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Spotkanie opłatkowe

Mieszkańcom gminy Topólka i czytelnikom „Naszych Spraw”
życzymy
niech Nowy 2018 Rok niesie dla wszystkich jak najwięcej dni bez trosk,
szczęście i pomyślność.
Przewodniczący Rady z radnymi

Wójt Gminy z pracownikami Urzędu

2

NASZE SPRAWY 6 (107)

Rada Gminy
08 listopada 2017 odbyła się XXIII Sesja Rady Gminy, na
której radni podjęli uchwały w sprawach:
1) przyjęcia „Programu Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata
2016-2023”,
2) wyrażenia zgody, na przystąpienie Gminy Topólka do realizacji projektu, pt. „Organizacja zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w Gminie Topólka” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020 Oś Priorytetowa
10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne,
3) obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok
2018, na obszarze gminy Topólka,
4) obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna
dla celów podatku leśnego na rok 2018, na obszarze gminy
Topólka,
5) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
rok 2018 i zwolnień w tym podatku,
6) wprowadzenia opłaty od posiadania psów na rok 2018,
7) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018,
8) zmian w Uchwale Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z dnia
22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.

Na XXIV Sesji, która odbyła się 28 grudnia 2017r., podjęto
uchwały w sprawach:
1) aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Topólka oraz miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Topólka,
2) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność gminy
Topólka niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej
w Kozjatach,
3) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topólka na rok 2018,
4) zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Topólka na rok 2018,
5) uchwała w sprawie zmian w uchwale Nr XVI/143/16 Rady Gminy
Topólka z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2017–2021,
6) zmian w Uchwale Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z dnia
22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok,
7) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka
na lata 2018–2021,
8) uchwalenia budżetu na 2018 rok.
Stanisław Borkowski
Przewodniczący Rady Gminy

Ogólnopolski konkurs plastyczny
„Zapobiegajmy pożarom”
Do etapu gminnego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy pożarom” zostało zgłoszonych 20 prac dzieci i uczniów przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Gminy
Topólka. Komisja w składzie: Maria Olszewska, Barbara Wieser,
Barbara Sikorska, Izabela Nazdrowicz, Grzegorz Pierucki wyróżniła 15 prac w czterech grupach wiekowych.
GRUPA I: przedszkole:
1. PATRYK CHACHULSKI KL. „O” – SP Topólka
2. NIKOLA JARKA KL. „O” – SP Topólka
3. MICHAŁ SZEWS KL. „O” – SP Topólka
4. AGATA UGORSKA KL. „O” – SP Topólka
GRUPA II: szkoły podstawowe, klasy I-III:
1. OLIWIA REDZIMSKA KL. II – SP Topólka
2. OLIWIA RYBACKA KL. II – SP Paniewo
3. NIKOLA SŁOMCZEWSKA KL. II – SP Paniewo
PatrykChachulski

4. LIWIA TRZASKOWSKA KL. II – SP Topólka
5. KACPER ULANOWSKI KL. III – SP Paniewo
GRUPA III: szkoły podstawowe, klasy IV-VII:
1. JULIA GASIŃSKA KL. VI – SP Paniewo
2. ADRIANNA KACPRZAK KL. IV – SP Topólka
3. NATALIA MOSZCZYŃSKA KL. VI – SP Paniewo
4. NATALIA WASZAK KL. VII – SP Paniewo
GRUPA IV: klasy gimnazjalne:
1. KINGA KARPIŃSKA KL. II – SP Topólka
2. NATALIA SMOLAREK KL. II – SP Topólka
Zgodnie z ustaleniami Komisji zdobywcy wyróżnień otrzymali
nagrody rzeczowe, natomiast wszyscy uczestnicy konkursu pamiątkowe dyplomy.
W etapie powiatowym konkursu, który odbył się w Radziejowie wyróżniono pracę Patryka Chachulskiego z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Topólce i Kacpra Ulanowskiego z kl. III Szkoły Podstawowej w Paniewie. Wyróżnione prace
wezmą udział w etapie wojewódzkim.
Maria Olszewska

16 listopada 2017 roku
w wieku 81 lat zmarł

Śp. Zygmunt Mikołajczak
mieszkaniec Znaniewa

Od lutego 2003 roku do stycznia 2009 r.
pełnił funkcję sołtysa w sołectwie Znaniewo.
Pamiętać Go będziemy jako działacza–społecznika,
dobrego i pogodnego człowieka.
Żonie i dzieciom składamy
szczere wyrazy współczucia.
Kacper Ulanowski

Wójt Gminy, Radni Gminy
i pracownicy Urzędu.
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Podpisanie kolejnej umowy
na dofinansowanie inwestycji

29 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyło się uroczyste podpisanie umowy ramowej dotyczącej projektu zintegrowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, która jest
wynikiem pozytywnej oceny wniosków złożonych przez Gminę
Topólka. Na projekt zintegrowany składają się projekty, które zostały wybrane do dofinansowania:
a) projekt nr RPKP.06.03.01-04-0017/17 pn.: „Rozbudowa
i przebudowa budynku Przedszkola w Topólce-zapewnienie równego dostępu do wczesnej edukacji elementarnej” w ramach Osi Priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo
i konkurencyjne kadry, Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną współfinansowany ze środków EFRR –
umowa podpisana w dniu 15 grudnia 2017 r.
b) projekt nr RPKP.10.02.01-04-0016/17 pn.: „Organizacja zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w Gminie
Topólka” w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowancyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne, współfinansowany ze środków EFS – umowa podpisana 29 listopada 2017 r.

Całkowita wartość projektu zintegrowanego wynosi:
855.454,03 zł i obejmuje dofinansowanie z EFRR w kwocie
625.561,09 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych, zaś
dofinansowanie z EFS w kwocie 101.574,80 zł, co również stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych.
W listopadzie ubiegłego roku, gmina Topólka przed podpisaniem umów o dofinansowanie rozstrzygnęła przetarg nieograniczony na wybór Wykonawcy w/w inwestycji.
27 listopada 2017 r. Marek Dybowski – wójt gminy przy kontrasygnacie Teresy Głowackiej – skarbnika gminy podpisał umowę z „Zakładem Blacharskim Lesław Wiliński” Mariusz Wiliński,
na rozbudowę i przebudowę budynku Przedszkola w Topólce
– zapewnienie równego dostępu do wczesnej edukacji elementarnej. Wyłoniony wykonawca przystąpił do realizacji zadania.
Umowny termin zakończenia robót przypada na 31 maja 2018
roku. Na zdjęciu: Skarbnik i Wójt gminy z Marszałkiem Województwa – Piotrem Całbeckim.
Ewelina Waszak, Justyna Grabowska
Zdjęcie: Szymon Zdziebło / Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Realizacja inwestycji pn.: „Budowa
przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie gminy Topólka”

W ramach umów, które z przedstawicielami Województwa
Kujawsko-Pomorskiego podpisali: Marek Dybowski – wójt gminy
i Teresa Głowacka – skarbnik gminy, zostanie wykonany zakres
działań obejmujący: roboty rozbiórkowe i rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe związane z rozbudową i przebudową obiektu,
wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej, roboty sanitarne
wewnętrzne (instalacja wody zimnej i ciepłej, instalacja przeciwpożarowa, instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej, łazienka dla
dzieci, instalacja grzewcza, wentylacja). Ponadto projekt obejmuje wyposażenie infrastrukturalne dla rozbudowanej części przedszkola takie jak: umeblowanie sal dydaktycznych, pomieszczenia
gospodarczego, magazynów, szatni oraz zakupienie sprzętu multimedialnego i komputerowego. W ramach projektu przewidziano
rozwiązania mające na celu dostosowanie obiektu do potrzeb
osób niepełnosprawnych, tj.: wykonanie pochylni umożliwiającej
wjazd do budynku oraz poręczy przy ścianach przylegających
do ww. pochylni. Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby
miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Topólka.
W wyniku realizacji projektu nowych miejsc przedszkolnych
dla dzieci z terenu gminy Topólka będzie o 25 więcej.

