Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego „Zapobiegajmy pożarom”, który odbędzie się w Radziejowie.

Wyróżnione prace można obejrzeć na stronie www.topolka.pl 
Foto Marcin Woźniak

Maria Olszewska

Posiedzenie 
Zarządu OSP
21 grudnia 2016 roku w sali konferen-

cyjnej Urzędu Gminy Topólka odbyło się 
posiedzenie Zarządu Oddziału Gminne-
go Związku Ochotniczej Straży Pożarnej 
RP. W trakcie spotkania druhowie ustalili 
przebieg akcji sprawozdawczej i opraco-
wali harmonogram posiedzeń jednostek 
straży pożarnej. Omówione też zostały 
sprawy organizacyjne związane z działal-
nością operacyjną na rok 2017. 

Ustalono daty spotkań okolicznościo-
wych i uroczystości oraz gminnych zawo-
dów sportowo-pożarniczych. Obecny na 
spotkaniu wójt gminy złożył druhom naj-
serdeczniejsze życzenia z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia oraz nadchodzące-
go Nowego 2017 Roku. 

Foto Wojciech Wąsikowski
Zarząd OSP

22 grudnia odbyła się XVI sesja rady gminy, na której radni 
podjęli uchwały w sprawach:

1. Uchylenia uchwały.
2. Zmiany nazwy Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administra-

cyjnego Szkół w Topólce oraz wyznaczenia jednostki obsłu-
gującej dla jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiąz-
ków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej 
obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej.

3. Nadania statutu Centrum Usług Wspólnych w Topólce.
4. Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gmin-

nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Topólce.
5. Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Prze-
ciwdziałania Narkomanii w Gminie Topólka na rok 2017. 

6. Zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy To-
pólka na rok 2017.

7. Wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargo-
wego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Topólka.

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

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

10. Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topól-
ka na lata 2017–2021.

11. Uchwalenia budżetu na 2017 rok. 
Uchwały do wglądu na stronie Biuletynu Informacji Publicz-

nej Urzędu Gminy Topólka.
Na zdjęciu radni w czasie obrad

Przewodniczący rady gminy Stanisław Borkowski
Foto: Wojciech Wąsikowski

Gminny Zarząd OSP

Komisja konkursowa ocenia nadesłane prace
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Inwestycje na 2017 rok
Na rok 2017 zaplanowano budżet w wysokości 

22.746.000,00 zł po stronie dochodów i 22.746.000,00 zł po 
stronie wydatków.

Struktura wydatków:
– oświata i wychowanie: 7.564.700,00 zł,
– pomoc społeczna: 7.949.560,00 zł (w tym świadczenia wy-

chowawcze 3.618.500,00 zł),
– inwestycje: 3.024.000,00 zł, w tym dotacje: 1.798.500,00 zł.

Zadania inwestycyjne, które zamierzamy zrealizować 
w 2017 roku z udziałem środków unijnych:
– rozbudowa Przedszkola w Topólce (nasz wniosek uzyskał 

pozytywną opinię na etapie tzw. preselekcji przeprowadzo-
nej przez Urząd Marszałkowski w Toruniu),

– budowa 54 przydomowych oczyszczalni ścieków,
– utworzenie plaży publicznej nad jeziorem Głuszyńskim.

Zakupimy samochód bojowy dla Jednostki Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Orlu, która została włączona do krajowego syste-
mu ratowniczo-gaśniczego.

Prowadzona będzie dalsza modernizacja ujęć wody.
Zagospodarujemy budynek po byłej szkole w Czamaninie 

poprzez przeznaczenie części obiektu na świetlicę wiejską. 
W oparciu o pozostałą powierzchnię tego obiektu utworzymy 
lokale komunalne.

Zamierzamy sprzedać budynek po byłej szkole w Znanie-
wie. W roku ubiegłym uregulowaliśmy sprawy związane z wła-
snością gruntów pod tym obiektem. W przypadku sprzedaży 
w/w nieruchomości zamierzamy nabyć w tej miejscowości inną 
nieruchomość zabudowaną w celu przystosowania jej na świe-
tlicę wiejską.

Kontynuować będziemy zadania z zakresu poprawy stanu 
dróg gminnych. Z własnych środków zamierzamy zmodernizo-
wać ok. 6,5 km dróg gminnych. Dla porównania w 2016 roku 
zmodernizowaliśmy łącznie 6, 7 km dróg, w tym 2,8 km z udzia-
łem środków PROW. 

Z myślą o pozyskaniu środków zewnętrznych na rok 2018; 
w grudniu 2016 roku złożyliśmy do Urzędu Marszałkowskiego 
wniosek o dofinansowanie termomodernizacji budynku Szkoły 
Podstawowej w Topólce. 

Marek Dybowski
Wójt Gminy Topólka

Została Pani Sekretarzem Gminy. Co spowodowało, że 
przystąpiła Pani do konkursu?

J.K.: Moją pracę w strukturach samorządu gminnego rozpo-
częłam w roku 2006, od najniższego szczebla urzędniczej ka-
riery, czyli stanowiska referenta. Przez lata zdobywałam kolejne 
doświadczenia poprzez bezpośredni kontakt z ludźmi, który nie-
zwykle sobie cenię, oraz podnosiłam swoje kwalifikacje. Kiedy 
pojawiło się ogłoszenie o naborze na stanowisko sekretarza, 
zdecydowałam się zgłosić swoją aplikację. Praca na tym stano-
wisku to zarówno duży awans zawodowy jak i wielke wyzwanie.
Jakie kryteria były wymagane?

J.K.: Wymagane kwalifikacje na stanowisko sekratarza to 
przede wszystkim wykształcenie wyższe oraz co najmniej czte-
roletni staż pracy na stanowisku urzędniczym, w tym co naj-
mniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzęd-
niczym. Szczegółowe regulacje znajdują się w art. 2 ustawy 
o pracownikach samorządowych.

