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Rada Gminy
28 września 2017 roku odbyła się XXI Sesja Rady, na której radni podjęli uchwały w sprawach:
1) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność gminy Topólka,
2) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej im. Franciszka Becińskiego w Paniewie
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Franciszka Becińskiego w Paniewie,
3) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika
w Topólce,
4) przyznania dotacji w roku 2017 z budżetu Gminy Topólka na
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków,
5) 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) odwołania skarbnika gminy Topólka.
06 października odbyła się kolejna, XXII, Sesja Rady. Radni podjęli następujące uchwały:
1) uchwała w sprawie powołania skarbnika gminy Topólka,
2) uchwała w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji dla
Gminy Topólka na lata 2016-2023”,
3) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
w Topólce oraz wyznaczenia jednostki obsługującej dla jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej,
4) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu
Centrum Usług Wspólnych w Topólce.
Uchwały do wglądu na stronie BIP Topolka.
Przewodniczący Rady – Stanisław Borkowski

Budowa
chodnika
w Świerczynie

Naczelnik Urzędu
Skarbowego informuje
Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to zestaw informacji o operacjach gospodarczych
przedsiębiorcy za dany okres. Przesyła się go
wyłącznie w wersji elektronicznej. Dane są
pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. JPK posiada określony układ i format (schemat xml),
który ułatwia jego przetwarzanie.
Kto składa JPK
Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT wysyłają JPK_VAT, czyli ewidencję
zakupu i sprzedaży VAT:
• od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorstwa
• od 1 stycznia 2017 r. małe i średnie przedsiębiorstwa
• od 1 lipca 2016 r. duże przedsiębiorstwa,
szczegóły na: www.jpk.mf.gov.pl

Ukończono pierwszy etap budowy
chodnika w miejscowości Świerczyn,
sfinansowany z funduszu sołeckiego (na
zdjęciu). Przedsięwzięcie to jest efektem
bardzo dobrej współpracy mieszkańców
Świerczyna z samorządem gminy. W wyniku wspólnych działań w przyszłym roku
zostanie dokończona budowa chodnika
w centrum tej miejscowości na odcinku
od figurki przydrożnej do kościoła.
Foto nadesłane
Marek Dybowski
wójt gminy

Pomoc dla
poszkodowanych
przez nawałnice
Uprzejmie informuję, że na mój wniosek Rada Gminy Topólka
na sesji 6 października 2017 r. podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w kwocie 5000,00 zł Gminie Gostycyn,
poszkodowanej w wyniku nawałnicy w sierpniu br. Udzielenie
wsparcia jest odpowiedzią na apel o pomoc, jaki Gmina Gostycyn wystosowała do naszej gminy po przejściu kataklizmu.
Mieszkańcom gminy, którzy w sposób indywidualny zechcą przyłączyć się do niesienia pomocy poszkodowanym z gminy Gostycyn,
podaję numer rachunku bankowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostycynie, na który można dokonać wpłat pieniężnych.
Nr rachunku bankowego: 55 8144 0005 2003 0031 4817 0005.
Marek Dybowski – Wójt Gminy Topólka

Gostycyn z lotu ptaka

3

NASZE SPRAWY 5 (106)

Podpisanie kolejnej umowy
na dofinansowanie inwestycji
21 września br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyło się uroczyste
podpisanie umów na dofinansowanie zadań związanych z poprawą efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Wsparciem objęte zostało nasze zadanie dotyczące
termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Topólce.
Uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi
priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.3 Efektywność energetyczna
w sektorze publicznym i mieszkaniowym – Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020 – w ramach polityki terytorialnej), jest wynikiem pozytywnej oceny wniosku złożonego przez gminę Topólka w dniu
29 grudnia 2016 roku. Po dokonaniu przez Urząd Marszałkowski
oceny formalnej i merytorycznej 61 wniosków złożonych w ramach ogłoszonego konkursu, nasz wniosek uzyskał wymaganą
liczbę punktów i znalazł się wśród 42 projektów zakwalifikowanych do dofinansowania. W rankingu projektów, które spełniły
ustalone kryteria wyboru zajął 17 pozycję.
W ramach umowy, którą z przedstawicielami Województwa Kujawsko-Pomorskiego podpisali: Marek Dybowski – wójt
gminy i Teresa Głowacka – skarbnik gminy, zostanie przeprowadzona kompleksowa modernizacja energetyczna budynku
Szkoły Podstawowej w Topólce. Całkowita wartość tego projektu

Podpisanie umowy z Wykonawcą
na budowę przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie gminy Topólka

W listopadzie br. gmina Topólka rozstrzygnęła przetarg
nieograniczony na wybór Wykonawcy inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
Gminy Topólka”.
03 listopada 2017 r. Marek Dybowski – Wójt Gminy Topólka przy kontrasygnacie Teresy Głowackiej – Skarbnika
Gminy podpisał umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. z Baruchowa,
na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości 5m3/d w gminie Topólka. Inwestycja dotyczy
budowy 50 szt. przydomowych biologicznych oczyszczalni
ścieków na terenie gminy. Wyłoniony Wykonawca przystąpił do robót. W przypadku utrzymania się korzystnych
warunków atmosferycznych zadanie to zostanie zrealizowane w bieżącym roku. Umowny termin zakończenia robót
przypada na 30 kwietnia 2018 roku.