W listopadzie 2017r. w gminie Topólka rozpoczęto inwestycję
współfinansowaną przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 pn. „Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków
na terenie Gminy Topólka”. Umowę na realizację inwestycji podpisano z firmą – Zakład
Gospodarki Komunalnej
i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. z Baruchowa, która ma do
wykonania 50 przydomowych oczyszczalni ścieków. Zakończenie
inwestycji przewidziane jest na 30 kwietnia 2018 roku.
W związku ze sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, do
końca grudnia 2017 roku, wykonano już 45, z 50 zaplanowanych
przydomowych oczyszczalni ścieków.

Na zdjęciu budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na posesji
Kazimierza Antczaka w m. Borek
Tekst/Foto: Justyna Grabowska
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SP TOPÓLKA
Poznajemy zawody – KRAWCOWA

Podwójny sukces uczniów klasy VII a

15 grudnia w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie odbył się etap rejonowy XXVI
Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Naszą szkołę reprezentowało dwóch
uczniów z klasy VII a, którzy dzięki zdobyciu pierwszego i drugiego miejsca zakwalifikowali się
do etapu wojewódzkiego tejże olimpiady.
Gratulujemy serdecznie Antoniemu Żórawskiemu – I miejsca oraz Łukaszowi Jankowskiemu – II miejsca. Trzymamy kciuki na dalszym etapie olimpiady.
Na zdjęciu, od lewej Antoni Żórawski, Łukasz Jankowski z instruktorem terenowym PCK
w Radziejowie – Janiną Kowalską.

Przedszkolaki z Punktu Przedszkolnego grupy „a”, 1 grudnia 2017r. gościły u siebie krawcową – Annę Walczak, która opowiedziała dzieciom o swojej pracy zawodowej. Zapoznała
z narzędziami pracy i pokazała poszczególne etapy szycia, podczas powstawania poduszeczki
na igły, którą podarowała przedszkolakom. Dzieci wykonały woreczki do zabaw gimnastycznych, przygotowane przez krawcową. Prezentowany zawód bardzo się dzieciom spodobał,
może dzięki tej wizycie wyrośnie nowa krawcowa lub projektantka mody. Najbardziej jednak
podobały się stroje zaprezentowane przez małą modelkę Hanię, zaprojektowane i uszyte przez
jej mamę – Annę Walczak. Serdecznie dziękujemy za rozbudzenie w dzieciach pasji zawodowych i życzymy wspaniałych pomysłów na nowe projekty dla dzieci i dorosłych.
Anna Dykon
Foto z archiwum szkoły

Opiekun Szkolnego Koła PCK – Lidia Wąsikowska
Foto z archiwum szkoły

Konkurs literacki „RECEPTA NA ZDROWIE”
W listopadzie Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Radziejowie zorganizował konkurs literacki
„Recepta na zdrowie”. Celem konkursu było kształtowanie
właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych, w tym propagowanie zdrowego stylu życia poprzez wskazanie zalet prawidłowej diety, dobroczynnego wpływu ruchu i form aktywnego
wypoczynku.
8 grudnia ogłoszono wyniki i wręczono nagrody laureatom konkursu. Miło nam poinformować, że zwycięzcą konkursu w kategorii wiekowej klas IV-VII został uczeń naszej szkoły
Łukasz Jankowski (na zdjęciu), który w zabawny sposób przedstawił zasady zdrowego stylu
życia i wskazał rady jak postępować, aby mieć dużo sił witalnych i otwarty umysł na zdobywanie wiedzy. Łukaszowi gratulujemy pomysłowości i lekkości pióra oraz życzymy dalszych
sukcesów.

Pomagamy!
W dniach od 4 do 8 grudnia sprzedawaliśmy w naszej szkole i kościele pierniki, ozdoby bożonarodzeniowe oraz kartki świąteczne. Wszystko to w ramach akcji charytatywnej „I ty możesz
zostać świętym Mikołajem”, której organizatorami byli członkowie Samorządu Uczniowskiego
i Szkolnego Koła „Caritas”. Zebrane pieniądze zostały przekazane potrzebującym uczniom naszej
szkoły. Wszystkim, którzy wsparli tę akcję, serdecznie dziękujemy.
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
Opiekunowie Szkolnego Koła „Caritas”

W grudniu, Oddział Rejonowy PCK w Radziejowie przekazał Kołu PCK działającemu przy
naszej szkole, produkty żywnościowe i artykuły chemiczno-kosmetyczne, z których członkowie
koła wraz z opiekunem utworzyli sześć paczek, a następnie z najlepszymi życzeniami świątecznymi, przekazali je rodzinom uczniów naszej szkoły.
Produkty te zostały podarowane Szkolnemu Kołu PCK za udział w kilkumiesięcznej akcji –
„GORĄCZKA ZŁOTA 2017” – prowadzonej w naszej placówce w ubiegłym roku szkolnym.
Przy tej okazji jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom –
uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły i rodzicom – za udział w akcji i zawsze chętne
wspieranie naszego koła.

Lila Wajer
Foto z archiwum szkoły

Rozstrzygnięcie powiatowego konkursu plastycznego:
„Nie jesteś sam”

Na zdjęciu prezentujemy prace
wysłane na konkurs (od lewej –
praca Izabeli Orłowskiej, Nikoli
Grabowskiej i Mariki Mazurek).

W listopadzie trzy uczennice naszej szkoły: Marika Mazurek i Nikola Grabowska z kl. Va
oraz Izabela Orłowska z kl. IVa, wzięły udział w
powiatowym konkursie plastycznym organizowanym przez Oddział Rejonowy PCK w Radziejowie: „NIE JESTEŚ SAM”.
Z radością informujemy, że praca Mariki
Mazurek zajęła II miejsce, a praca Oliwii
Orłowskiej została wyróżniona.
Lidia Wąsikowska, Lila Wajer
Foto z archiwum szkoły

Opiekun Szkolnego Koła PCK – Lidia Wąsikowska
Foto z archiwum szkoły
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SP PANIEWO
Dzień Pluszowego Misia

znane i mniej znane pieśni patriotyczne i żołnierskie. W podsumowaniu zaprezentowano
animowany film o najnowszej historii Polski p.t. „Niezwyciężeni”, którego premiera odbyła się
w 78. rocznicę agresji ZSRR na Polskę.
25 listopada to dzień, kiedy obchodzi się urodziny pluszowego misia. Miś jest przyjacielem wszystkich dzieci. Czy wypada zapomnieć o urodzinach swojego przyjaciela? W tym dniu,
każde dziecko z oddziału przedszkolnego przyniosło do przedszkola swojego ulubionego pluszaka. Najpierw dzieci poznały historię pluszowego misia oraz innych bohaterów literackich
i filmowych, zachęcających je do częstego sięgania po literaturę dziecięcą. Następnie nauczyły
się okrzyku i piosenki o misiu, ozdabiały sylwety misiów dowolną techniką, układały puzzle
i rozwiązywały zagadki. Ten dzień pełen był uśmiechu oraz wspólnej zabawy. Jednak najwięcej radości sprawił dzieciom sam fakt zaprezentowania swojego misia kolegom i możliwość
zabawy z pluszakami.