Posiadam kierunkowe wykształcenie, ukończyłam kierunek 
Administracja Publiczna na Wydziale Prawa i Administracji Ku-
jawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy oraz studia 
podyplomowe Zarządzanie Wiedzą w Jednostakch Samorządu 
Terytorialnego na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Ka-
zimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Myślę, że moja ścieżka za-
wodowa tj. 10-letni staż pracy w Urzędzie Gminy Topólka, w tym 
2-letni staż pracy na stanowisku Zastępcy Kierownika Urzędu 
Stanu Cywilnego pokazała komisji konkursowej, że można po-
wierzyć mi stanowisko sekretarza, gdyż nie boję się nowych wy-
zwań, podejmowania trudnych decyzji, a ponadto znam dobrze 
lokalne realia i problemy mieszkańców naszej gminy.
Jakie zadania i obowiązki wykonuje Sekretarz Gminy?

J.K.: Głównym zadaniem sekretarza jest sprawnie i profe-
sjonalnie działający urząd. Ma on ponadto nadzorować pracę 
urzędu, zarządzać zasobami ludzkimi oraz ułatwiać komunika-
cję między pracownikami a interesantami. Natomiast codzienna 
praca na stanowisku sekretarza to przede wszystkim kierowa-
nie pracą Referatu Organizacji Nadzoru i Spraw Obywatelskich, 
zapoznawanie się z przepisami, które są ciągle weryfikowane 
i zmieniane, i przede wszystkim sprawowanie pieczy nad prze-
strzeganiem prawa administracyjnego. Wysoka jakość, nowo-
czesność i innowacyjność zarządzania musi być priorytetem 
współczesnego samorządu lokalnego zwłaszcza teraz, gdy ob-
serwujemy rosnące oczekiwania wobec władz lokalnych.
Jak się Pani czuje w nowej roli?

J.K.: Cieszę się, że moje doświadczenie zawodowe oraz 
kompetencje zostały docenione i że będę je mogła wykorzy-
stać, pracując na rzecz gminy. Praca w samorządzie wbrew 
powszechnej opinii nie jest nudna i może być ciekawym wyzwa-
niem. Po pierwszych miesiącach mogę powiedzieć, że absolut-
nie nie boję się, że będzie mi brakować obowiązków... (śmiech).
Dziękuję za rozmowę i życzę sukcesów zawodowych na 
nowym stanowisku.

Z Panią Sekretarz Gminy Joanną Kosińską rozmawiała 
Anna Migdalska.

Życzenia Noworoczne
Mieszkańcom i gościom  
Gminy Topólka życzymy,  

aby Nowy 2017 Rok  
przyniósł wiele dobra, spokoju,  

sukcesów zawodowych 
oraz wszelkiej pomyślności 

w życiu osobistym i rodzinnym.

Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Borkowski

Wójt Gminy 

Marek Dybowski

Nowy sekretarz gminy

Joanna Kosińska
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Imieniny patrona szkoły

„Mikołaj Kopernik – matematyk”, pod takim hasłem świętowaliśmy 
z okazji Imienin Patrona Szkoły. Uczniowie kl. I-VI wzięli udział w kon-
kursie, który polegał na rozwiązaniu „mikołajkowych zadań matematycz-
nych”. Wśród uczestników konkursu rozlosowano 10 nagród, których 
fundatorem był Sklepik Uczniowski „Rogalik”. Tradycyjnie w tym dniu 
odwiedził nas też święty Mikołaj w towarzystwie Śnieżynek. Dla wszyst-
kich miał słodki podarunek. Uczniowie dziękowali niezwykłemu gościo-
wi za wizytę, śpiewając piosenki, kolędy lub recytując krótkie wierszyki. 
Święty Mikołaju! Do zobaczenia za rok! 

Foto: archiwum szkoły
Maria Olszewska, Emilia Kacprzak

Mikołajkowy Turniej Sportowy 2016

W tradycję naszej szkoły wpisały się mikołajki na sportowo dla klas 
młodszych. Przesłaniem turnieju była zdrowa rywalizacja, dobra zabawa 
i radość, jaką daje nam sport. Dzieci uczestniczyły w różnych konkuren-
cjach sprawnościowych. Pokonywały mikołajkowy tor przeszkód, grały 
w „Dwa ognie”. Rozgrywkom towarzyszyły ogromne emocje. Odwiedził 
nas również Mikołaj. Serdecznie dziękuję Radzie Rodziców za ufundo-
wanie słodkich upominków, wychowawczyniom klas za pomoc w prze-
prowadzeniu turnieju. Foto archiwum szkoły.

Organizator: Barbara Kordylak

To już piąty koncert...
Święta Bożego Narodzenia to czas niezwykły, związany z tradycjami 

i obrzędami rodzinnymi. Śpiewanie kolęd i pastorałek wprowadza nas 
w nastrój przepełniony dobrocią i ciepłem świąt.

21grudnia w naszej szkole odbył się V Koncert kolęd i pastorałek 
„Wesoło śpiewajmy, chwałę Panu dajmy!”

Uroczystość zaszczycili obecnością goście: przedstawiciel Wójta 
Gminy Topólka – sekretarz gminy – Joanna Kosińska, proboszcz Parafii 
Topólka ksiądz kanonik – Antoni Wojciechowski, kierownik posterunku 
policji – Artur Kmiecikowski oraz kierownik GZEAS – Maria Olszewska.

Koncert kolęd poprowadzili: Milena Mikołajczak z kl. Va i Łukasz 
Jankowski z klasy VIa. Uczniowie kl. 0-VI pod kierunkiem wychowaw-
ców przygotowali kolędy i pastorałki. Grupy dzieci z 0a i 0b wraz z ma-
mami, zaprezentowały pastorałkę „Gore gwiazda Jezusowi”. Usłyszeli-
śmy także kolędy : „Lulajże Jezuniu”, „Przybieżeli do Betlejem”, „Dzisiaj 
w Betlejem” i wiele innych. Koncert zakończył się wspólnym odśpiewa-
niem kolędy „Bóg się rodzi”.

Dyrektor szkoły Grzegorz Pierucki życzył radosnych i pogodnych 
Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęścia i obfitości w Nowym Roku.

Słowa podziękowania kierujemy do Wójta Gminy – Marka Dybow-
skiego za świąteczne życzenia i ufundowane słodycze, które przekazała 
nam Joanna Kosińska – sekretarz gminy. Foto z archiwum szkoły.

