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„Podnieś rękę Boże Dziecię  
błogosław Ojczyznę miłą”
Szanowni Mieszkańcy Gminy Topólka
W roku 100-lecia odzyskania niepodległości,  
życzymy Wam zdrowych, radosnych, a zarazem spokojnych  
i błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia.  
Szczęśliwego Nowego Roku 2019, który niech przyniesie  
wszystkim wiele dobra i wzajemnej życzliwości.

Stanisław Borkowski   Konrad Lewandowski 
Przewodniczący Rady   Wójt Gminy Topólka 
Gminy Topólka z radnymi
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XXXI Sesja Rady Gminy, ostatnia w VII kadencji, odbyła 
się 15 listopada 2018r., na której podjęto następujące uchwa-
ły w sprawach:
1.	 Obniżenia	ceny	skupu	żyta	dla	celów	podatku	rolnego	na	rok	

2019,	na	obszarze	gminy	Topólka.
2.	 Obniżenia	kwoty	stanowiącej	średnią	cenę	sprzedaży	drewna	

dla	celów	podatku	leśnego	na	rok	2019,	na	obszarze	gminy	
Topólka.

3.	 Określenia	 stawek	 podatku	 od	 nieruchomości	 na	 rok	 2019	
i	zwolnień	w	tym	podatku.

4.	 Wprowadzenia	opłaty	od	posiadania	psów	na	rok	2019.
5.	 Wysokości	podatku	od	środków	transportowych	na	rok	2019.
6.	 Zmian	w	uchwale	Nr	XXIV/194/17	Rady	Gminy	Topólka	z	dnia	

28	grudnia	2017r.	w	sprawie	uchwalenia	Wieloletniej	Progno-
zy	Finansowej	na	lata	2018–2021.

7.	 Zmian	 w	 uchwale	 Nr	 XXIV/195/17	 Rady	 Gminy	 Topólka	
w	sprawie	uchwalenia	budżetu	na	2018	rok.

8.	 Bezzasadności	skargi	na	działalność	wójta	gminy	Topólka.
9.	 Uchwała	zmieniająca	uchwałę	w	sprawie	uchwalenia	Statutu	

Gminy.
10.	Bezzasadności	skargi	na	działalność	wójta	gminy	Topólka.
11.	Wyrażenia	zgody	na	odstąpienie	od	obowiązku	przetargowe-

go	 zawarcia	 umowy	 dzierżawy	 nieruchomości	 gruntowych,	
stanowiących	własność	gminy	Topólka.

12.	Uchwała	zmieniająca	uchwałę	Nr	VII/39/07	Rady	Gminy	To-
pólka	z	dnia	28	czerwca	2007r.	w	sprawie	ustalenia	stawek	
opłat	 za	zajęcie	pasa	drogowego	na	 terenie	gminy	Topólka	
na	cele	niezwiązane	z	potrzebami	zarządzania	drogami	 lub	
potrzebami	ruchu	drogowego.

I, w VIII kadencji, Sesja Rady Gminy Topólka, odbyła się 
23 listopada 2018r., na której radni podjęli uchwały w sprawach:
1.	 Powołania	 Komisji	 Skrutacyjnej	 do	 przeprowadzenia	 głoso-

wania	nad	wyborem	Przewodniczącego	i	Wiceprzewodniczą-
cego	Rady	Gminy	Topólka.

Rada Gminy

Skład osobowy stałych komisji Rady Gminy w VIII kadencji

2.	 Przyjęcia	Regulaminu	głosowania	wyboru	radnego	na	Prze-
wodniczącego	Rady	Gminy	Topólka.

3.	 Wyboru	Przewodniczącego	Rady	Gminy	Topólka.
4.	 Przyjęcia	Regulaminu	głosowania	wyboru	radnego	na	Wice-

przewodniczącego	Rady	Gminy	Topólka.
5.	 Wyboru	Wiceprzewodniczącego	Rady	Gminy	Topólka.
6.	 Powołania	składu	osobowego	Komisji	Rewizyjnej	Rady	Gmi-

ny	Topólka.
7.	 Wyboru	Przewodniczącego	Komisji	Rewizyjnej	Rady	Gminy	

Topólka.
8.	 Powołania	składu	osobowego	Komisji	Skarg,	Wniosków	i	Pe-

tycji	Rady	Gminy	Topólka.
9.	 Wyboru	Przewodniczącego	Komisji	Skarg,	Wniosków	i	Pety-

cji	Rady	Gminy	Topólka.
10.	Powołania	składu	osobowego	Komisji	ds.	Budżetu,	Rozwoju	