Tekst: M. Wiśniewska Foto: A. Kontowicz

Zielona szkoła w Górznie

Tekst i foto: J. Przybysz

Udział w ogólnopolskiej akcji „Śniadanie daje moc”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Śniadanie, to najważniejszy
posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci
mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas zajęć i mają
siłę do zabawy. To najlepszy start
w nowy dzień. Dzieci z oddziału przedszkolnego oraz klas I-III
zawiązały klub „Śniadanie daje
moc”. Następnie w czasie kolejnych 12 spotkań, poznały 12 zasad
zdrowego odżywiania .

Do szkoły wychodź po śniadaniu i ze śniadaniem.
Mleko, sery i jogurty to podpora mocnych kości.
Zawsze myj ręce przed posiłkiem.
Pięć posiłków w ciągu dnia jest na piątkę.
Jedz o stałych porach dnia i nie spiesz się.
Mięso, jaja, czy ryby – możesz wybierać.
Pamiętaj o kaszach, jedz chleb nie bułeczki.
Dzień bez pięciu porcji warzyw, owoców i soków to dzień stracony.
Posiłek obiadowy to zapas siły na aktywne popołudnie.
Kolację zjadaj wieczorem, nie przed snem.
Dobrą wodą gaś pragnienie.
Ruch bez ograniczeń, słodycze z umiarem.
Klubowicze dzięki spotkaniom dowiedzieli się, jak poszczególne składniki znajdujące się
w pokarmach wpływają na funkcjonowanie ich organizmu.
Podsumowaniem programu było zorganizowanie 8 listopada wspólnego, zdrowego
śniadania dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Po przyłączeniu się do programu i złożeniu
sprawozdania ze wszystkich działań, otrzymaliśmy certyfikat w ramach edukacji zdrowotnej.
Tekst i foto: J. Przybysz

Akademia z okazji 99. rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości
„Bo my nie błagamy o wolność, my o nią walczymy” – pod takim hasłem w naszej szkole ,
10 listopada 2017 roku, odbył się uroczysty apel z okazji 99. rocznicy odzyskania niepodległości
przez Polskę. Uczniowie z klas IV-VII pod kierunkiem M. Wiśniewskiej i J. Zawady przygotowali
część artystyczną, w której słowem i pieśnią przybliżyli słuchaczom tragizm narodu polskiego
w ponad stuletniej niewoli i jego nieugiętą walkę o wolność. W uroczystości wykorzystano

W dniach 6-7 listopada 2017 roku, uczniowie naszej szkoły z klas IV-VII wraz z opiekunami byli na zielonej szkole w Górznie. Byliśmy tam wiosną, teraz zaś mogliśmy podziwiać piękno
jesiennego krajobrazu, malowniczo położonego miasta na terenie Górzniańsko-Lidzbarskiego
Parku Krajobrazowego. Celem wyjazdu było poznanie kolejnych, niezwykle pięknych elementów tamtejszego środowiska, ale także zwrócenie uwagi młodego pokolenia na problem zanieczyszczenia środowiska. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach, w których były prelekcje
o ochronie środowiska, recyklingu. Mogli także praktycznie wykorzystać zużyte tworzywa np.,
butelki na tworzenie nowych wyrobów. Tu liczyła się pomysłowość dzieci. W Ośrodku Edukacji
Ekologicznej „Wilga” uczniowie miło spędzili czas na wspólnej zabawie, rozmowach w gronie
rówieśników, bliższym poznawaniu się poza murami szkoły.
Tekst i foto: M. Wiśniewska

Spotkanie opłatkowe w naszej szkole
Boże Narodzenie to
wspaniały czas, który spędzamy w gronie rodzinnym.
Uczniowie, nauczyciele, rodzice i pracownicy szkoły im.
F. Becińskiego w Paniewie to
również jedna, wielka rodzina.
Dlatego 22 grudnia 2017 roku
odbyła się szkolna wigilia. Od
samego rana wyczuwało się
świąteczną atmosferę, którą
nasilał wystrój i dekoracje oraz piękna szopka, pachnąca prawdziwym sianem. O 1045 pięknymi
kolędami zostaliśmy wprowadzeni w nastrój Świąt Bożego Narodzenia. W części artystycznej
uczniowie pod kierunkiem B. Kujawy, A. Kontowicz i J. Zawady zaprezentowali bożonarodzeniowe jasełka. W pięknych strojach, z wielkim przejęciem i zaangażowaniem odegrali swoje
role. Aktorzy przypomnieli sceny rozgrywające się w stajence betlejemskiej. Następnie obecni
złożyli sobie życzenia i przełamali się opłatkiem.
Tekst: J Przybysz
Foto: E. Balcerczyk
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Spotkanie opłatkowe
W świąteczny klimat wprowadził
uczestników mszy, koncert Chóru „Copernicus” z Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu pod dyr. Pawła Jana
Jankowskiego.
Zebranym życzenia świąteczne złożyli:
Wójt Gminy Marek Dybowski, Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Borkowski,
Dyrektor SP Grzegorz Pierucki oraz Proboszcz Parafii ks. Antoni Wojciechowski.
Zgromadzeni przy dźwiękach kolęd
złożyli sobie życzenia łamiąc się opłatkiem. Zapraszamy do fotogalerii na stronę
www.topolka.pl
Tekst: Iwona Waszak
Foto: Wojciech Wąsikowski

Boże Narodzenie to najpiękniejszy okres, któremu zawsze towarzyszą radosne
przeżycia. Magiczna atmosfera tych świąt powoduje, że czekamy na nie z niecierpliwością. To czas sprzyjający spotkaniom. Takie też wyjątkowe spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Wójta Gminy Topólka, Proboszcza Parafii Topólka i Dyrektora SP, odbyło
się 21 grudnia 2017 r. w kościele parafialnym p.w. Miłosierdzia Bożego w Topólce.
Przybyli na nie: przedstawiciele władz samorządowych, służb, instytucji, szkół oraz
mieszkańcy gminy. Uroczystość rozpoczęto Mszą Św. odprawioną przez ks. kanonika
– proboszcza parafii, którą uświetnił występ dzieci ze Szkoły Podstawowej w Topólce.
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Wigilia KGW
Wigilia rozpoczyna Święta Bożego Narodzenia – rodzinne
święta pełne pięknych tradycji i podniosłego nastroju.
Wieczór Wigilijny jest najbardziej uroczystym i najbardziej
wzruszającym wieczorem roku. Staramy się wtedy być blisko
siebie, by wspólnie zasiąść przy stole wigilijnym, przełamać się
opłatkiem i razem przy choince śpiewać kolędy. Właśnie taki
charakter miało spotkanie opłatkowe przygotowane przez panie
z KGW z gminy Topolka.
Korzystając z okazji pragnę wszystkim paniom oraz mieszkańcom gminy złożyć życzenia, aby Nowy Rok stał się czasem
spełnionych marzeń i nadziei.
Krystyna Żernicka
Przewodnicząca Gminnej Rady KGW

Spotkania wigilijne
„Na niebie pierwsza gwiazda ogłasza nam nowinę,
że czas zasiąść do stołu i rozpocząć Wigilię.”
Czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia w oddziałach przedszkolnych zakończyły wspólne wigilie z rodzicami.
Dzieci przygotowały jasełka, wiersze o tematyce świątecznej,
śpiewały kolędy, dzieliły się opłatkiem i składały świąteczne ży-

czenia. Wszystkiemu towarzyszyła wyjątkowa oprawa muzyczna, piękne dekoracje oraz wspaniałe stroje. Na zakończenie
przybył Mikołaj z pełnym workiem prezentów. Spotkania przebiegały w miłej i wzruszającej atmosferze.
Uroczyste wigilie odbyły się we wszystkich klasach, a ponadto uczniowie i pracownicy naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu
opłatkowym, które odbyło się w kościele parafialnym i połączone
było z występem chóru „Copernicus” z Torunia.
M. Danielewicz, M. Smolarek, A. Michalak
Foto z archiwum szkoły.