Jolanta Grabowska, Eliza Ospalska-Grudzień, Elżbieta Dziakiewicz

Przygoda z Sienkiewiczem
W związku z obchodami Roku Henryka 

Sienkiewicza braliśmy udział w Powiatowym 
Konkursie „Przygoda z Sienkiewiczem” zor-
ganizowanym przez Zespół Szkół – Rolnicze 
Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi 
Kujawskiej w Przemystce, przy wsparciu Sta-
rostwa Powiatowego, Miejskiej i Powiatowej 
Biblioteki Publicznej w Radziejowie.

Konkurs adresowany był do uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjalnych. Odby-
wał się w trzech kategoriach: praca literacka, 
plastyczna i prezentacja multimedialna. Celem 
konkursu było zainteresowanie młodzieży twórczością autora Trylogii, 
odkrywanie uniwersalnych wartości utworów noblisty, zachęcanie do 
czytania, rozwijania wrażliwości, wyobraźni i inwencji twórczej.

Na konkurs napłynęły 124 prace. Rozstrzygnięcie miało miejsce 
30 listopada 2016 r. Przyznano 35 nagród i wyróżnień. 

Prezentacja multimedialna „Czytamy Sienkiewicza” (do tej katego-
rii zgłoszono 14 prac) I miejsce przyniosła Łukaszowi Jankowskiemu 
uczniowi klasy VIa (na zdjęciu). Foto nadesłane.

Elżbieta Dziakiewicz

Sukcesy naszych pływaków
21 grudnia w Radziejowie, 

odbyły się Powiatowe Zawody 
Pływackie Szkół Podstawo-
wych. Nasza szkoła reprezen-
towana była przez trzy osoby: 
Nikolę Wędrowską z kl. IVa, 
Natalię Tejman z kl. VIb i Pa-
tryka Kowalskiego z kl. IVa. 
Nasi reprezentanci zdobyli 
następujące miejsca: Natalia Tejman – I w stylu klasycznym, Nikola 
Wędrowska – I kraulem, Patryk Kowalski - IV w kraulu i IV w stylu 
grzbietowym. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Na zdjęciu od 
lewej: Natalia Tejman, Patryk Kowalski, Nikola Wędrowska.

Tekst i foto: Robert Siwiński
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SP PANIEWO

Akcja „Serce za serce”

W dniach 12-15 grudnia w naszej szkole 
została przeprowadzona akcja „Serce za ser-
ce”. W ramach akcji sprzedawaliśmy piernicz-
ki, ozdoby choinkowe i karty bożonarodzenio-
we. Celem było zebranie pieniędzy na paczki 
świąteczne dla uczniów naszej szkoły. Akcja 
zorganizowana przez Samorząd Uczniowski 
i Szkolne Koło „Caritas” została wsparta przez 
Szkolne Koło PCK. 

Wszystkim, którzy włączyli się do podej-
mowanych przez nas działań serdecznie dzię-
kujemy. Na zdjęciu od lewej: Oliwia Orłowska, 
Julia Dykon, Eliasz Majchrzak. Foto nadesłane.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego,  
Szkolnego Koła „Caritas” i Szkolnego Koła PCK

W październiku 2016 roku w naszej szko-
le został zorganizowany konkurs plastyczny 
pt. „Miś przyjaciel do poduszki”. Skierowany 
był do uczniów klas 0-III. W konkursie wzięło 
udział 38 dzieci. 

Obchody 95-lecia Szkolnych Kół PCK w Radziejowie
30 listopada trzy 

uczennice naszej szko-
ły, wraz z opiekunem 
SK PCK Lidią Wąsi-
kowską, wzięły udział 
w obchodach 95-lecia 
Szkolnych Kół PCK, 
które odbyły się w auli 
Zespołu Szkół Mecha-
nicznych w Radziejo-
wie.

W trakcie jubile-
uszowych uroczystości 
miała również miejsce 
gala laureatów powia-
towych konkursów 
plastycznych, zorga-
nizowanych przez Od-

dział PCK w Radziejowie, podczas której nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie odebrali nagrody 
i dyplomy.

 Miło nam poinformować, że uczennice naszej szkoły, biorące udział w konkursie plastycz-
nym: „Razem możemy wszystko”, zajęły miejsca na wszystkich szczeblach podium – I miejsce 
Róża Chachulska z kl. V b (opiekun – Lidia Wąsikowska), II – Zuzanna Palmowska z kl. V b 
(opiekun – Lidia Wąsikowska), III – Adrianna Kacprzak z kl. III b (opiekun – Anna Antczak). 
Gratulujemy laureatkom tak znacznego sukcesu. 
Na zdjęciu od lewej: A. Kacprzak, R Chachulska, Z. Palmowska.

Tekst i foto: Lidia Wąsikowska

Wycieczka do Happy Parku
06 grudnia dzieci z klas 0-III wraz z opie-

kunami wybrały się na wycieczkę do Happy 
Parku w Stróżewku i Biblioteki Pedagogicznej 
w KPCEN Włocławek. Dzieci wróciły z wycieczki 
zadowolone i pełne niezapomnianych wrażeń. 

Foto z archiwum szkoły
Tekst Beata Jaskólska

Wycieczka do Kopalni Soli w Kłodawie

W kategorii klas 0-I:
I miejsce zajęli: Szymon Gawrysiak z kl.0 

i Kacper Górniak z kl. 0 II miejsce zajęli 
Oliwia Rybacka z kl.I i Maja Lewandow-
ska z kl. 0

III miejsce zajęli Nikola Słomczewska z kl.I 
i Karol Jankowski z kl.0

W kategorii klas II-III:
I miejsce zajęli Bartek Kołodziejski z kl. III 

i Michał Olejniczak z kl. II
II miejsce zajęli Zofia Graczyk z kl.III i Jacek 

Grzybowski z kl.II
III miejsce zajęli Anita Stawicka z kl.II i Kinga 

Rychlewska z kl.II 
Zwycięzcy konkursu otrzymali narody 

książkowe, natomiast pozostali uczestnicy – 
dyplomy za udział.