– 1.480.908,64 zł, a dofinansowanie z EFRR – 1.020.000,00 zł.
Zadanie to zostanie zrealizowane w 2018 roku.
We wrześniu br. gmina Topólka złoży wniosek o dofinansowanie następnego projektu pod nazwą „Termomodernizacji budynku remizy OSP w Topólce”.
Zdjęcie: Mikołaj Kuras / Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Tekst: Justyna Grabowska

Informacja o pozytywnej ocenie wniosku
o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa
i przebudowa budynku Przedszkola
w Topolce – zapewnienie równego dostępu
do wczesnej edukacji elementarnej”
02 listopada br. Gmina Topólka otrzymała informację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu o pozytywnej ocenie formalno-merytorycznej dokonanej przez Komisję Oceny Projektów w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa
budynku Przedszkola w Topólce – zapewnienie równego dostępu do wczesnej edukacji elementarnej.
Pozytywna ocena wniosku o dofinansowanie projektu podlegającego wsparciu ze środków Unii Europejskiej (z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6.
Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjna Poddziałania: 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną Schemat: Polityka terytorialna
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko
-Pomorskiego na lata 2014-2020), jest wynikiem złożonego przez
gminę Topólka 09 września 2016 roku projektu zintegrowanego.
Po dokonaniu przez Urząd Marszałkowski oceny formalnej i merytorycznej nasz wniosek został wybrany do dofinansowania i aktualnie oczekujemy na zaproszenie do podpisania umowy.
Informujemy również, że w październiku br. została wszczęta
procedura wyłonienia Wykonawcy tego zadania.
Tekst: Justyna Grabowska
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SP TOPÓLKA
Dzień Edukacji Narodowej

Ślubowanie klas pierwszych

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole odbył się uroczysty apel w formie koncertu życzeń, bo ,,choć się dookoła tyle zmienia, to nadal modne są życzenia”.
Na spotkanie przybyli nauczyciele, pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście.

25 października 2017 roku 30 uczniów klas pierwszych zdało swój pierwszy szkolny egzamin i zostało pasowanych na uczniów Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernia w Topólce.

Koncert życzeń prowadzili: Urszula Szczepaniak i Mariusz Kosiński. Uczniowie chcieli
w ten sposób wyrazić swą wdzięczność za opiekę, życzliwe słowo, uśmiech, a przede wszystkim za trud wychowania i nauczania. Wyrazem tej wdzięczności były dedykowane piosenki,
np. ,,Najtrudniejszy pierwszy krok”, ,,Żeby szczęśliwym być” i wiele innych w wykonaniu naszych uzdolnionych uczniów. Na zakończenie Mariusz Kosiński pięknie zaśpiewał znany utwór
„Wszystkiego najlepszego”.
Po koncercie życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej złożyli: Wójt Gminy Topólka Marek Dybowski, Przewodniczący Rady Gminy Topólka Stanisław Borkowski oraz Przewodnicząca
Rady Rodziców Małgorzata Puszakowska.
Rada Rodziców przygotowała także słodki poczęstunek dla wszystkich uczniów.
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

Dzień Integracji Uczniowskiej – 27 września 2017 r.
Dzień Integracji Uczniowskiej był obchodzony w naszej szkole bardzo uroczyście i wypełniony różnymi działaniami. Tego dnia, z okazji Europejskiego Dnia Języków, mogliśmy
zobaczyć plakaty dotyczące wybranego państwa europejskiego przygotowane przez uczniów
kl. IV-VI. Uczniowie klas VII oraz II i III gimnazjum, zaprezentowali ciekawostki o tych krajach
i największe przeboje europejskich artystów. Swoimi występami zagwarantowali nam prawdziwą ucztę muzyczną, nie zabrakło śpiewu, tańca i dowcipu. Zarówno plakaty jak i prezentacje zostały poddane ocenie jury. Nagrodą dla zwycięskich klas był dzień bez pytania. Podczas
Europejskiego Dnia Języków uczniowie sprawdzili również swoją wiedzę z języka polskiego,
angielskiego i niemieckiego. Naszą uroczystość uświetniły występy Zuzi Matusiak, Mariusza
Kosińskiego i Marcela Kordylaka.

Uroczystość pierwszaki rozpoczęły polonezem, następnie dyrektor szkoły Grzegorz Pierucki skierował do uczniów ciepłe słowa, witając ich wśród braci uczniowskiej.
Pierwszoklasistom życzymy sukcesów w nauce i jak najlepszych wyników na pierwszym
szkolnym świadectwie.

Foto nadesłane
Wychowawczynie: Mariola Linert i Mirosława Nieznańska

Sportowy październik
5 października 2017r .
uczniowie naszej szkoły
uczestniczyli w wycieczce do
Bydgoszczy. Celem wycieczki
było zapoznanie z historią
i osiągnięciami Klubu Zawisza oraz zwiedzanie obiektów sportowych należących
do tego klubu sportowego.
6 .10. 2017 r. odbyły się Powiatowe Zawody w Piłkę Nożną Chłopców. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Cezary Mańkowski, Krystian Piasecki, Kamil Kapuściński, Mateusz Janiak,
Dominik Janiak, Dawid Stawicki, Mateusz Przybysz, Jakub Kozicki, Konrad Pogodziński, Daniel
Rakowski i Damian Smolarek, którzy zajęli III miejsce.