Gospodarczego,	Rolnictwa	i	Ochrony	Środowiska	Rady	Gmi-
ny	Topólka	oraz	ustalenia	przedmiotu	działania	tej	Komisji.

11.	Wyboru	 Przewodniczącego	 Komisji	 ds.	 Budżetu,	 Rozwoju	
Gospodarczego,	Rolnictwa	i	Ochrony	Środowiska	Rady	Gmi-
ny	Topólka.

12.	Powołania	 składu	 osobowego	 Komisji	 ds.	 Oświaty,	 Kultury,	
Sportu,	Zdrowia	Spraw	Socjalnych	i	Bezpieczeństwa	Publicz-
nego	Rady	Gminy	Topólka	oraz	ustalenia	przedmiotu	działa-
nia	tej	Komisji.

13.	Wyboru	 Przewodniczącego	 Komisji	 ds.	 Oświaty,	 Kultury,	
Sportu,	Zdrowia	Spraw	Socjalnych	i	Bezpieczeństwa	Publicz-
nego	Rady	Gminy	Topólka.

14.	Powołania	 składu	 osobowego	 Komisji	 ds.	 Promocji	 Gminy	
Rady	Gminy	Topólka	oraz	ustalenia	przedmiotu	działania	tej	
Komisji.

15.	Wyboru	Przewodniczącego	Komisji	ds.	Promocji	Gminy	Rady	
Gminy	Topólka.

16.	Ustalenia	wynagrodzenia	Wójta	Gminy	Topólka.
    Przewodniczący Rady Gminy
    Stanisław Borkowski

I komisja rewizyjna Rady Gminy
1) Andrzej Waszak – przewodniczący komisji,
2)	 Andrzej	Dykon	–	zastępca	przewodniczącdego,
3)	 Weronika	Wysocka	–	sekretarz,
4)	 Stanisław	Wojtysiak	–	członek.
II komisja ds. Budżetu, Rozwoju Gospodarczego,  
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy
1) Małgorzata Michalak – przewodnicząca komisji, 
2)	 Andrzej	Dykon	–	zastępca	przewodniczącego,	
3)	 Anna	Lewandowska	–	sekretarz,	
4)	 Piotr	Kruszyna	–	członek	komisji.
III. Komisja ds. Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia Spraw 
Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego
1) Tomasz Koziński – przewodniczący komisji,
2)	 Tadeusz	PiekarskI	–	zastępca	przewodniczącego,

3)	 Marek	Linert	–	sekretarz,
4)	 Marek	Maciejewski	–	członek	komisji.
IV. Komisji ds. Promocji Gminy Rady Gminy Topólka
1) Anna Migdalska – przewodnicząca komisji,
2)	 Stanisław	Borkowski	–	zastępca	przewodniczącego,
3)	 Marek	Muraczewski	–	sekretarz	komisji,	
4)	 Barbara	Zielińska	–	członek	komisji.
V. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Topólka
1. Piotr Kruszyna – przewodniczący komisji,
2.	 Barbara	Zielińska	–	zastępca	przewodniczącego,
3.	 Weronika	Wysocka	–	sekretarz,
4.	 Marek	Muraczewski	–	członek.

    Przewodniczący Rady Gminy
    Stanisław Borkowski

Grzegorz Łojewski 
–	Vice	Prezes	Zarządu	Gminnego	PSL,	
członek	zarządy	Powiatowego	PSL.	 
Radny	Powiatu	II,	III,	IV,	V,	VI	kadencji.	
Przewodniczący	Komisji	Rolnictwa,	 
Leśnictwa	i	Ochrony	Środowiska	 
w	obecnej	kadencji.