Tekst i foto: Jolanta Przybysz

Konkurs plastyczny „Miś przyjaciel do poduszki”

8 listopada 2016r. uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami 
udali się na wycieczkę do Kłodawy. Celem naszej wycieczki było 
zwiedzanie Kopalni Soli. Czekało tam na nas wiele atrakcji. Pierwszą 
z nich był zjazd windą na głębokość 600 metrów. Następnie pan 
przewodnik oprowadził nas tajemniczymi tunelami, opowiadając 
ciekawe historie i legendy. Zwiedziliśmy Komnatę Drakuli, Kaplicę 
św. Kingi, w wykutej komorze solnej scenę, na której pobito rekord 
Guinesa w koncercie zagranym najniżej pod ziemią. Bardzo podobał 
nam się korytarz zwany strefą wolnego lizania. Mogliśmy tam po-
lizać ściany, żeby się przekonać, że naprawdę są z soli. Na koniec 
każdy mógł wziąć na pamiątkę bryłkę odłamków solnych. Wycieczka 
była udana i dostarczyła nam mnóstwo wrażeń.

Tekst i foto Danuta Bachurska
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Gimnaz jum TOPÓLKA

„Dobrze widzi się tylko sercem…”
to motto spotkania, które odbyło się 8 stycznia 2017 r. w parafii pw. 
Miłosierdzia Bożego w Topólce. Ci, którzy w życiu kierują się głosem 
serca postanowili pomóc osobom potrzebującym, organizując koncert. 
W czasie jego trwania zostały wykonane najbardziej znane kolędy i pa-
storałki w wersjach wokalnych i instrumentalnych. Dzięki ofiarności 
zgromadzonych na koncercie osób cel organizatorów został osiągnięty. 
Dziękujemy Wam za każdy dar serca. 

Foto i tekst Aneta Tejman

Konkursy PCK
Uczniowie naszego gimnazjum 

przystąpili w listopadzie 2016 roku do 
dwóch konkursów organizowanych 
przez Rejonowy Oddział PCK w Ra-
dziejowie pt. „Róża dla krwiodawcy’’ 
oraz „Razem możemy wszystko’’. 
W pierwszym z nich ucz. kl. III c Pau-
lina Biernacka zajęła III miejsce, nato-
miast w drugim Ewelina Łęga z kl. Ic 
również uzyskała III lokatę. Uczennice 
wykonały prace plastyczne dowolną 
techniką. Ich wysiłki zostały nagrodzo-
ne – otrzymały dyplomy i upominki. 
Na zdjęciu od lewej: Paulina Biernacka 
i Ewelina Łęga.

Foto nadesłane
Magdalena Kurzawa, Ewa Lorenc

Projekt edukacyjny 2016/2017
Jak myśl ludzka zmieniła świat? Pod takim hasłem uczniowie klas 

drugich Gimnazjum realizowali tegoroczny projekt edukacyjny. Wraz 
z rozpoczęciem roku szkolnego do 30 listopada, 6 grup pod kierunkiem 
opiekunów przygotowywało się do prezentacji, która odbyła się 9 grud-
nia 2016r. 

Uczniowie prezentowali się w następujących tematach: „Od teatru sta-
rożytnego po teatr współczesny”, „10 najlepszych Polskich aut PRL-u”,  
„Największe odkrycia w medycynie”, „Podróż po wynalazkach”, „Histo-
ria elektryczności”, „Internet dobrodziejstwo czy zagrożenie świata?”

Prezentacje grup oglądali uczniowie klas I i II, rodzice i nauczyciele. 
Skąd pomysł na taki temat? Na początku była potrzeba. Thomas Edison 
powiedział: „Żeby coś wynaleźć, wystarczy odrobina wyobraźni i ster-
ta złomu”. Rozwój cywilizacji przyczynił się do wynalezienia tysięcy, 
a może i miliony przedmiotów, które ułatwiały ludziom życie. Niektóre 
z nich były kamieniami milowymi w rozwoju ludzkości. 

W ramach realizacji projektu gimnazjalnego na temat wynalazków, 
które przyczyniły się do zmiany postępu w różnych dziedzinach życia, 
takich jak: odkrycia w medycynie, wynalezienie elektryczności czy sa-
mochodu, po historię teatru i Internet. Były to ważne informacje doty-
czące codziennego życia. Ponadto uczniowie prezentując swój projekt 
przed szerszym gronem odbiorców, mieli możliwość sprawdzenia wła-
snych umiejętności w publicznym wystąpieniu. Realizując projekty mo-
gli zaprezentować swoje zdolności artystyczne. 

Wybranie takiego tematu, spowodowało duże zainteresowanie 
uczniów danymi dziedzinami życia. Mamy nadzieję, że zachęci ich to do 
poszerzania i zgłębiania wiedzy. 

Koordynator projektu Katarzyna Wujkiewicz

Akcja Pierniki 
Boże Narodzenie to najbardziej rodzinne, pełne miłości, radości 

i pokoju święta. Wraz z oczekiwaniem na nie, stajemy się bardziej wraż-
liwi na nieszczęście drugiego człowieka. Chcemy nieść mu pomoc. 

Tradycyjnie od lat w gimnazjum przygotowujemy akcję pod hasłem 
„Pierniki”. Uczniowie, nauczyciele i rodzice przygotowują specjalne cia-
steczka, wykonują karty świąteczne i ozdoby choinkowe, które są przez 
młodzież sprzedawane. W ten sposób zdobywamy pieniądze dla osób 
potrzebujących. Cieszy fakt, że zebrana kwota rośnie z roku na rok, alicz-
ba zaangażowanych w akcję osób jest coraz większa.

Foto nadesłane
Aneta Tejman, Agnieszka Mańkowska

Uczestnicy akcji w kościele
Wolontariusze w trakcie zbiórki

Prymus Pomorza i Kujaw
Prymus Pomorza i Kujaw to program stypen-

dialny stworzony z myślą o uczniach, którzy dobrze 
radzą sobie z przedmiotów matematyczno-przy-
rodniczych. Jest on współfinansowany ze środ-
ków unijnych, a przyznane stypendia są wypłacane 
przez 10 miesięcy (1 rok szkolny). Aby ubiegać się 
o stypendium kandydat musi spełnić określone wy-
magania – ocena celującą z przedmiotów przyrod-
niczych, tytuł finalisty lub laureata z zakresu tych 
przedmiotów. Jeden z naszych uczniów Kamil Za-
sada uzyskał stypendium, ponieważ w ubiegłym roku szkolnym został 
finalistą konkursu kuratora z chemii. Jednak Kamil nie spoczął na lau-
rach i w tym roku szkolnym pomimo znacznie zaostrzonych wymagań 
dąży do uzyskania najwyższego tytułu – Laureata. Do osiągnięcia celu 
pozostał mu już tylko ostatni etap – wojewódzki.