Lekcja wychowania fizycznego z mistrzem
We wtorek 21 listopada 2017r. do Topólki zawitał wybitny
koszykarz, rzucający obrońca, ikona włocławskiej koszykówki,
który oddał swoje serce i umiejętności piłce koszykowej, a także kibicom we Włocławku i w całej Polsce. To było wyjątkowe
spotkanie dla uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika – lekcja wychowania fizycznego z dwukrotnym mistrzem
– Andrzejem Plutą. Uczniowie reprezentujący naszą szkołę

w zawodach sportowych mieli możliwość trenować piłkę koszykową pod okiem wybitnego sportowca, który przez lata z orłem
na piersi biegał po parkietach całego świata.
Nasi zawodnicy wszystkie ćwiczenia wykonywali z ogromnym
zaangażowaniem. Największe zainteresowanie wzbudziły ćwiczenia rzutowe, w których Andrzej Pluta wykazał się, jak zawsze,
mistrzowską skutecznością. Duże zainteresowanie wzbudziła
opowieść o drodze do kariery i sportowych osiągnięciach naszego gościa. Uczniowie zauważyli, że dzięki pracy i pasji do sportu
można osiągnąć wielki sukces. W trakcie treningu nie zabrakło
konkursów – rzutów osobistych, za które zwycięzcy otrzymali od
mistrza jego autobiografię „Z dystansu”.
Koszykarz w czasie spotkania podarował dla czytelników
szkolnej biblioteki swoją książkę oraz podpisał piłkę, którą zlicytowano podczas finału WOŚP w Topólce.
Nauczyciele wychowania fizycznego serdeczne podziękowania składają: wójtowi gminy Topólka Markowi Dybowskiemu –
głównemu fundatorowi naszego spotkania oraz Dyrektorowi Szkoły i Radzie Rodziców.
Joanna Rzepecka
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26 finał WOŚP
Znowu zgodnie
zagrały
nasze serca!
Już po raz 26 zagrała Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy – orkiestra, która
rozpala i porusza serca milionów Polaków, którzy każdego roku włączają się do
dobroczynnej akcji.
Celem tegorocznej zbiórki był zakup
sprzętu dla wyrównania szans w leczeniu
noworodków. Z tej okazji, jak co roku w naszej gminie przygotowano wiele atrakcji.
Mieszkańcy naszej gminy nie poskąpili grosza na ten szczytny cel, zebraliśmy
6.213,77zł (w roku ubiegłym 6.071,95).
A wszystko zaczęło się na sportowo.
Jak co roku na okoliczność WOŚP rozegrano turnieje w piłkę siatkową o puchar
Wójta Gminy Topólka. Zagrały 3 drużyny
żeńskie zdobywając kolejno miejsca:
I – Atomówki,
II – KGW,
III – Black Team.
Męski turniej wygrała Tęcza Topólka
przed Zjednoczonymi i drużyną GOK Topólka.
W dniu „grania orkiestry” odbyły się
mecze towarzyskie Atomówki – KGW oraz
Tęcza Topólka – drużyna KPP z Radziejowa.
W Gminnym Ośrodku Kultury odbyła
się licytacja ofiarowanych przedmiotów
przeplatana występami naszych lokalnych artystów. W bezinteresowną pomoc
zaangażowało się wielu mieszkańców
naszej gminy, a nasze niestrudzone wolontariuszki: Martyna Kolad, Sara Maciejewska, Oliwia Siwińska, Weronika Pierucka i Julia Szymczak od rana zbierały
datki do puszek.
Tańce i występy były ucztą dla duszy,
dla ciała zaś były słodkości przygotowane
przez Koła Gospodyń Wiejskich, a Gminny
Ośrodek Kultury zaserwował grochówkę.
26 lat czynienia dobra to ogromna
część historii Polski. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w organizację
Orkiestry:
naszym
wolontariuszkom,
darczyńcom, licytującym, wykonawcom,
sportowcom, wszystkim, którzy zasilili
puszki. Za zabezpieczenie imprezy od
strony technicznej, i za nieodpłatny pokaz
laserowy w ramach światełka do nieba,
dziękujemy Patrykowi Sikorskiemu.
Zapraszamy do galerii zdjęć na stronę
www.topolka.pl
Foto: Damian Lewiński

SIE MA!

Iwona Waszak
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Tenisiści w nowych strojach!
Wbrew pozorom, tak samo jak wybór odpowiedniej rakietki
dla tenisisty, tak samo strój ma spore znaczenie i wydatnie może
podnieść komfort gry.
Tenisistom z Sekcji Tenisa Stołowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Topólce taki komfort zapewnił Urząd Gminy zakupując jednakowe stroje.
Koszulki wręczyli wójt gminy Marek Dybowski oraz dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury Jan Błaszczyk życząc wiele zwycięstw w rozgrywkach ligowych. Zapraszamy do fotogalerii na
stronie www.topolka.pl

Sekcja Tenisa Stołowego
przy Gminnym Ośrodku Kultury
w Topólce
– aneks do wstępnych założeń
ZASADY PROWADZENIA SEKCJI
Zajęcia sekcyjne będą odbywały się w *HALI SPORTOWEJ
przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce, dwa
razy w tygodniu, tj. wtorek i piątek w godzinach 17–19, uczestni-

czyć w nich mogą osoby pełnoletnie. W razie niemożności odbycia treningu w danym dniu organizator będzie na bieżąco udzielał
informacji poprzez zamieszczenie ogłoszenia w GOK-u.
Tekst i foto: GOK Topólka
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Ogólnopolski
Festiwal
Piosenki
Dziecięcej
10 grudnia 2017 r. w Izbicy Kuj. odbył się XXXIII Ogólnopolski Festiwal
Piosenki Dziecięcej „MIKROFON DLA
NAJMŁODSZYCH”. Organizatorami był
MGOK w Izbicy Kuj. oraz Stowarzyszenie
Środowisk, Twórców i Animatorów Kultury
Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej.
Koncert Galowy poprzedzony był dwudniowymi próbami z orkiestrą, w których
wzięli udział nasi zakwalifikowani wcześniej wokaliści ze Studium Sztuki Wokalnej z Gminnego Ośrodka Kultury w Topólce – Oliwia Redzimska i Marcel Kordylak,
przygotowani przez Zbigniewa Wojciechowskiego.

Rozśpiewane dzieciaki”
na Festiwalu Piosenki Dziecięcej
w Wąbrzeźnie
3 grudnia 2017r. w Wąbrzeskim Domu Kultury odbył się X Ogólnopolski Festiwal
Piosenki Dziecięcej „Rozśpiewane dzieciaki”, teksty Jacka Cygana i nie tylko…
Patronat medialny objęły: Gazeta Pomorska, Tygodnik Regionu Wąbrzeskiego
CWA oraz Miejska Telewizja Kablowa.
Impreza organizowana jest w Wąbrzeźnie już po raz dziesiąty i z roku na rok przybywa chętnych, młodych wokalistów prezentujących swoje umiejętności przed jury
i wąbrzeską publicznością.
Celem realizowanej inicjatywy jest popularyzacja wartościowego materiału repertuarowego dla dzieci i młodzieży oraz wspieranie najzdolniejszych osób w zakresie rozwoju wokalnego. Ponadto tworzenie możliwości udziału w konkursie pozwala na twórczą
wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami oraz naukę gry fair play.
W tym roku swój udział zgłosili wokaliści i zespoły m.in. z Nowego Miasta Lubawskiego, Szczecina, Piły, Strzelna, Torunia, Kowalewa Pomorskiego, Żnina, Ciechocinka,
Aleksandrowa Kujawskiego, Dębowej Łąki, Grajewa, Wąbrzeźna., Lubrańca i Topólki.
Na scenie zaprezentowało się niemal 80 wokalistów w trzech kategoriach wiekowych.
Gminę Topólka reprezentowało
3 wykonawców ze „Studium Sztuki Wokalnej” z Gminnego Ośrodka Kultury
w Topólce: Zuzanna Matusiak, Mariusz
Kosiński (na zdjęciu od lewej) oraz Marcel Kordylak (od prawej). Ich opiekunem
był Zbigniew Wojciechowski.
Po raz kolejny Zuzanna Matusiak
znalazła się w czołówce i wykazała się
swoim nieprzeciętnym talentem wokalnym
zdobywając II miejsce na szczeblu ogólnopolskim.
Jeszcze raz gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!! Zapraszamy do fotogalerii na stronę www.topolka.pl
Jan Błaszczyk
Foto: Adam Matusiak

Nagrodę otrzymała Oliwia (na zdjęciu w zielonym stroju) jako najmłodszy
uczestnik festiwalu. Marcelowi Kordylakowi jury przyznało wyróżnienie.