Agata Pogodzińska 
mieszkanka	Świerczynka,	lat	37,	 
wykształcenie	ekonomiczne,	 
mama	dwójki	synów	Konrada	i	Mikołaja.

Prowadzi	własne	gospodarstwo	rolne.		
Przewodnicząca	KGW	PPŚ	,czynnie	dzia-
łająca	w	Gminnej	Radzie	Kobiet.

Radni powiatowi
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Topólka!
Zwracając	się	do	Was	po	raz	pierwszy	za	

pośrednictwem	 biuletynu	 „Nasze	 Sprawy”	
chciałbym	 przede	 wszystkim	 podziękować	
za	 tak	 liczny	 udział	w	 tegorocznych	wybo-
rach	samorządowych.	Z	woli	mieszkańców	
objąłem	 zaszczytną	 funkcję	 Wójta	 Gminy	
Topólka	–	Waszego	reprezentanta.

Powtórzę	w	tym	miejscu	słowa	roty	ślubo-
wania,	 jakie	złożyłem	podczas	pierwszej	sesji	

Rady	 Gminy	 bieżącej	 kadencji:	 „powierzony	 mi	 urząd	 sprawować	
będę	tylko	dla	dobra	publicznego	i	pomyślności	mieszkańców	gminy”.	

Te	słowa,	to	ogromne	zobowiązanie,	ale	też	wyzwanie	i	moty-
wacja	do	wysiłku	na	rzecz	poprawy	jakości	życia	nas	wszystkich.	
Sami	Państwo	wiecie,	że	wachlarz	zadań	stojących	przed	nami,	
jako	wspólnotą	samorządową,	jest	ogromny.	Jestem	przekonany	
o	tym,	że	razem	uda	nam	się	te	zadania	realizować.	Współpraca 
i	wzajemne	zrozumienie,	 to	element	 kluczowy	sukcesu	 lokalnej	
społeczności.	Rada	Gminy	to,	w	zdecydowanej	większości,	radni	
z	doświadczeniem	samorządowym.	Znający	i	rozumiejący	proble-
my	naszej	gminy	od	strony	praktycznej.	To	pozwala	żywić	przeko-
nanie,	że	wspólnie	uda	nam	się	rozwiązać	wiele	problemów.

Obecnie	 trwają	 prace	 nad	 przyszłorocznym	 budżetem,	 to	
ważny	moment	dla	gminy.	Przedstawiciele	mieszkańców	zapro-

ponowali	 zadania	 do	 realizacji	w	 przyszłym	 roku.	Wiele	 z	 tych	
postulatów,	to	odpowiedź	na	codzienne	problemy	mieszkańców.	
Wszystkie	zostały	omówione,	a	te	najpilniejsze	włączone	do	pro-
jektu	budżetu.	Zakładamy,	że	będzie	to	budżet	opierający	się	na	
stabilizacji	 finansowej	 gminy	 oraz	 przygotowania	 do	 inwestycji	
w	 latach	kolejnych,	a	 także	pozyskania	 środków	zewnętrznych	
na	ich	realizację.

Zachęcam	wszystkich	Państwa	do	bieżącego	śledzenia	wy-
darzeń	 w	 gminie.	 Wszelkie	 informacje	 publiczne	 umieszczane	
będą	na	stronie	BIP,	stronie	 internetowej,	czy	w	biuletynie	„Na-
sze	Sprawy”.	Myślę,	że	 jawność	 i	przejrzystość	w	działaniu,	 to	
podstawa	uczciwej	i	rzetelnej	pracy.

Kiedy	piszę	do	Państwa	te	słowa,	jesteśmy	w	radosnym	okre-
sie	 oczekiwania	 na	 zbliżające	 się	 święta	 Bożego	 Narodzenia	
i	nadchodzący	Nowy	Rok.

Chciałbym życzyć, by czas Świąt, był przede wszystkim 
czasem spokojnym, spędzonym z najbliższymi. 

Nadchodzący, 2019 rok, niech przyniesie Państwu zado-
wolenie ze spełniających się zamierzeń, umiejętność odnaj-
dywania radości w każdym dniu, a także życzliwość i serdecz-
ność wszystkich, z którymi przyjdzie się państwu spotkać.