10.10.2017 r. grupa uczniów w składzie: Piotr Gołębiewski, Patryk Kowalski, Radosław
Jóźwiak, Żaneta Iglewska, Patryk Nowakowski i Dawid Stawicki reprezentowali powiat radziejowski w Wojewódzkich Indywidualnych Biegach Przełajowych.
W tym dniu Samorząd Uczniowski przeprowadził również wybory do Rady Samorządu
Uczniowskiego. W głosowaniu uczestniczyło 237 uczniów. Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została Zuzanna Szczepańska z kl. IIc, uzyskując największą liczbę głosów. Funkcję zastępcy przewodniczącej powierzono Marcelowi Kordylakowi z kl. IIa. Partycja Bladoszewska
z kl. Vb będzie sekretarzem. Wszystkim uczniom gratulujemy i życzymy wspaniałych pomysłów.
W czasie Dnia Integracji Uczniowskiej odbyła się również dyskoteka z okazji Dnia Chłopca.
Wszyscy uczniowie bawili się przy muzyce zespołu Pałza, który został zaproszony przez Radę
Rodziców.
Rada Rodziców przygotowała również słodki poczęstunek, za który bardzo dziękujemy.
Dzień Integracji Uczniowskiej był doskonałą okazją do wspólnej zabawy oraz poznania
swoich młodszych i starszych kolegów.
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
Nauczyciele języków obcych i języka polskiego

Opiekunowie: Paweł Rogowski i Robert Siwiński
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SP PANIEWO
Dzień Edukacji Narodowej

Ślubowanie klasy I

W piątek, 13 października 2017 roku w naszej szkole świętowaliśmy przypadający na
14 października Dzień Edukacji Narodowej.

25 października 2017 roku w naszej szkole odbyło się Ślubowanie Klasy Pierwszej.
Uczniowie klasy pierwszej przygotowywali się do tej uroczystości od początku roku szkolnego.
Uczyli się dzielnie tekstów, wierszy, piosenek, wytrwale ćwiczyli podczas prób. Wreszcie nadszedł ten niezwykły dzień. Przewodnicząca SU powitała gorąco rodziców, nauczycieli, uczniów,
a szczególnie serdecznie klasę pierwszą, którym „oddała głos”. W pięknej scenerii, w odświętnych strojach, w kolorowych biretach na głowach pierwszacy błysnęli talentem. Znajomość
przepisów ruchu drogowego, pięknie zaśpiewane piosenki, przyjaźń i koleżeństwo w grupie
rówieśniczej to dowód, że dzieci są gotowe do sumiennej pracy w szkole. Po zakończonej części
artystycznej, w niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszacy
ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem
i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. „Pasuję Cię na ucznia” – mówiła pani dyrektor,
dotykając piórem – jak czarodziejską różdżką ramion swoich podopiecznych.

W Dniu Nauczyciela, uczniowie i ich rodzice wyrażają swoją wdzięczność pedagogom
i innym pracownikom szkoły za ich trud i poświęcenie, składając im życzenia i kwiaty. Głównym punktem obchodów Dnia Edukacji Narodowej była uroczysta akademia, zorganizowana
w przeddzień Święta o godz. 11.00 w sali gimnastycznej. W uroczystym apelu wzięli udział:
zarząd OSP z Paniewa, Rada Rodziców, dyrektor szkoły B. Wieser, nauczyciele, pracownicy oraz
uczniowie naszej placówki.
Wspaniałą część artystyczną przedstawili uczniowie z klas III–VII, która została przygotowana przez nauczycielki Agnieszkę Kontowicz i Julię Zawadę. Akademia z okazji Dnia
Edukacji Narodowej przebiegła w miłej, a jednocześnie podniosłej atmosferze. Wszyscy byli
bardzo zadowoleni, a efekty uroczystości spełniły zamierzone cele organizatorów.
Tekst: J. Zawada Foto: A. Kontowicz

Następnie Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego życzyła sukcesów w nauce oraz
zapewniała o pomocy i opiece starszych kolegów w szkole i poza nią.
Do życzeń dołączyli się zaproszeni goście. Również rodzice pamiętali o święcie dzieci.
Przybyli w licznym gronie, zorganizowali „słodkie” przyjęcie.
Ten dzień na długo zostanie pierwszakom w pamięci.
Tekst: J. Przybysz Foto: A. Kontowicz

Rocznica objawień w Fatimie

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

12 października 2017 r. odbył się szkolny konkurs Wiedzy o Fatimie z okazji stulecia objawień. Organizatorem była Beata Kujawa. Konkurs skierowany był do uczniów klas IV-VII
naszej szkoły. Celem konkursu było poznanie przez uczestników orędzia Matki Bożej z Fatimy,
historii objawień, jak i błogosławionych dzieci: Franciszka i Hiacynty oraz osoby s. Łucji. Po
konkursie wszyscy uczniowie naszej szkoły obejrzeli film pt. „Fatima Objawienie anioła Maryi
trójce dzieci”.