Wojewódzki Festiwal Piosenki
„VOKALE” – 2017

Koncert Galowy w którym wzięło udział
35 uczestników był prawdziwą ucztą muzyczną dla słuchaczy i prezentował wysoki poziom wokalny na miano Ogólnopolskiego Festiwalu. Gratulujemy naszym
wokalistom życząc dalszych sukcesów!

24 listopada w Ośrodku Kultury „Stokrotka” w Świeciu, odbył się III Wojewódzki
Festiwal Piosenki „VOKALE” – 2017. Na festiwalu wystąpiło 3 wokalistów ze Studium Sztuki Wokalnej
z Gminnego Ośrodka
Kultury w Topólce.
Miło nam poinformować, że wszyscy
odnieśli sukces. Nagrodę GRAND PRIX
zdobył Marcel Kordylak, Zuzanna Matusiak w kategorii
wiekowej 10-12 lat
zajęła III miejsce.
Natomiast w kat.
wiekowej 13-15 lat
również III miejsce wyśpiewał Mariusz Kosiński. Zwycięzcom ufundowano nagrody
pieniężne. Młodzi wokaliści zostali przygotowani przez Zbigniewa Wojciechowskiego.
Gratulujemy naszym talentom i życzymy dalszych sukcesów. Na zdjęciu od lewej: Marcel Kordylak, Zuzanna Matusiak, Mariusz Kosiński.

Jan Błaszczyk
Foto Zbigniew Wojciechowski

Gminy Ośrodek Kultury w Topólce
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Harcerze – Jesteśmy!
Nazywamy się dumnie drużyna harcerska „Ignis” im. Jana Bytnara. Działamy przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce. Założycielkami
i opiekunkami naszej drużyny są Aneta
Dybowska i Paulina Kontowicz. Jesteśmy
drużyną koedukacyjną, w skład której
wchodzą uczniowie z klas VI–VII Szkoły
Podstawowej oraz uczniowie klas II oddziałów gimnazjalnych. Drużyna liczy
30 harcerzy. Zbiórki harcerskie odbywają
się regularnie co dwa tygodnie we czwartki o godzinie 1700.
Realizujemy program według Przyrzeczenia Harcerskiego, mający na celu
wspieranie wszechstronnego rozwoju
młodego człowieka oraz kształtowanie
postawy otwartej na świat.
Kontynuując szczytne tradycje ZHP,
bierzemy udział w ważnych wydarzeniach

szkoły i gminy. Jesteśmy aktywni, chętni do pomocy i działania. Realizujemy w ten sposób istotę harcerstwa, którą jest służba Bogu, Ojczyźnie i Bliźnim.
Na zdjęciu drużyna harcerska, foto z archiwum szkoły.

Drużyna harcerska „Ignis”

Obchody Narodowego Święta Niepodległości
Z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce miało miejsce V Szkolne
Patriotyczne Śpiewanie. Ta cykliczna uroczystość umożliwia aktywny udział wszystkim uczniom. Pieśni patriotyczne bardziej lub
mniej znane, ze szkolnych śpiewników, śpiewali uczniowie, pracownicy szkoły i zaproszeni goście. Dzięki tekstom Mazurka Dąbrowskiego, I Brygady, Roty i wielu innym utworom udaliśmy się w wę-

drówkę po dziejach naszej Ojczyzny. To radosne święto z udziałem
przedszkolaków, wszystkich uczniów od najmłodszych po młodzież

11 listopada...
W Święto Odzyskania Niepodległości, jak co roku, ksiądz proboszcz Marek Stefański w kościele parafialnym w Świerczynie
odprawił Mszę Świętą w intencji Ojczyzny. Uroczystą liturgię poprzedziło wprowadzenie pocztów sztandarowych OSP oraz SP
im. F. Becińskiego z Paniewa. Kolejny raz parafianie dziękowali
Bogu za wolność odzyskaną po 123 latach niewoli.
Ksiądz proboszcz podał nazwiska tych patriotów, którzy tworzyli
niepodległość: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewski i Wincentego Witosa. Mimo różnic politycznych,
światopoglądowych i klasowych, gdy ojczyzna znalazła się
w potrzebie, potrafili połączyć swoje siły w walce o wolną i niepodległą Polskę.
Tekst i foto: Stanisław Wojtysiak

z klas gimnazjalnych było kolejnym
przykładem, że wiek ucznia nie jest
przeszkodą do wspólnego świętowania. Najmłodsi dzięki aranżacjom
p. Elizy Ospalskiej-Grudzień aktywnie uczestniczyli w uroczystości poprzez marsz w rytmie pieśni i eksponowanie symboli narodowych.
Kształtowanie postaw patriotycznych było możliwe dzięki zaangażowaniu wszystkich wychowawców, pocztowi sztandarowemu, prowadzącym uroczystość uczniom
z klas gimnazjalnych, opiekunom samorządu uczniowskiego, nauczycielkom: Elizie Ospalskiej-Grudzień, Barbarze Przybysz i Sylwii
Kręcickiej-Dereli oraz czynnemu udziałowi wszystkich uczestników
uroczystości. W kolejnym dniu – 11 listopada w kościele parafialnym pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Topólce odbyła się uroczysta Masza święta, która upamiętniała 99. rocznicę odzyskania
niepodległości. We Mszy świętej, którą odprawił ks. kanonik Antoni
Wojciechowski, uczestniczyli mieszkańcy Gminy Topólka, harcerze,
poczty sztandarowe i gminna orkiestra. Dwudniowe, gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości zakończyło wystąpienie okolicznościowe wójta gminy Topólka – Marka Dybowskiego.
Grzegorz Pierucki
Foto z archiwum szkoły
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II Orszak Trzech Króli ulicami Topólki
6 stycznia 2018 r. w Święto Objawienia Pańskiego, drugi raz
na ulice Topólki wyruszył uroczysty Orszak Trzech Króli. Inicjatorem oraz głównym pomysłodawcą Orszaku był ksiądz proboszcz
Antoni Wojciechowski. Uczestniczący w nim kierowali do spotkanych ludzi pozdrowienie – „Bóg jest dla wszystkich”, przypominając wszystkim, że Jezus narodzony w Betlejem jest obecny
w świecie, jest blisko nas, przynosi nam zbawienie, pragnie zamieszkać w sercu każdego człowieka.
To największe uliczne jasełka na świecie, nawiązujące tak
do chrześcijańskiej tradycji, jak i polskiej obrzędowości, na którą składa się m.in. wspólne kolędowanie oraz wystawianie scen
związanych z Bożym Narodzeniem.