    Wójt Gminy Topólka
     Konrad Lewandowski

Przewodniczący Rady Gminy Topólka VIII kadencji  
na lata 2018–2023

Szanowni Państwo, mieszkańcy gminy Topólka

Dotychczasowy	przebieg	pracy	zawodowej	i	działalności	społeczno-publicznej:
–	 Kontroler	jakości	wyrobów	w	zakładach	Mechanicznych	Państwowe	Zakłady	Lotni-

cze	Wola-Warszawa,
–	 Nauczyciel	w	Zespole	Szkół	–	Centrum	Kształcenia	Rolniczego	w	Starym	Brześciu,
–	 Działacz	opozycji	demokratycznej	w	latach	80-tych,
–	 Ławnik	Sądu	Rejonowego	i	Okręgowego	we	Włocławku	w	latach	2003–2011,
–	 Przewodniczący	 komisji	Rewizyjnej	Krajowej	Sekcji	Oświaty	 i	Wychowania	NSZZ	

„Solidarność”	w	Gdańsku	w	latach	2005–2014,
–	 Radny	Rady	Gminy	Topólka	i	przewodniczący	komisji	oświaty,	kultury,	zdrowia,	spor-

tu,	spraw	socjalnych	i	bezpieczeństwa	publicznego	2010–2014,
–	 Przewodniczący	Rady	Gminy	Topólka	VII	kadencji	2014–2018,
–	 Odznaczony	Medalem	Marszałka	Województwa	Kujawsko-Pomorskiego	„Za	walkę	

o	Polskę	wolną,	solidarną	i	demokratyczną”.
Stanisław Borkowski

Pragniemy	 gorąco	 podziękować	 Państwu	 za	 udział	
w	wyborach	samorządowych	i	za	udzielone	nam	poparcie.

To,	że	nasza	„czwórka”	radnych	ponownie	odliczyła	się	
w	składzie	Rady	Gminy	Topólka	i	ukonstytuowała	się	w	ko-
misji	d/s	promocji	gminy	świadczy	o	 tym,	że	doceniliście	
Państwo	naszą	pracę	w	minionej	kadencji.	Taki	wynik	zo-
bowiązuje	i	dodaje	energii	do	jeszcze	wydajniejszej	pracy.	
To	także	wyraz	zaufanie,	jakim	nas	obdarzyliście.

Gratulujemy	koleżankom	i	kolegom	radnym	wybranym	na	
nową	VIII	kadencję,	życząc	dobrej	współpracy,	zrozumienia,	
umiejętności	komprolmisu	w	pracy	na	rzecz	naszej	gminy.

Zapraszamy	 wszystkich	 mieszkańców,	 sołtysów,	 rad-
nych,	szkoły,	KGW,	klub	seniora,	kluby	sportowe,	radnych	

powiatowych,	pracowników	urzędu	gminy	 i	opieki	 socjal-
nej,	ODR	do	współpracy	w	tworzeniu	biuletynu	gminnego	
„Nasze	Sprawy”,	który	to	przez	18	lat	jest	najpopularniej-
szym	źródłem	informacji	na	temat	życia	samorządowego,	
społecznego,	klokalnego,	kulturalno-oświatowego	i	religij-
nego.

Dziękujemy	za	wiele	ciepłych	słów	płynących	od	czy-
telników	„Naszych	Spraw”	za	naszą	dotychczasową	pracę	
w	zespole	redakcyjnym	„Naszych	Spraw”.

Życzymy	miłej	lektury.