26 września 2017 roku w naszej szkole odbyły się wybory nowego Samorządu Uczniowskiego. Wybory zostały poprzedzone ustaleniem 4 kandydatów oraz kampanią przedwyborczą. Wybory przeprowadzono w sposób demokratyczny. Wszyscy uczniowie wybierali
swojego kandydata poprzez wskazanie jednego ucznia na karcie wyborczej. Spośród oddanych głosów największą ilość uzyskali i będą pełnić w Samorządzie następujące funkcje: Julia Gasińska z kl. VI – przewodnicząca, Michał Nowakowski z kl.V – zastępca, Patrycja
Biernacka z kl. IV – skarbnik, Piotr Jankowski z kl. VII – sekretarz. Opiekunowi Samorządu
Uczniowskiego Agnieszce Kontowicz oraz wybrańcom, życzymy wytrwałości i pomysłowości
w organizowaniu zaplanowanych obietnic.
Tekst: J. Przybysz

Dzień Chłopaka
Z inicjatywy SU 26 września 2017 roku odbyła się uroczystość szkolna z okazji Dnia Chłopaka. We wszystkich klasach na naszych małych i dużych chłopaków czekały przygotowane
przez dziewczyny prezenty i słodki poczęstunek. W tym dniu podsumowane zostały również
wybory na Mistera Szkoły. Tytuł Mistera Szkoły klas O-III otrzymał Kacper Kosmalski z klasy
III, natomiast z klas IV–VII – Aleksander Adrian z klasy VII. Zwycięscy otrzymali pamiątkowe
dyplomy i słodką niespodziankę. Dzień Chłopaka w szkole minął w wesołej atmosferze.

Następnie wybrani uczniowie z klas IV–VII zaprezentowali pieśni do Maryi z Fatimy.
Na koniec dyrektor ogłosiła wyniki konkursu, wręczyła dyplomy i nagrody oraz podziękowała dzieciom za udział.
I miejsce zajęła Julia Gasińska kl. V, II – Jakub Mikołajewski kl. IV, III – Natalia
Waszak kl. VII.
Nauczyciel religii Beata Kujawa

Tekst: J. Przybysz
Foto: A. Kontowicz
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Czarno potrawa z juszycą i kaczka z nadzieniem
„Gąskę młodą albo zajączka, albo cokolwiek młodego bijesz, spuść
juszycę tak: weźmiej octu dobrego, zgrzej, juszycę albo krew tę, co żywego bijesz, spuść na ten ocet, a mieszaj. Tę zaś materyją mięśną porąbawszy albo rozebrawszy, dowarz i odbierz, wlej tę krew z octem, którą
juszycą zowiesz, a warz, usmaż cebulę w maśle, a przebij przez sito chleba żytnego trochę. Przydaj octu, słodkości, pieprzu, imbieru, cynamonu,
goździków, soku wiśniowego. Przywarz, soli nie przepominając, daj lubo
gorąco, lubo na zimno.”

żym, podały wyśmienitą czornine kujawską z kluchami kartoflanymi,
bo inaczej być nie mogło. Pod Piotrkowem Kujawskim potrafią gotować tak tradycyjnie, po naszymu. Bawić się też umieją, bo jak do
tańca przygrywają kapele z Piotrkowa i Radziejowa to żadna para
nóg nie zostaje pod krzesłem. Każda gmina miała swojego reprezentanta podczas wystawy, królowały kaczki faszerowane z różnymi
dodatkami, nie zabrakło pasztetu, udek pieczonych, kaczki w galarecie czy klopsików. Jednak nic nie zastąpi dobrze przygotowanej, całej kaczki z nadzieniem. Harmonii nie zabrakło ani na talerzach, ani
na sali wśród bawiących się gości i uczestników wystawy. Wisienką
wieńczącą nasz kujawski tort były występy dzieci z Samorządowego
Przedszkola w Piotrkowie Kujawskim oraz młodzieży ze szkoły Podstawowej w Dębołęce. Pociecha dla tych, którzy kochają swój region,
że są następcy, że rosną i kształtują się młode, kujawskie charaktery. Panie z Kół Gospodyń Wiejskich planują kolejną edycję „Kaczki po
naszymu”, w przyszłym roku zawitamy do gminy Osięciny. Zdjęcia
prezentują „kaczynę” przygotowaną przez członkinie z KGW Borek,
Głuszynek, Znaniewo.

Kaczki z gminy Topólka

„Potrawa czarno gotowana z juszycą” to nic innego jak bodaj
pierwszy przepis na czarninę pochodzący z „Compendium ferculorum albo zebranie potraw” Czernieckiego z 1682 roku. Jak czarnina
to i kaczka nadziewana, a jak kaczka to tylko na Kujawach. Potrawy
z kaczki to coś specjalnego, o bogatym, intensywnym smaku i z długą historią, coś co splata dawne czasy z teraźniejszością, coś co łączy
Kujawiaków z tym kawałkiem czarnej ziemi, który od wieków jest ich
domem.
Harmonii smaku w tych potrawach doszukiwali się goście VII edycji powiatowej wystawy produktów tradycyjnych z kaczyny – „Kaczka po naszymu” – którą tym razem w Dębołęce, 25-go października
gościł Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski Sławomir Bogucki.
Gospodynie imprezy, Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Rudzku Du-

Foto nadesłane
Urszula E. Nowakowska – PZDR Radziejów

Z życia KGW
Było gwarno i wesoło, kobiety z całego powiatu zjechały się do nas.
Powód? 15 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kobiety Wiejskiej. To właśnie od nas wypłynął pomysł, aby zorganizować
I Powiatowy MDKW. Pomysł spodobał się i pozostałe gminy chcą kontynuować obchody. W przyszłym roku spotykamy się w Gminie Dobre.

Panie twierdzą, że takie spotkania to doskonała okazja do lepszego poznania się, do wymiany doświadczeń, a przede wszystkim do
dobrej zabawy. A atrakcji nie brakowało. Można było skorzystać z po-

rad dietetyka, kosmetyczki, a policjanci KPP z Radziejowa uczyli nas
jak udzielać pierwszej pomocy.
Za pośrednictwem „Naszych Spraw” pragnę serdecznie podziękować KAPELI NA ŻYWCA, za wspaniałą biesiadę przy stole.