Kolędowanie
z chórem Largo

Aneta Tejman
Foto nadesłane

Upominki dla dzieci
Tradycyjnie 6 grudnia przybywa „Mikołaj” do najmłodszych
dzieci i wręcza im upominki.
Ta wieloletnia tradycja w naszej parafii, zapoczątkowana
przez ks. Tadeusza Szczepaniaka, jest co roku kontynuowana.
Tym razem, z uwagi na remont kościoła, dzieci wraz z rodzicami i opiekunami, przybyli do
remizy OSP w Orlu, ponieważ tu czasowo
odprawiane były msze święte. Przygotowano ponad 50 paczek, na które złożyli się parafianie, ks. proboszcz oraz
miejscowe KGW. Mikołaj rozdał wszystkie paczki ku radości najmłodszych i rodziców.
Stanisław Borkowski

Remont kościoła w Orlu
Po rocznej przerwie, wznowiony został VI etap remontu kościoła parafialnego w Orlu.

W połowie listopada, firma z Włocławka przystąpiła do wymiany podłogi w całym kościele. Nowa podłoga została wykonana z modrzewia syberyjskiego, który jest wytrzymalszy na ścieranie od sosny.
Koszt wymiany podłogi to 105 tys. zł. Parafia otrzymuje co
roku 4 tys. zł dotacji z budżetu gminy Topólka. Parafia na te pra-

ce otrzymała także dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 40 tys. zł. Resztę należnej kwoty muszą zebrać
parafianie, co nie jest takie łatwe z uwagi na wielkość parafii.
Jednak dzięki zrozumieniu i ofiarności parafian i ludzi dobrej woli,
stopniowo te należności były i są spłacane.
Przy tej okazji należą się słowa podziękowania strażakom
z Orla, ponieważ w czasie remontu kościoła, msze odprawiane
były w remizie OSP.
Stanisław Borkowski
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Dzień Seniora
Dzień Seniora to szczególne święto – święto ludzi starszych,
którym należy się szacunek i uznanie za miłość i mądrość przekazywaną młodym pokoleniom.
18 listopada wójt gminy Topólka i Gminna Biblioteka Publiczna zaprosili członków Klubu Seniora „Złota Jesień” na spotkanie.

Życzenia długich lat życia w dobrym zdrowiu, spełnienia
marzeń i pogody ducha składali: wójt gminy – Marek Dybowski,
przewodniczący rady gminy – Stanisław Borkowski i dyrektor
GBP – Małgorzata Wojtczak, wraz z życzeniami seniorzy otrzymali kwiaty.
Z programem artystycznym wystąpił Teatr Bajeczny z Bydgoszczy. Seniorzy razem z artystami śpiewali znane piosenki ludowe i oglądali scenki rodzajowe teatru impresji.
Po spektaklu organizatorzy zaprosili zebranych na poczęstunek. Wspólne świętowanie trwało do późnego wieczora.
Zapraszamy do fotogalerii na stronę www.topolka.pl.

„Ekologiczne
zagospodarowanie
zagrody wiejskiej”
Jest mi niezmiernie miło poinformować, że gospodarstwo rolne prowadzone przez Emilię i Mariusza Zawadów z Czamanina zajęło I miejsce w wojewódzkim etapie konkursu pn.: „Ekologiczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej” organizowanym
wspólnie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Kujawsko-Pomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
Uroczyste podsumowanie konkursu realizowanego w ramach
programu „Ekologizacja wsi województwa kujawsko-pomorskiego, kształtowanie postaw i zachowań społeczeństwa wiejskiego
poprzez wdrażanie w życie tzw. „Dobrej Kultury Rolnej” odbyło
się w 7 listopada 2017 r. w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie z udziałem Zastępcy Dyrektora ds. rozwoju doradztwa
KPODR w Minikowie Lidii Lewandowskiej, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Marii Dombrowicz, a także przedstawicieli władz gmin, na terenie których zlokalizowane były gospodarstwa zgłoszone do konkursu.
Zaproszeni na galę goście, mieli okazję uczestniczyć
w wykładach seminaryjnych
dotyczących m. in. kompleksowej ochrony środowiska w zagrodzie wiejskiej, a także wziąć
udział w prezentacji laureatów
konkursu oraz uroczystym wręczeniu nagród.
Biorąc pod uwagę, że w konkursie udział wzięło 120 gospodarstw z 8 gmin województwa
kujawsko-pomorskiego, należy
docenić zaangażowanie i wkład
Państwa Zawadów włożony
w ochronę środowiska oraz propagowanie zdrowego stylu życia
i rolnictwa ekologicznego. Laureatom gratuluję i życzę dalszych
sukcesów. Na zdjęciu Emilia Zawada udziela wywiadu dla radia
PIK. Zapraszamy do fotogalerii na stronę www.topolka.pl

Małgorzata Wojtczak
Foto Zygmunt Dogoński

Marek Dybowski – wójt gminy
Foto – Katarzyna Bartczak

Ptaki ich pasją
12 listopada 2017r. Włocławski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego zorganizował we Włocławku
XXXV wystawę gołębi, drobiu i królików.
Zwiedzający mogli podziwiać głównie gołębie rasowe, których
wystawiono ponad 1000 szt. Wystawcami byli hodowcy zrzeszeni w Związkach: włocławskim, toruńskim, kaliskim i pelplińskim.
Naszą gminę reprezentował Leszek Kosiński (na zdjęciu) –
hodowca gołębi rasowych, który prezentował najpiękniejsze gołę-

bie – swoje i syna Mariusza, dzielącego z ojcem zamiłowanie do
tych ptaków. Obaj wystawcy zostali wielokrotnie wyróżnieni przez
komisję sędziowską, która bardzo wysoko oceniła prezentowane przez nich gołębie. Wystawcy zostali nagrodzeni pucharami
ufundowanymi między innymi przez: Spółdzielnię „Świt” z Topólki, Firmę „Henkor” z Dębianek, Spółkę Cywilną – Aneta Mańkowska, Ewelinę López prowadzącą Restaurację Jesionową – salę
imprez okolicznościowych w Topólce, wójta gminy Topólka.
W trakcie wręczania nagród, wójt gminy Topólka – Marek Dybowski złożył serdeczne gratulacje i wyrazy uznania Hodowcom
zrzeszonym we Włocławskim Związku z okazji obchodzonego
w bieżącym roku jubileuszu 35-lecia. Gratulował Wystawcom dotychczasowych osiągnięć i życzył dalszych sukcesów hodowlanych. Podziękował za dotychczasową współpracę z samorządem
gminy Topólka. Podkreślił, że obecnie trudno wyobrazić sobie imprezę plenerową na stadionie w Dębiankach, bez udziału Wystawców z Włocławskiego Związku. Zachęcał do dalszej współpracy.
Jesteśmy dumni z osiągnięć Hodowców z naszej gminy. Zapraszamy do fotogalerii na stronie www.topolka.pl
Tekst i foto – Katarzyna Bartczak
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XXVII Olimpiada Wiedzy Rolniczej
9 listopada 2017 roku w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta w Radziejowie, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zorganizował XXVII edycję Olimpiady Wiedzy Rolniczej,
były to eliminacje powiatowe. W olimpiadzie mogli wziąć udział
właściciele gospodarstw rolnych, osoby gospodarujące z rodzicami, w przedziale wiekowym od 18 do 40lat.W eliminacjach powiatowych uczestniczyło 16 osób, w tym 4 rolników z terenu gminy Topólka – Tomasz Wojewoda z Torzewa, Andrzej Marszewski
i Damian Szwarc ze Sadłużka oraz Tomasz Małecki z Głuszynka.