Ewa Lorenc
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„Betlejem jest w nas”
to tytuł Bożonarodzeniowego spotkania, które odbyło się 22 
grudnia 2016 r. w hali sportowej gimnazjum, na które licznie 
przybyli mieszkańcy naszej gminy zaproszeni przez wójta gmi-
ny i dyrektora Publicznego Gimnazjum w Topólce. 

Młodzież w okolicznościowym przedstawieniu zwróciła uwa-
gę na przedświąteczne zabieganie, poświęcanie się rzeczom 
mało ważnym a pomijaniu istoty Bożego Narodzenia, które jest 

ważnym Świętem, ponieważ w tym czasie Bóg rodzi się w czło-
wieku. Goście nie kryli łez wzruszenia podczas wspólnego śpie-
wania kolęd oraz życzeń i dzielenia się opłatkiem. Ten wyjątko-
wy dzień wprowadził nas w nastrój Świąt Bożego Narodzenia. 

Ta uroczystość mogła się odbyć dzięki zaangażowaniu wie-
lu osób. 

Organizatorzy



Nasze sPRaWY 6 (101)8

Od 25 lat, pod batutą Jerzego Owsia-
ka Wielka Orkiestra Świątecznej Pomo-
cy gra w całej Polsce i w wielu krajach 
świata. Odbywają się imprezy: kulturalne, 
sportowe, licytacje i zbieranie datków fi-
nansowych.

Nasz tegoroczny „Finał” jest czwar-
tym z kolei, gdyż w 2014 roku z inicjaty-
wy KGW w Torzewie, które otrzymało 
podziękowanie od WOŚP, przywróco-
no organizowanie tej imprezy w naszej 
gminie. Włączamy się w organizowanie 
„Finału” w przeświadczeniu, że wspoma-
gamy szczytny cel. Towarzyszy nam za-
wsze refleksja, że my lub ktoś z naszych 
bliskich, może w przyszłości skorzystać 
ze sprzętu medycznego zakupionego 
przez WOŚP. Sama impreza jest do-
skonałą okazją do zaprezentowania się 
naszych gminnych talentów. To również 
okazja do wspólnej dobrej zabawy, bo 
taką właśnie formułę ma Finał WOŚP.

Popieramy każdą formę działalności 
charytatywnej, która pozwala dotrzeć 
z pomocą do osób jej potrzebujących.

W tym roku graliśmy dla ratowania ży-
cia i zdrowia dzieci na oddziałach ogól-
nopediatrycznych oraz dla zapewnienia 
godnej opieki medycznej seniorom. 

Przez te cztery lata wnieśliśmy swój wkład 
w pomoc drugiemu człowiekowi, zbierając: 
– w 2014 r. ok. 1.000,00 zł, 
– w 2015 r. – 3.984,66 zł, 
– w 2016 r. – 5.921,66 zł,
– w 2017 r. – 6.071,95 zł 

Rozpoczęliśmy na sportowo. Odbyły 
się dwa mecze piłki siatkowej, drużyny 
żeńskie: KGW z Black Team oraz mę-
skie: Oldboye z Tęczą Topólka. 

25 finał WOŚP  
– w naszej gminie wciąż biją gorące serca

Uczestnicy tego szczytnego przed-
sięwzięcia mogli posilić się grochówką 
wojskową przygotowaną przez Gminny 
Ośrodek Kultury.

Datki pieniężne do puszek zbierali 
wolontariusze: Martyna Kolad, Sara Ma-
ciejewska, Małgorzata Nowakowska, 
Oliwia Siwińska i Julia Szymczak. 

Mecze piłki siatkowej, występy grup 
tanecznych, lokalnych gwiazd, koncert 
orkiestry i „Światełko do nieba” – dużo 
się działo, nie sposób wszystkiego prze-
nieść na papier, ale najważniejsze, że 
w naszej gminie wciąż biją gorące 
serca, że jesteśmy solidarni w wielkim 
celu niesienia pomocy w ratowaniu życia, 
uczestniczymy w nim z potrzeby serca.

Zabawa była świetna, w radosnym 
nastroju minął w Topólce 25 już Finał 
WOŚP. 

Dziękujemy wszystkim  
za włączenie się do akcji  
i do zobaczenia za rok. 

SIE MA!
Zdjęcia z „grania” można obejrzeć  

na stronie www.topolka.pl.  
Zapraszamy!

Foto: Wojciech Wąsikowski
Organizatorzy

Dalsze granie odbywało się w Gmin-
nym Ośrodku Kultury. 

Wójt gminy – Marek Dybowski wraz 
z przewodniczącym rady – Stanisławem 
Borkowskim po wręczeniu siatkarzom 
pucharów, powitali zebranych i złożyli ży-
czenia owocnego grania i dobrej zabawy. 

Występy rozpoczęły pokazy grup ta-
necznych „Iskry” i „Biedronki”. 

Na scenie kolejno zaprezentowali się 
lokalni wykonawcy: Oliwia Redzimska, 
sekcja gitarowa Mariusz Kosiński i Jakub 
Kozicki, Zuzia Matusiak, Joanna i Julia 
Kordylak, Sebastian Banasiak, Kamil Do-
roszkiewicz, Kacper i Jędrzej Kosmalscy 
– akordeon oraz Orkiestra Dęta „SEM-
PRE CANTABILE”.

Jak zawsze, graniu towarzyszy au-
kcja przedmiotów ofiarowanych przez 
osoby prywatne, jak i różne instytucje. 
Najwyżej wylicytowano koszulki WOŚP. 
Na licytację wystawione były, między in-
nymi, dwa torty. Licytujący podzielili je 
wśród obecnych – smakowały wybornie. 
Tradycyjnie już panie z Kół Gospodyń 
Wiejskich zachęcały do skosztowania 
słodkości przygotowanych specjalnie na 
rzecz Orkiestry. NZOZ „ SALUBER” słu-
żył pomiarem cukru, badaniem ciśnienia, 
a Anna Kwiatkowska wykonała wylicyto-
wany manicure. 
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„Mikołajkowe”  
PPŚ-ki

09 grudnia członkinie KGW „Paniewo, Paniewek, Świerczy-
nek” odwiedził św. Mikołaj, który przybył z życzeniami i prezen-
tami (rózgi nie było). Na mikołajkowe spotkanie, na zaproszenie 
PPŚ-ek, przybył Zarząd OSP Paniewo i przewodnicząca KGW 
Orle. 