NIE MOŻESZ ZATRZYMAĆ ŻADNEGO DNIA, ALE MOŻNA GO NIE
STRACIĆ – myślę, że ten dzień jeszcze długo będziemy wspominać.
Foto nadesłane
Krystyna Żernicka
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26 października 2017 roku w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce, odbył się III Międzyszkolny Konkurs
Piosenki Religijnej. Ideą konkursu było propagowanie pieśni
religijnej oraz integracja młodzieży chrześcijańskiej. Do udziału
zgłosili się uczniowie z 6 szkół tj. Lubrańca, Osięcin, Morzyc,
Piotrkowa Kuj, Paniewa oraz Topólki. Uczestników konkursu, gości przywitaliśmy piosenką w wykonaniu Mariusza Kosińskiego
pt. „Do kołyski”, która wprowadziła wszystkich zebranych w niecodzienny nastrój radości, po czym uczniowie z poszczególnych
szkół mogli rozpocząć prezentację swoich utworów. W komisji
oceniającej walory głosowe uczestników zasiedli: Alina Czaplewska, Magdalena Szczerbiak oraz Łukasz Smykowski.
W konkursie zwyciężyli Mariusz Kosiński prezentując utwór
pt. „Modlitwa” (Topólka) i Julia Wiśniewska – „Maria Jasnogórska” (Piotrków Kuj). Drugie miejsca przyznano uczennicom Oliwii Grabowskiej – „Wciąż mnie zadziwiasz Panie” (Osięciny)
i Natalii Roszak – „Jesteśmy krajem chleba” (Topólka). Miejsce
trzecie wyśpiewały: duet z Lubrańca – Sandra Wachowicz, We-

ronika Wieczorek „Ty tylko mnie poprowadź” i Patrycja Biernacka „Po to Bóg stworzył z prochu człowieka” (Paniewo).
Wzorem roku ubiegłego atrakcją konkursu było przyznanie
nagród: Dyrektora Szkoły, Specjalnej, Publiczności oraz Rady
Rodziców, które przypadły uczniom: Marcelowi Kordylakowi,
Roksanie Roszkowskiej, Majce Marciszewskiej oraz Zuzannie
Gawłowskiej.
Głównym fundatorem nagród był ks. kanonik Antoni Wojciechowski proboszcz parafii w Topólce.
Składamy podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do
organizacji tego wydarzenia. Dziękujemy również uczniom za udział,
a opiekunom za rzetelne przygotowanie młodzieży do występów.
Dyrektor i Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Topólce składają serdeczne podziękowania Radzie Rodziców za
ufundowaną nagrodę oraz wkład w przygotowanie słodkiego poczęstunku.
M. Danielewska, A. Tejman, J. Grabowska, M. Gołębiewska,
A. Mańkowska, M. Jaskulska, K. Wujkiewicz, G. Błaszczyk

Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny
„A choć Ich życia płomień zgasł,
to myśli o Nich, są przecież w nas”.
Maria Czerkawska „Zaduszki” fragment

1 i 2 listopada przychodzimy na cmentarze, aby pobyć z tymi, których już z nami nie ma.
Ale przecież wierzymy, że nasi najbliżsi są w innym, lepszym
świecie. Że nie odeszli zupełnie. Są w nas, naszej pamięci, sercach,
wspomnieniach...

Oddaliśmy również modlitewny hołd i zapłonęły
znicze na grobach Tych, którzy polegli w obronie Ojczyzny.
Mjr Zygmunt Roszkowski oddał życie w obronie
Ojczyzny 16 września 1939r. w bitwie nad Bzurą.
Grób na cmentarzu w Świerczynie.
Foto: z archiwum gminy
Tekst: Anna Wasiak
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Podsumowanie konkursu
„Ekologiczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej”
– etap gminny
Wrzesień to w rolniczym kalendarzu
dożynki oraz inne plenerowe imprezy na
zakończenie lata, we wrześniu podsumowujemy również gminny etap konkursu organizowanego przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie,
pt.: „Ekologiczne zagospodarowanie zagrody
wiejskiej”. Konkurs przebiega dwuetapowo
i jest częścią programu „Ekologizacja wsi
woj. kujawsko-pomorskiego, kształtowanie postaw i zachowań społeczeństwa
wiejskiego poprzez wdrażanie w życie
tzw. Dobrej Kultury Rolnej” finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Program realizowany jest na terenie całego
województwa kujawsko-pomorskiego, co
roku programem obejmowane są nowe gminy i nowe gospodarstwa. W gminie Topólka
to już trzecia edycja programu .
Komisja konkursowa w składzie: Maria
Grabczyńska – K-PODR w Minikowie/Oddział
w Zarzeczewie, Katarzyna Bartczak UG w Topólce oraz Urszula Nowakowska K-PODR w Minikowie/PZDR w Radziejowie przeprowadziła lustracje gospodarstw uczestniczących w konkursie.
Celem wizyt było wytypowanie najlepszego
gospodarstwa, które weźmie udział w drugim
– wojewódzkim etapie konkursu. Podczas wizyty zwracano szczególną uwagę na: miejsce