Uczestnicy w części pisemnej odpowiadali na pytania z zakresu poszczególnych działów rolnictwa, w wyniku uzyskania
takiej samej ilości punktów przez trzech uczestników, przeprowadzono dogrywkę, w której III miejsce zdobył Tomasz Małecki.
Fundatorem nagrody za zajęcie III miejsca był wójt gminy
Topólka – Marek Dybowski. Uczestnikom gratulujemy, życzymy
dalszych sukcesów i dziękujemy za godne reprezentowanie naszej gminy.
Stanisław Strzelecki – KP ODR Minikowo

Nowa lokalizacja gminnego biura
Kujawsko-Pomorskiego ODR
Informuję, że z uwagi na planowane przez gminę Topólka, przystąpienie do prac związanych z rozbudową budynku Punktu Przedszkolnego w Topólce,
zaszła potrzeba zapewnienia lokalu zamiennego dla doradcy rolnego, świadczącego
pracę w biurze gminnym zlokalizowanym w tym budynku.
W celu zapewnienia właściwych warunków pracy temu pracownikowi i jednoczesnego stworzenia odpowiednich warunków obsługi rolników i mieszkańców naszej gminy,
zaproponowałem Kujawsko-Pomorskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Minikowie – Oddział w Zarzeczewie, lokal zamienny w budynku Urzędu Gminy Topólka.
Przyjęte rozwiązanie zapewnia również odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie prowadzonych prac budowlanych przy rozbudowie budynku Punktu Przedszkolnego.
Od 08 grudnia 2017r. doradca rolny – Stanisław Strzelecki świadczy pracę
w biurze gminnym, usytuowanym na I piętrze budynku Urzędu Gminy Topólka.
Pragnę jednocześnie poinformować, że w wyniku przeprowadzenia prac remontowych w budynku Urzędu Gminy Topólka, zostało wygospodarowane pomieszczenie biurowe, które zamierzam docelowo oddać w najem na potrzeby biura gminnego KP ODR
Minikowo – Oddział Zarzeczewo.
Marek Dybowski – wójt gminy Topólka

Uwaga rolnicy!
Wnioski w sprawie
zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
wykorzystywanego
do produkcji rolnej
w I terminie 2018
roku należy składać od 01.02.2018 r.
do 28.02.2018 r. wraz z fakturami VAT
zakupu oleju napędowego za okres
01.08.2017 r. do 31.01.2018 r. Stawka
zwrotu podatku akcyzowego wynosi
1,0 zł na 1 litr oleju.
Wnioski będą przyjmowane w biurze nr 3 Urzędu Gminy Topólka w godzinach 8.00–12.00. Druki wniosku dostępne będą u sołtysów, w biurze nr 3 UG
Topólka.

Z wizytą u myśliwych
„Myśliwi dzieciom, dzieci zwierzętom” pod takim hasłem
przebiegała tegoroczna edycja wojewódzkiego programu edukacyjnego mającego na celu: nawiązanie i utrzymywanie stałej
współpracy między kołami łowieckim, właściwymi dla dzierżawionych obwodów łowieckich i wybranymi przez nie szkołami na
terenie województwa kujawsko- pomorskiego, zdobycie przez
uczniów podstawowych informacji na temat myśliwych i łowiectwa, poznanie podstawowych zwierząt łownych żyjących w polskich łowiskach, współuczestnictwo uczniów w zakresie aktywnej ochrony zwierzyny i kształtowania jej środowiska bytowania.
14 listopada we Włocławku w Urzędzie Miasta odbyło się okręgowe podsumowanie efektów osiągniętych na terenie okręgu
włocławskiego PZŁ w roku szkolnym 2016/2017. Nasza szkoła
wśród 14 laureatów, jako jedyna reprezentowała powiat radziejowski. Mieliśmy zaszczyt gościć na pięknej uroczystości w składzie: Hanna Derela kl.IIIb, Julia Frontczak kl.VIa, Igor Szymczak
kl.VIa, Barbara Kordylak – koordynator programu, prezes KŁ
„Cyraneczka” w Orlu Waldemar Ciesielski, Tadeusz Balcer – były
prezes KŁ.
Nasi uczniowie brali udział w konkursie testowym z wiedzy
przyrodniczo-łowieckiej, w którym zajęli drużynowo I miejsce.
Wykazali się ogromną wiedzą na temat łowiectwa. Poza tym
uczestniczyli w licznych konkursach, które odbywały się w trakcie uroczystości, zdobyli wiele nagród indywidualnych, można
powiedzieć byli „ Łowcami nagród”. Szkoła została uhonorowana dyplomem wręczonym przez Prezydenta Miasta Włocławek i przedstawicieli Zarządu Okręgowego Polskiego Związku

Łowieckiego. Mieliśmy możliwość degustacji „małego co nie co
z dziczyzny”. Uczniowie wrócili zadowoleni, pełni wrażeń, a co
najważniejsze z torbami pełnymi nagród. Składam serdeczne
podziękowania uczniom, którzy godnie i dumnie reprezentowali
naszą szkołę oraz nauczycielom klas I-III, którzy prowadzili lekcje o tematyce przyrodniczej, ekologicznej. Organizują wycieczki, które są najlepszymi lekcjami przyrody. Dziękuję przedstawicielom KŁ „Cyraneczka” w Orlu, z którym współpracuję od roku
2015, Wójtowi Gminy Markowi Dybowskiemu, za umożliwienie
nam dojazdu na uroczystość.

Z myśliwsko-leśnym pozdrowieniem
DARZ BÓR
Szkolny koordynator programu – Barbara Kordylak

WWW.pomorska.pl/myśliwi-dzieciom-dzieci-zwierzętom

15

NASZE SPRAWY 6 (107)