Fato nadesłane
Agata Pogodzińska

18 grudnia br. odbyła się Wigilia organizowana przez człon-
kinie Kół Gospodyń Wiejskich z naszej gminy: Orla, Paniewa, 
Świerczynka, Świerczyna, Kozjat, 
Bielek, Borku, Znaniewa oraz To-
rzewa. Tegoroczna Wigilia była 
trzecią już wieczerzą organizowa-
ną przez nasze Gospodynie, tak-
że stała się coroczną tradycją.

Swoją obecnością zaszczy-
cili nas również goście specjalni: 
wójt gminy – Marek Dybowski, 
przewodniczący rady gminy – Stanisław Borkowski, sekretarz 
gminy – Joanna Kosińska, skarbnik gminy – Teresa Głowacka, 

dyrektor gimnazjum – Elżbieta Budzyńska oraz Iwona Waszak 
z GOK współpracująca z KGW. 

Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnie od życzeń, któ-
re w imieniu pań złożyła przewodnicząca KGW Orle – Jolan-
ta Wojciechowska. W imieniu przybyłych gości życzenia złożył 
wójt oraz przewodniczący. Następnie podzieliliśmy się opłat-
kiem.

Po uroczystej części spotkania, smakowaliśmy tradycyjne 
potrawy wigilijne wspólnie przez nas przygotowane. Śpiewanie 
kolęd zakończyło ten miły wieczór.

W imieniu członkiń KGW życzę mieszkańcom naszej gminy 
szczęścia w Nowym 2017 Roku.

Przewodnicząca KGW Kozjaty – Dorota Tomczak

Wigilia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Topólka
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Kiermasz  
bożonarodzeniowy  

w Topólce
16 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Topólce odbył 

się kiermasz bożonarodzeniowy. Można było zakupić zarówno 
rękodzieło, czyli piękne, ręcznie wykonane ozdoby świąteczne 
oraz bożonarodzeniowe specjały kuchni polskiej. 

Swoje prace prezentowali: Gminna Biblioteka Publiczna, 
KGW Orle, KGW Kozjaty, Elżbieta Kolibowska, Grażyna Błasz-
czyk, Elżbieta Wujkiewicz, Małgorzata Ulewicz, Alina Budziń-
ska, Katarzyna Trzaskowska Iwona Waszak oraz Stowarzysze-
nie na Rzecz Rozwoju Gminy Topólka.

Na miejscu można było posmakować tradycyjnego barsz-
czu wigilijnego z pasztecikami oraz wypieków przygotowanych 
przez wystawców.

Przewodnicząca KGW Kozjaty – Dorota Tomczak

Sukces „Emmanuella” 
na jubileusz  

5-lecia zespołu
28 grudnia 2016 r. zespół muzyki religijnej EMMANUEL 

z Topólki, w składzie: Lidia i Wojciech Wąsikowscy oraz Kinga 
Waszak, wziął udział w „V PRZEGLĄDZIE KOLĘD I PASTO-
RAŁEK” w parafii św. Stanisława BM we Włocławku, gdzie po-
wtórzył swój sukces sprzed roku, zdobywając ponownie I MIEJ-
SCE w kat. „zespoły”. Na zdjęciu zespół w czasie występu.

Przegląd ten przebiega co roku pod patronatem J. E. Ks. 
Bp Wiesława Alojzego Meringa, a jego gospodarzem jest pro-
boszcz parafii – Ks. Prałat Sławomir Deręgowski. Gromadzi on 
wielu uczestników z całej naszej diecezji, z bardzo zróżnicowa-
nym przedziałem wiekowym – najmłodszy z uczestników w hi-
storii konkursu miał 5 lat, zaś najstarszy – 72.

Tym razem zespół EMMANUEL wystąpił w poszerzonym 
składzie muzyków, w którym gościnnie wystąpili Paweł i Mar-
cin Płaczkowscy z Topólki oraz Mateusz Gańczak z Piotrko-
wa Kuj. 

Foto nadesłane
Tekst Stanisław Borkowski

Spotkanie  
z rzeźbiarzem

30 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury podczas zajęć 
kółka plastycznego gościliśmy rzeźbiarza ludowego Jana Wój-
kiewicza wraz z żoną. Dzieci poznały tajniki pracy twórcy.  Opo-
wiadał  o tym, jak zaczęła się jego przygoda z rzeźbiarstwem. 
W ramach warsztatów poprowadzonych przez artystę pod jego 
okiem spróbowały sztuki rzeźbienia. Żona p. Wójkiewicza  prze-
kazała dzieciom podstawy szydełkowania. Spotkanie przyniosło 
wiele pozytywnych wzruszeń i pozwoliło dzieciom inaczej spoj-
rzeć na świat sztuki.

Foto i tekst Iwona Waszak

Paczki  
dla najmłodszych

Jest już wieloletnią tradycją, że 06 grudnia do kościoła para-
fialnego p.w. św. Doroty, na zaproszenie ks. proboszcza Tade-
usza Szczepaniaka, przybywa szczodry Mikołaj.

Dzięki ofiarności parafian, ks. proboszcza, KGW Orle 
oraz przewodniczącego rady gminy, przygotowano 50 paczek 
dla dzieci, które wręczył najmłodszym sympatyczny Mikołaj. 
Uśmiech obdarowanych dzieci potwierdza słuszność i celowość 
takiej akcji.

Tekst Stanisław Borkowski 
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Pierwszy Orszak Trzech 
Króli ulicami Topólki 

6 stycznia 2017 r. w Święto Objawienia Pańskiego, pierw-
szy raz na ulice Topólki wyruszył uroczysty Orszak Trzech Króli, 
w tym roku pod hasłem pozdrowienia świętego Franciszka: „Po-
kój i dobro”, które przypomina wszystkim, że Jezus narodzony 
w Betlejem jest obecny w świecie, jest blisko nas, przynosi nam 
zbawienie, pragnie zamieszkać w sercu każdego człowieka. 
Inicjatorem zorganizowania Orszaku był proboszcz parafii Miło-
sierdzia Bożego ksiądz Antoni Wojciechowski. 