składowania środków ochrony roślin, segregację odpadów, prawidłowo założony
kompostownik, odpowiednio zlokalizowany ogród warzywny, organizację ogródka
ozdobnego, estetykę zagrody oraz dodatkowe elementy tj. przydomowe oczyszczalnie ścieków, płyty obornikowe, oczka wodne
czy ochronne pasy zadrzewień. Na podstawie
oceny gospodarstw, zgodnej z regulaminem
konkursu, komisja konkursowa wyłoniła trzech
laureatów: I miejsce Emilia i Mariusz Zawadowie – Czamanin, II Halina i Piotr Smętkowie
– Galonki, III miejsce Anna i Andrzej Śmiałkowie – Kozjaty
Gospodarstwo Państwa Zawadów z Czamanina zajmując najwyższą lokatę w konkursie „Ekologiczne zagospodarowanie zagrody
wiejskiej” na szczeblu gminnym przeszło tym
samym do etapu wojewódzkiego konkursu,
którego rozstrzygniecie nastąpi 7 listopada
2017r w Minikowie podczas podsumowania
realizacji tegorocznej edycji programu.
Nagrodzonym gratuluję, życząc dalszych
sukcesów w ekologicznym zagospodarowywaniu swoich zagród. Podziękowania dla
wszystkich uczestników za wzięcie udziału
w programie oraz osób zaangażowanych
w realizację programu. Specjalne wyrazy
podziękowania dla P. Marka Dybowskiego
– wójta gminy Topólka za współpracę w ramach wdrażania programu na rzecz ochrony
naturalnego środowiska.
Na zdjęciu uczestnicy spotkania.
Foto Damian Lewiński
Urszula E. Nowakowska, K-PODR w Minikowie

Podróże z KGW
Korzystając z ostatnich ciepłych dni naszej pięknej jesieni tym razem panie z Kół Gospodyń Wiejskich zorganizowały kolejny wyjazd,
aby oderwać się od codziennych zajęć i spędzić miło czas w świetnym
towarzystwie. Tym razem wypadło na piękne Kaszuby i Szymbark.
„Kiedy Pan Bóg stwarzał świat, zapomniał o Kaszubach .Cały świat
ślicznie urządził a tu pustka . Przypomniał mu o tym anioł. Pan Bóg się
zamyślił, a potem wytrząsnął, co mu zostało: wielkie kamienie, rzeki,
potoki, malownicze serpentyny dróg. Przez to Kaszuby są takie piękne i malownicze ,przypominają różne zakątki świata.”
Szymbark, to nie tylko dom do góry nogami, ale również fascynująca lekcja historii dla każdego z nas.
Twórcą Centrum Edukacji i Promocji tego regionu był Daniel Czaplewski kaszubski przedsiębiorca prowadzący firmę Danmar – zakochany w drewnie, chciał opowiedzieć historię Polski za pomocą drewna i drewnem ją promować, niestety odszedł w 2013 roku.
Chata kaszubska przeniesiona z Wilanowa, największy fortepian
świata, dom z Adampola, najdłuższa deska świata, wyliczać można by
jeszcze dużo, miejsce piękne i godne polecenia.
Foto nadesłane
Gminna Rada KGW
Agata Pogodzińska
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Uroczystość wręczenia nagród wójta
Każdego roku Wójt Gminy Topólka nagradza pedagogów za
szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i kierowniczej. W tym roku uroczystość wręczenia Nagród Wójta odbyła
się 12 października w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Topólce.
W uroczystości uczestniczyli: Wójt Gminy Marek Dybowski,
Sekretarz Gminy Joanna Kosińska oraz wyróżnieni dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych. Podczas spotkania wójt
złożył pedagogom życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
podziękował za wzorową pracę oraz wręczył nagrody i okolicznościowe dyplomy. Nagrodę Wójta Gminy Topólka otrzymali: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Paniewie Barbara Wieser, Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Topólce Grzegorz Pierucki, nauczyciele
Szkół Podstawowych w Paniewie i Topólce: Elżbieta Lewandowska, Barbara Kordylak, Maria Olszewska, Grażyna Szklarska,
Joanna Rzepecka. Spotkanie przy ciastku i kawie było również
okazją do rozmów na temat trudnej, ale dającej dużo satysfakcji
pracy nauczyciela. Na zdjęciu uczestnicy spotkania.
Foto Damian Lewiński
Maria Olszewska – Kierownik CUW w Topólce

Święto Niepodległości

Biblioteka

11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekazała Józefowi
Piłsudskiemu naczelne dowództwo nad tworzącą się armią polską –
„wobec grożącego niebezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, dla ujednolicenia wszystkich zarządzeń wojskowych i utrzymania
porządku w kraju”. J. Piłsudski przyjął prośbę Rady o utworzenie rządu
narodowego.
Polska powróciła na mapy Europy po 123 latach niewoli. Droga
do niepodległości nie była ani łatwa, ani prosta. Okupiona była walką,
cierpieniem i ofiarą życia tysięcy naszych rodaków.
11 listopada 2017r. był to dzień, w którym świętowaliśmy kolejną
już 99. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. W całym kraju odbywały się akademie, manifestacje, uroczystości i Msze Święte za
Ojczyznę. Udział w takiej mszy to dla dzieci i młodzieży lekcja historii
i patriotyzmu, dla dorosłych chwila refleksji o odpowiedzialności za
Ojczyznę, zaduma na temat trwania narodu mimo przeciwności losu.
To chwila wspomnień o tym, co było i o ludziach, którzy złozyli życie
na ołtarzu Ojczyzny.

5 października Gminna Biblioteka Publiczna w Topólce gościła
znaną pisarkę powieści dla młodzieży Barbarę Ciwoniuk.