Konserwacja rzeki Noteć przeprowadzona
Ostatnie lata to czas oczekiwań mieszkańców sołectw Kozjaty i Sierakowy na poprawę stanu technicznego koryta rzeki Noteć
Wschodnia. To czas niespełnionych obietnic składanych przez jej
zarządcę – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Problem podtapiania gruntów w/w sołectwach istniał od wielu lat. Uległ
pogłębieniu w 2017 roku po okresie „dużej suszy” w latach ubiegłych,
w wyniku której doszło do zaniku przepływu wody w rzece i jednoczesnego intensywnego zarastania jej koryta. Rzeka nie była w stanie
przejąć występującego nadmiaru wody. Dochodziło do zalewania nie
tylko łąk i pastwisk, ale również gruntów ornych. Jedynie zwiększenie przepustowości koryta rzeki mogło rozwiązać kwestię zagrożenia
powodziowego w tych sołectwach.
Mieszkańcy zagrożonych terenów podjęli próbę rozwiązania problemu we własnym zakresie – w ramach indywidualnych zgłoszeń
dokonywanych w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Zwrócili się również do Urzędu Gminy Topólka o wsparcie
ich działań. W marcu 2017 roku wystąpiłem do w/w instytucji o odblokowanie swobodnego przepływu wody w rzece Noteć na odcinku
Zamość–Ryń w gminie Wierzbinek. Udrożnienie koryta rzeki w pierwszej kolejności na terenie gminy Wierzbinek, stworzyłoby możliwość
odpływu wód również z terenu naszej gminy.
Okazało się, że RZGW w Poznaniu, mimo wcześniejszej deklaracji złożonej pisemnie w maju 2017 r., nie przystąpił do wykonania
zapowiadanych prac w gminie Wierzbinek. Napływająca rzeką woda
oraz występujące opady deszczu spowodowały powstawanie coraz
większych rozlewisk w Kozjatach i Sierakowach.
W listopadzie ubiegłego roku pracownicy Urzędu Gminy Topólka
dokonali szeregu wizji terenowych celem monitorowania skali zaistniałego problemu. Nieskuteczne okazały się również indywidualne
zgłoszenia rolników do RZGW w Poznaniu, które przyjęły praktycznie
formę ciągłego procesu.
Dwudziestego pierwszego listopada 2017 roku wystąpiłem do
Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z prośbą o podjęcie interwencji w sprawie wykonania prac konserwacyjnych koryta
rzeki Noteć Wschodnia.
Natomiast 27 listopada ubiegłego roku podjąłem następujące
działania:
– wystąpiłem z prośbą do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wsparcie moich działań jako wójta gminy Topólka oraz starań mieszkańców
sołectw Kozjaty i Sierakowy, zmierzających do wyegzekwowania od
właściwej instytucji obowiązku przeprowadzenia konserwacji rzeki
Noteć w sposób umożliwiający swobodny przepływ wody w rzece
na odcinku przebiegającym przez gminę Topólka,
– zasygnalizowałem Powiatowemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego w Radziejowie zagrożenie związane z powstawaniem
rozlewisk rzeki Noteć w sołectwach Kozjaty i Sierakowy. Zwróciłem uwagę na istotny fakt związany z powstawaniem „zatorów”
w rzece utrudniających przepływ wody przez teren naszej gminy.
Dwudziestego ósmego listopada ubiegłego roku Zespoły Zarządzania Kryzysowego (gminny i powiatowy) dokonały wspólnej wizji
terenowej podtopionych terenów. Ustalono, że przy użyciu drona
stanowiącego wyposażenie KP Policji w Radziejowie, zostaną udokumentowane powstałe rozlewiska i zatory. Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego zobowiązał się do przekazania informacji
o występującym zagrożeniu na terenie gminy Topólka do właściwej
komórki zarządzania kryzysowego funkcjonującej w Starostwie Powiatowym Koninie w celu jego zobrazowania i powiązania z podobną
sytuacją występującą w gminie Wierzbinek.
Z inicjatywy przewodniczącej Komisji budżetu, rolnictwa i ochrony środowiska Rady Gminy Topólka – Małgorzaty Michalak, 29.11.
2017 r. odbyło się posiedzenie tej Komisji, podczas którego radni zapoznali się ze skalą tego niekorzystnego zjawiska i podejmowanymi
dotychczas działaniami. W tym samym dniu Urząd Gminy Topólka
uzyskał telefoniczną informację od Zarządu Zlewni Środkowej i Dolnej Warty w Poznaniu o rozpoczętych pracach oczyszczania koryta
rzeki na terenie gminy Wierzbinek. Fakt ten potwierdziła w/w Komisja
podczas wykonywania swoich czynności w terenie.
04 grudnia 2017r. uczestniczyłem w spotkaniu zorganizowanym
przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, podczas którego wiceminister środowiska Mariusz Gajda przybliżył, przedstawicielom samorządów oraz instytucji zajmujących się problematyką regulowaną
przez prawo wodne, zakres nowych uregulowań prawnych w tym
zakresie. Jednymi z wielu uczestników tego spotkania byli przedstawiciele Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Skorzystałem z możliwości zadania pytania Magdalenie Żmuda –

dyrektorowi tej instytucji odpowiedzialnej za utrzymanie koryta rzeki
Noteć. Moje pytanie dotyczyło terminu przeprowadzenia konserwacji
tego cieku wodnego na odcinku przebiegającym przez teren naszej
gminy. Uzyskałem zapewnienie, że prace prowadzone w gminie
Wierzbinek będą kontynuowane w naszej gminie. Pani dyrektor poinformowała, że RZGW w Poznaniu w swoich planach na 2017 rok
uwzględnił objęcie pracami konserwacyjnymi całego odcinka rzeki
Noteć w gminie Topólka.
Z ogromną satysfakcją przyjąłem fakt przystąpienia przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu do oczyszczenia
koryta rzeki Noteć w sołectwach Sierakowy i Kozjaty.
W styczniu bieżącego roku otrzymałem pismo z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu zawierające informacje o zakończeniu w 2017 roku prac udrożnieniowych na rzece Noteć Wschodnia,
które znacznie poprawiły warunki przepływu wód w korycie.
Przeprowadzenie konserwacji tej rzeki jest zwieńczeniem naszych wspólnych działań – mieszkańców tych sołectw i moich jako
wójta gminy Topólka.
Duże znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa powodziowego w Kozjatach i Sierakowach ma fakt, iż wyegzekwowania obowiązku przeprowadzenia konserwacji tego cieku wodnego, zdołano dokonać w ostatnim miesiącu obejmowania rzeki Noteć „opieką” przez
dotychczasowego jej zarządcę, tj. Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Poznaniu.
Od bieżącego roku rzeka Noteć Wschodnia podlega organizacyjnie nowoutworzonemu Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy. Na zdjęciach przedstawiamy Noteć przed i po
oczyszczeniu.

Marek Dybowski – wójt gminy Topólka
Foto z archiwum gminy
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Urodziła się

Podziękowanie

Babciom i Dziadkom
z okazji Ich święta życzymy

Dyrekcja i Rada Rodziców składają serdeczne podziękowania dla
KDBS Banku za pomoc i wsparcie
oraz bardzo dobrą współpracę ze
Szkołą Podstawową w Topólce.
Wójt Gminy Topólka
oraz Gminny Ośrodek Kultury w Topólce

ZAPRASZAJĄ
PANIE Z GMINY TOPÓLKA
na spotkanie z okazji
„DNIA KOBIET”,
które odbędzie się
4 marca 2018 r. o godz.1600
w sali GOK w Topólce

Amelia Zielińska,
ur. 20 lipca 2017 r., zam. Sierakowy

Wójt Gminy i Gminny Ośrodek Kultury w Topólce informuje,
że

8 LUTEGO 2018 r. („Tłusty Czwartek”)

Dużo czasu wolnego,
samych przyjemności,
Jak najmniej kłopotów i wiele radości!
Nic do naprawiania,
dźwigania, trzepania,
Tylko miękki fotel i coś do czytania.

Konkurs „Kopernik z piernika”

o godzinie 10.00 odbędzie się

IV Gminny Przegląd
„KOZY KUJAWSKIEJ’’
Prosimy o zgłoszenia grup przebierańców z terenu gminy
Topólka do 2 lutego 2018r. do godz. 1500
(osobiście w Gminnym Ośrodku Kultury w Topólce).
Jan Błaszczyk – dyrektor GOK

24 lutego o godzinie 900
w Hali Sportowej odbędzie się

III GMINNY TURNIEJ
TENISA STOŁOWEGO
w kategorii kobiet i mężczyzn

o PUCHAR WÓJTA GMINY TOPÓLKA.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z pracownikami
Gminnego Ośrodka Kultury w Topólce do 21 lutego 2018r .

Z okazji imienin Patrona SP Topólka odbył się pierwszy
konkurs międzyklasowy zatytułowany „Kopernik z piernika”.
Jury przyznało trzy pierwsze miejsca w trzech kategoriach
wiekowych. Z klas „0” wygrała Natalia Kozińska. W kategorii
klas I-II Marcjanna Kozińska. Natomiast w kategorii klas IV-VI
– Adrianna Kacprzak. Spośród uczniów klas VII zwyciężyła
Natalia Tejman. Na wyróżnienie zasługują prace Tymoteusza
Grudnia (kl.Vb) i Pawła Błaszczyka (kl.VIIa). Gratulujemy
uczestnikom!

(Turniej skierowany jest do osób pełnoletnich z terenu
gminy Topólka)

J. Rzepecka, K. Wujkiewicz
Foto nadesłane

MONITOROWANIE ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w celu ochrony życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt udostępnił link do strony
internetowej GIOS pozwalający obserwować stopień zanieczyszczenia powietrza na wybranym terenie.
Link do strony http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current#
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