Orszak to inicjatywa, która przed kilkoma laty zrodziła się na 
bazie jasełek. Z roku na rok przybywa naśladowców. Ideą ulicz-
nych jasełek jest to, że może w nich wziąć udział każdy chęt-
ny. Orszak danego króla ubiera się w stroje jednego koloru, ale 
„właściwy” strój nie jest wymogiem. Tego dnia każdy chce mieć 
na głowie papierową koronę, która przez lata stała się atrybu-
tem święta. To największe uliczne jasełka na świecie, nawiązu-
jące tak do chrześcijańskiej tradycji, jak i polskiej obrzędowości, 
na którą składa się m.in. wspólne kolędowanie oraz wystawia-
nie scen związanych z Bożym Narodzeniem.

Wierni tej tradycji po Mszy Świętej wyruszyli barwnym or-
szakiem podążając za Gwiazdą Betlejemską i Trzema Królami: 
Kacprem, Melchiorem i Baltazarem. Poprowadzili oni uczestni-
ków do stajenki, aby każdy mógł spotkać narodzonego Jezusa. 
Po drodze mogliśmy zobaczyć sceny przypominające wydarze-
nia towarzyszące Narodzeniu Pańskiemu. Na całej trasie Or-
szaku wybrzmiewały kolędy.

Mimo mrozu i przenikliwego wiatru – Orszak przyciągnął 
wielu mieszkańców naszej gminy. Mamy nadzieję, że stanie się 
już tradycją. 

Dopełnieniem uroczystości były podziękowania i poczęstu-
nek ufundowany przez głównego organizatora dla uczestników.

Aneta Tejman

W intencji ojczyzny
Wprowadzenie pocztów sztandarowych OSP oraz SP im. 

F. Becińskiego z Paniewa i odśpiewanie hymnu „Boże, coś Pol-
skę...” 11 listopada w świerczyńskiej świątyni rozpoczęły Mszę 
Świętą w intencji Ojczyzny. Kolejny raz parafianie dziękowali 
Bogu za wolność odzyskaną po 123 latach niewoli. Modlili się 
za tych, którzy oddali swe życie za ojczyznę. Wysłuchali w jej 
trakcie kazania, w którym ksiądz proboszcz M. Stefański na-
wiązał do podstawowych wartości obecnych w życiu każdego 
Polaka – patriotyzmu, wolności, obowiązków wobec Ojczyzny – 
realizowanych 98 lat temu i współcześnie. Stanowią one funda-
menty, na których mogą wyrastać nowe. Potwierdzeniem tych 
słów były zacytowane fragmenty Sienkiewiczowskiej Trylogii 
znane każdemu z nas od dziecka. 

Zgodnie z nauką Jana Pawła II „Wolności nie można tylko 
posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać 
i tworzyć przez prawdę.” To jest trudne zadanie, z którego musi 
wywiązać się obecne pokolenie, aby zachować wywalczoną 
prawie wiek temu wolność. 

Elżbieta Pesta-Wojtysiak 

Patent oficerski

W dniu 04.12.2016 r. mieliśmy zaszczyt uczestniczyć 
w szczególnej uroczystości – wręczenia patentu oficerskiego 
ks. kanonikowi Antoniemu Wojciechowskiemu, proboszczowi 
parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Topólce.

Serdecznie gratulujemy ks. Antoniemu awansu na oficerski sto-
pień podporucznika nadany przez Prezydent RP Andrzeja Dudę.

AM
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Klub Seniora  
„Złota Jesień” 

Od 15 kwietnia 2015r. na terenie naszej gminy działamy 
w Klubie Seniora „Złota Jesień”. Spośród uczestników, a były 
na początku 23 osoby, wybraliśmy Zarząd Klubu, w skład które-
go weszli: Bożena Małkowska, Zofia Rybacka, Zygmunt Dogoń-
ski i Gabriela Wrzesińska.

Spotykamy się obowiązkowo raz w miesiącu. Nasze spo-
tkania odbywają się przy cieście i kawie, ponieważ w każdym 
miesiącu jakiś Senior ma imieniny albo urodziny. Oprócz obo-
wiązkowych spotkań, zbieramy się również na innych uroczy-
stościach, które sami odpłatnie organizujemy. Organizujemy so-
bie również wycieczki. Byliśmy w Ciechocinku, Gdańsku, Gdyni, 
Sopocie, Inowrocławiu, Biskupinie. Mamy nadzieję, że zwiedzi-
my jeszcze wiele miast i zakątków naszego kraju. 

Bardzo dobrze współpracuje nam się z wójtem gminy Mar-
kiem Dybowskim, Publicznym Gimnazjum w Topólce i Gminną 
Biblioteką Publiczną. Jesteśmy zapraszani na różne okolicz-
nościowe i państwowe uroczystości. Z każdej uroczystości, 
a chętnie w nich uczestniczymy, wychodzimy zadowoleni, bo 
czujemy, że ktoś jeszcze o „wiekowych osobach” pamięta, da-
rzy nas sympatią i wdzięcznością.

Obecnie nasz klub liczy 35 osób, ale mamy nadzieję, że do-
łączą do nas jeszcze niezdecydowane osoby. Serdecznie za-
praszamy. 

Na zdjęciu seniorzy na spotkaniu opłatkowym 14 grudnia. 
Foto z archiwum Klubu

Zarząd Klubu „Złota Jesień”

Warsztaty dziennikarskie 
z okazji  

Setnego wydania  
„Naszych Spraw”

Z okazji wydania setnego numeru „Naszych Spraw” w śro-
dę (7 grudnia) odbyły się warsztaty dziennikarskie, na które 
zaprosiliśmy: redaktora gazety pomorskiej – Jolantę Młodecką, 
zespoły redakcyjne z sąsiednich gmin: powiatowego „ABC”, 
„Radziejowianina” , „Echa Piotrkowa” i „Wiadomości z Gminy 
Dobre”.

Pani Młodecka przedstawiła zasady, jakimi powinniśmy się 
kierować, aby tworzyć wiarygodne i ciekawe źródło informa-
cji, podzieliła się doświadczeniami ze swojej zawodowej pracy 
dziennikarskiej.