Komisja ds. promocji gminy

Msza imieninowa
W niedzielę 05 września o godz. 1100 w kościele parafialnym w Orlu
odbyła się msza imieninowa (intencja państwa Barczów z Rybin) za
księdza proboszcza Tadeusza Szczepaniaka. Mszę uświetnił zespół
„Emmanuel”. Słowo Boże i Homilię poprowadził ksiądz Jacek Jabłoński,
który przyjechał specjalnie na tę okazję z Anglii. Po mszy życzenia dla
solenizanta złożyła delegacja parafian, ministranci, członkowie zespołu
Emmanuel oraz goście spoza parafii.

W trakcie spotkania z uczniami kl.VI i gimnazjum, autorka opowiadała o swoich początkach drogi pisarskiej, o tym, z czego czerpie inspiracje i o pierwowzorach swoich bohaterów. Pani Ciwoniuk
czytała fragmenty wybranych powieści i przybliżała tematykę. Pisze
o sprawach istotnych dla młodzieży: ogromnej sile przyjażni, potrzebie szczerości, pierwszych uczuciach. O życiu nastolatków, które mają
problemy, z którymi sobie nie radzą – to brak zrozumienia, samotność, agresja, konflikty z dorosłymi. W swoich książkach pisarka stara
się wskazywać proste drogi wyjścia z trudnych sytuacji. W bibliotece
znajduje się kilka książek autorki. Zapraszamy młodzież do czytania.
Na zdjęciu młodzież na spotkaniu.
Małgorzata Wojtczak

Podziękowanie
Składamy serdeczne podziękowanie Wójtowi Gminy Topólka
Panu Markowi Dybowskiemu za życzliwość i zapewnienie samochodu w celu zawiezienia delegacji parafii Orle, a jednocześnie dekanatu
lubranieckiego, na dożynki diecezjalne w dniu 10 września 2017r.
w Starym Mieściek/Konina.
Foto Wojciech Wąsikowski
Stanisław Borkowski

Proboszcz parafii Orle – Tadeusz Szczepaniak
Stanisław Borkowski
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Sekcja tenisa stołowego
Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury informuje o powstaniu Sekcji Tenisa Stołowego działającej przy
GOK-u w Topólce, w której mogą brać
udział osoby pełnoletnie będące mieszkańcami Gminy Topólka. Zadaniem sekcji
jest popularyzacja gry w ping-ponga, prowadzenie aktywnego trybu życia oraz wyłonienie
zawodników reprezentujących Gminę Topólka w Regionalnej
Lidze Tenisa Stołowego, której uczestnikami są następujące drużyny:
TKKF „RADZIEJOWIANKA” RADZIEJÓW, LZS WICHOWO, ZJEDNOCZENI PIOTRKÓW KUJAWSKI, UKS KUJAWIAK MORZYCE, UKS MORZYCE II,
MOW WŁOCŁAWEK, GOK TOPÓLKA.
SEKCJA TENISA STOŁOWEGO
PRZY GMINNYM OŚRODKU KULTURY W TOPÓLCE
I. CEL
Celem Sekcji Tenisa Stołowego przy Gminnym Ośrodku Kultury
w Topólce jest popularyzacja gry wśród miłośników i entuzjastów tej
dyscypliny sportu, jako jednej z form rekreacji fizycznej oraz współzawodnictwo w podnoszeniu poziomu sportowego.
Zadaniem sekcji jest też wyłonienie zawodników do drużyny GOK
Topólka, reprezentującej Gminę Topólka w Regionalnej Lidze Tenisa
Stołowego prowadzonej przez TKKF „Radziejowianka” w Radziejowie,
w której uczestniczy siedem drużyn.
II. ORGANIZATOR
Sekcja prowadzona jest przez Gminny Ośrodek Kultury w Topólce.

III. ZASADY PROWADZENIA SEKCJI
Zajęcia sekcyjne będą odbywały się w Gminnym Ośrodku Kultury, dwa razy w tygodniu, tj. wtorek i czwartek w godzinach 19–21,
uczestniczyć w nich mogą osoby pełnoletnie będące mieszkańcami
Gminy Topólka. W razie braku możliwości przeprowadzenia treningu
w danym dniu organizator będzie na bieżąco udzielał informacji poprzez zamieszczenie ogłoszenia w GOK-u.
Mecze w ramach Regionalnej Ligi Tenisa Stołowego, jako gospodarz będą rozgrywane w Szkole Podstawowej w Topólce.
IV. UBEZPIECZENIE
Organizator nie ubezpiecza sekcji i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe wypadki w czasie zajęć sekcyjnych.
Podczas zajęć należy używać obuwia sportowego na miękkiej
podeszwie.
W obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów,
picia alkoholu i zażywania środków odurzających.
Osoby w stanie nietrzeźwym mają zakaz wstępu na zajęcia sekcyjne.
Za bezpieczeństwo w czasie zajęć odpowiada kierownik grupy
lub osoba upoważniona.
Opiekę nad GOK-iem sprawuje kierownik grupy lub osoba upoważniona.
Powstałe uszkodzenia należy zgłaszać dyrektorowi GOK-u.
V. KIEROWNICTWO SEKCJI
Działalnością Sekcji Tenisa Stołowego zarządza Gminny Ośrodek
Kultury pod kierownictwem dyrektora Jana Błaszczyka.