W czasie spotkania wymieniliśmy uwagi dotyczące pracy 
przy wydawaniu gminnej prasy. Podzieliliśmy się swoimi do-
świadczeniami i skorzystaliśmy z rad i doświadczeń zaproszo-
nych gości, aby doskonalić naszą, amatorską przecież, pracę 
redakcyjną.

Mamy nadzieję na dalszą współpracę z powiatowym „ABC”, 
jak również z redakcjami ościennych gmin. Mamy również na-
dzieję, że państwo, odbiorcy i czytelnicy „Naszych Spraw”, 
oczekujecie kolejnych wydań Biuletynu. 

Foto Katarzyna Bartczak
Komisja ds. promocji gminy

Dzień Babci i Dziadka
Dzisiaj jest Dzień Babci i święto Dziadziusia,
O tym dniu pamięta każda mała wnusia.
My – wasi wnuczkowie – również pamiętamy
I swoim najbliższym życzenia składamy.
W dniu Waszego święta chcemy Wam złożyć  
najszczersze życzonka uśmiechu i słonka.
Szczęścia wielkiego i wszystkiego dobrego.
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Na zaproszenie komisji ds. promocji gminy, 21 grudnia 
2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, odbyło się spotkanie 
z Maciejem Macie-
jewskim (na zdjęciu) 
dyrektorem radziejow-
skiego domu kultury, 
pasjonatem ptaków, a 
z zamiłowania ornitolo-
giem, z młodzieżą miej-
scowego gimnazjum i 
nauczycielem – opie-
kunem akcji liczenia 
bocianów na terenie 
gminy – Magdaleną Kurzawą. O akcji pisaliśmy w 100 numerze 
„Naszych Spraw”. W spotkaniu uczestniczył także wójt gminy – 
Marek Dybowski.

Pan Maciej Maciejewski bardzo ciekawie opowiadał o zwy-
czajach ptaków, zapoznał z ptakami występującymi na terenie 
naszej gminy. Była to niecodzienna lekcja ornitologii, która uzmy-
słowiła nam bogactwo naszego środowiska przyrodniczego. 

Spotkanie było formą podziękowania dla młodzieży biorącej 
udział w gminnej akcji liczenia bociana białego. 

Mamy nadzieję, że to spotkanie zapoczątkuje stałą współ-
pracę młodzieży z Maciejem Maciejewskim w celu lepszego 
poznania środowiska przyrodniczego oraz uświadomi potrzebę 
ochrony cennych walorów środowiskowych gminy, które mają 
wpływ na atrakcyjność naszego terenu i promowanie naszej 
gminy. Na zdjęciu uczestnicy spotkania. 

Foto Wojciech Wąsikowski.
Komisja ds. promocji gminy

Na nasze zaproszenie 19 grudnia przybyli do Gminnego 
Ośrodka Kultury laureaci konkursów – plastycznego i fotogra-
ficznego. Na najlepszych czekały nagrody i wyróżnienia wrę-
czane przez przewodniczącą komisji – Annę Migdalską i prze-
wodniczącego rady gminy – Stanisława Borkowskiego.

Dzieci uczestniczące w konkursie plastycznym przybyłe 
wraz z rodzicami dzieliły się swoimi uwagami na temat technik 
plastycznych swoich prac. Autorzy prac fotograficznych 
wspominali miejsca uwieńczone w obiektywie. Spotkanie odbyło 
się w miłej i świątecznej atmosferze. Fundatorem nagród był 
wójt gminy  Marek Dybowski. Na zdjęciu nagrodzeni i wyróżnie-
ni uczestnicy konkursów.

Foto Iwona Waszak
Komisja ds. promocji gminy Nagrody i dyplomy

Lekcja ornitologii

Podsumowanie konkursów

Lekcja ornitologii Nasze Gospodynie  
na spotkaniu Lokalnej 

Grupy Działania  
w Radziejowie

28 grudnia w Radziejowie odbyło się spotkanie aktywizują-
ce społeczność lokalną, które realizowane jest w ramach me-
chanizmu „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność na lata 
2014-2020”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Lokalną 
Grupę Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”. Otwo-
rzyła je Agnieszka Zawidzka – kierownik biura LGD. Marek 
Szuszman – Prezes Zarządu LGD, w swoim wystąpieniu przed-
stawił historię integracji europejskiej i wiedzę o funduszach UE 
oraz zasady sporządzania projektów finansowanych z środ-
ków unijnych. Następnie Ewelina Patyk – pracownik biura LGD 
przedstawiła możliwości wsparcia finansowego (w tym KGW) 
przez LGD, jako dysponenta środków europejskich. Spotkanie 
zakończyło się uroczystym obiadem.

Czekamy na kolejne spotkania z tego cyklu, które ułatwią 
nam sporządzenie projektów o dofinansowanie działalności 
KGW ze środków unijnych. 

Na zdjęciu uczestniczki spotkania, od lewej: Iwona Waszak, 
Elżbieta Kolibowska, Małgorzata Ulewicz, Elżbieta Kozicka, Do-
rota Tomczak. 

Foto nadesłane
Przewodnicząca KGW Kozjaty Dorota Tomczak
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Turniej  
Tenisa Stołowego

Gminny Ośrodek Kultury w Topólce zaprasza na 

II Gminny Turniej Tenisa Stołowego, 
który odbędzie się 11 lutego 2017 r. (sobota)  

o godz. 10.00 w hali sportowej  
przy Publicznym Gimnazjum w Topólce.

Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie swojego 
udziału do 6 lutego 2017 r. w GOK w Topólce.

Turniej skierowany jest dla osób pełnoletnich  
z terenu gminy Topólka w kategorii kobiet i mężczyzn.

ZAPRASZAMY!

„Kujawska koza”
Gminny Ośrodek Kultury w Topólce informuje, 

że 23 lutego 2017 roku
(„Tłusty Czwartek’’)  

organizuje  
III Gminny Przegląd  
„Kozy Kujawskiej”

Zgłoszenia udziału, osobiście przez kierownika 
danej grupy!, (z terenu Gminy Topólka) przyj-

mowane są do 17 lutego 2017r. do godz. 1500 

w GOK 
ZAPRASZAMY!

Urodzili się

Kalina Janina Kapelińska, ur. 08.07.2016 r.,
zam. Głuszynek