Podsumowanie konkursu plastycznego
i fotograficznego

Weronika Adrian

Oliwia Redzimska

W konkursie plastycznym, komisja
konkursowa w składzie: Iwona Waszak –
przewodnicząca oraz członkowie: Marek
Muraczewski i Barbara Zielińska postanowiła przyznać ex aequo dwa pierwsze
miejsca Oliwii Redzimskiej i Weronice
Adrian. Drugie miejsce Lenie Kotlińskiej,
a trzecie Izabeli Kotlińskiej.
W konkursie fotograficznym z uwagi
na ilość nadesłanych prac, jury przyznało
jedną nagrodę.
Po odbiór nagród proszę się zgłosić
05.12.2017r. do biura rady gminy, w godzinach od 1000 do 1200.

Lena Kotlińska

Izabela Kotlińska

Komisja ds. promocji
Foto W. Wąsikowski
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IV Gminny Rajd Rowerowy za nami

W sobotę 23 września 2017 r. odbył się
IV Gminny Rajd Rowerowy zorganizowany
przez Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady
Gminy oraz Dyrektora Gminnego Ośrodka
Kultury w Topólce.
Planowana trasa wiodła przez miejscowości naszej gminy: Topólka – Świerczyn –
Paniewo – Paniewek – Torzewo – Sadłużek
– Czarnocice – Miłachówek – Rybiny – Orle –
Swinki – Chalno – Dębianki – Topólka i liczyła
ok. 36 km. W rajdzie pojechało 30 uczestników, w tym ośmioro zaprzyjaźnionych rowerzystów z Osięcin tj. grupa „Herosi”. Nad
bezpiecznym przebiegiem rajdu czuwali
funkcjonariusze z Posterunku Policji w Topólce oraz pracownicy Gminnego Ośrodka
Kultury.
Na strudzonych cyklistów, dzięki uprzejmości leśniczego z Orla, który udostępnił
miejsce, czekały gorące kiełbaski z ogniska
przygotowane przez pracowników GOK.
Ten postój był okazją, by nabrać sił na kolejny etap rajdu.
Po krótkim odpoczynku, posileni rowerzyści z uwagi na niesprzyjająca pogodę
wyruszyli dalej skróconą trasą do Topólki.
Punktem kulminacyjnym było spotkanie
i podsumowanie Rajdu w Gminnym Ośrodku

Kultury w Topólce. Zwieńczeniem zaś, wręczenie pamiątkowych medali wszystkim uczestnikom rajdu przez wójta oraz przewodniczącego.
Pomimo kapryśnej pogody tego dnia, humory naszym rowerzystom dopisywały i wszyscy
z uśmiechem i zadowoleniem zakończyli tegoroczny rajd. Zapraszamy do fotogalerii na stronie www.topolka.pl
Organizatorzy

Strażacy w akcji
Sprawdzenie gotowości operacyjnej w jednostkach Ochotniczych
Straży Pożarnych zostało przeprowadzone 10 października przez zespół inspekcyjny z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Radziejowie.
Po ogłoszeniu alarmu druhowie ochotnicy wzięli udział w praktycznych ćwiczeniach sprawdzających z zakresu umiejętności obsługi
ratowniczego sprzętu mechanicznego i ochronnego. Skontrolowano
też dokumentację techniczną pojazdów i wyposażenia oraz przygotowanie jednostki do okresu zimowego. Kontrola zakończyła się podpisaniem protokołów poinspekcyjnych.
Tego dnia syrena zawyła ponownie, tym razem dyspozytor PSP w Radziejowie przyjął zgłoszenie o zwisającym nad jezdnią konarze drzewa.
Do usunięcia zagrożenia wysłani zostali druhowie z jednostki w Topólce,
którzy sprawnie poradzili sobie z tym zadaniem.
Foto nadesłane
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Śluby

Daria Małek i Dariusz Przybysz
14 czerwca 2017 r.

Monika Kontowicz i Tomasz Muraczewski
16 września 2017 r.

Urodził się

Życzenia dla Seniorów

Leon Wiśniewski,
ur. 17 marca 2017 r., zam. Topólka

Dzień Seniora to szczególna okazja, byśmy mogli
wyrazić szacunek tym, którzy stanowią dla nas skarbnicę doświadczenia, wartości i wiedzy.
To Seniorzy, będąc najpierw naszymi przewodnikami po życiowych drogach, później stanowią dla nas
wsparcie, ukazując nam problemy z perspektywy, którą zyskuje się wraz z upływem lat.
Drodzy Państwo, z okazji Dnia Seniora, życzymy, aby Wasza jesień życia była
tylko tą „złotą”, mieniącą się wszystkimi
barwami – pełną pięknych przeżyć, miłości
najbliższych, dobrego zdrowia i uśmiechu.
Wójt i Radni gminy Topólka

Myśliwym

Kół łowieckich „Cyraneczka” i „Cyranka” życzymy
Aby Wasz patron – Święty Hubert, prowadził Was prostą
ścieżką przez knieję życia, dając radość z Waszej pasji. Niech
piękno naszych kujawskich pól, łąk i lasów będzie podziękowaniem za trud, jaki wkładacie w ich ochronę.
Darz Bór

Wójt i Radni Gminy Topólka

Powiatowy Lekarz
Weterynarii informuje
W związku z liczną migracją ptaków w zbliżającym się okresie jesienno-zimowym i tworzeniem dużych ich skupisk podczas przelotów,
proszę o podjęcie działań mających na celu
przygotowanie gospodarstw utrzymujących
drób domowy do zabezpieczenia przed ewentualnym przeniknięciem wirusa grypy ptaków.
Więcej informacji na stronie www.topolka.pl
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