Tekst: Anna Migdalska, 
Barbara Zielińska, Stanisław Borkowski, Marek Muraczewski
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W	piątek	9	listopada	2018	r.	w	Szkole	
Podstawowej	 im.	 M.	 Kopernika	 w	 Topól-
ce	 miały	 miejsce	 uroczystości	 związane	
z	 100.	 rocznicą	 odzyskania	 przez	Polskę	
niepodległości.	 Społeczność	 szkolna	 i	 lo-
kalna	 uczestniczyła	 w	 akademii,	 która	
odbyła	 się	 pod	 hasłem	 „Nasze	 drogi	 do	
wolności	1918-2018”.	Uczniowie	uczcili	 tę	
piękną	 rocznicę	prozą,	wierszem,	 pieśnią	
i	 tańcem.	W	 strojach	 z	 epok	 przedstawili	
polską	historię,	 która	pokazała,	 jakie	było	
i	 jakie	jest	nasze	miejsce	na	Ziemi.	O	go-
dzinie	11.11	wszyscy	odśpiewali	hymn	Pol-
ski.	 Następnie	 odbyło	 się	 przyrzeczenie	
harcerzy	i	szóste	już	patriotyczne	śpiewa-
nie	pieśni	związanych	z	Niepodległą.

Zgromadzeni	w	szkolnej	hali	mogli	obejrzeć	wystawę	uczniów,	
która	 składała	 się	 z:	 alfabetu	 współczesnego	 patrioty,	 historii	
w	komiksie,	życzeń	dla	Polski	i	portretów	wybitnych	Polaków.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

100 LAT NIEPODLEGŁEJ

„Bieg Niepodległości”

09	listopada	2018	roku	odbył	się	„BIEG	NIEPODLEGŁOŚCI”	
na	stadionie	w	Dębiankach.	Dystans	 liczył	około	2500	metrów.	
Uczestnikami	biegu	byli	uczniowie	kl.	VI–VIII	oraz	gimnazjalnych.	
Nagrodami	głównymi	za	I	miejsca	były	rowery	ufundowane	przez	
Jarosława	Grudnia	oraz	Samorząd	Gminy	Topólka.

W	kat.	dziewcząt	I	miejsce	zajęła	Żaneta	Iglewska,	II	miejsce	
Natalia	Jarzynowska	i	III	Klaudia	Urbańska.

W	kat.	 chłopców	 I	miejsce	 zajął	Dawid	Stawicki,	 II	miejsce	
Damian	Smolarek	i	III	miejsce	Jan	Błaszczyk.	

Gratulujemy	i	życzymy	dalszych	sukcesów.

Tekst i foto: Gminny Ośrodek Kultury w Topólce

W	dalszej	części	społeczność	szkolna	uczestniczyła	w	biegu	
niepodległości.

Organizatorzy
Foto: z archiwum szkoły

Koncert Muzyki  
Patriotycznej

11	 listopada	2018	 roku	w	Gminnym	Ośrodku	Kultury	w	To-
pólce	odbył	się	Koncert	Muzyki	Patriotycznej	w	wykonaniu	Ca-
pelli	 Zamku	 Rydzyńskiego	 pod	 kierownictwem	 artystycznym	
Mieczysława	Leśniczaka.	Koncert	został	zorganizowany	z	okazji	
100	 rocznicy	 Odzyskania	 Niepodległości.	 W	 programie	 Muzy-
cy	 zagrali:	 pieśni	 patriotyczne,	 legionowe,	 powstańcze,	 hymny,	
marsze	i	sygnały	wojskowe.	Słuchacze	koncertu	wzięli	udział	we	
wspólnym	śpiewaniu	pieśni	patriotycznych.	

 Tekst i foto: Gminny Ośrodek Kultury w Topólce

Nagrodę wręcza  
wójt gminy

Nagrodę wręcza żona fundatora 
Eliza Ospalska-Grudzień
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Radni	Rady	Gminy	Topólka	VII	 kadencji	 składają	 po-
dziękowanie	Markowi	Dybowskiemu	Wójtowi	Gminy	w	la-
tach	2014–2018,	za	wspólną	pracę	w	samorządzie	gmin-
nym.

Dziękujemy	za	dobrą	współpracę,	która	przyczyniła	się	
do	poprawy	warunków	życia	mieszkańców	gminy.	Słowa	
uznania	należą	się	za	rozbudowę,	modernizację	 i	 termo-
modernizację	obiektów	użyteczności	publicznej	placówek	
oświatowych,	a	mianowicie:
–	 remont	budynku	Urzędu	Gminy,
–	 remont	w	remizie	OSP	w	Paniewie,
–	 adaptacja	 pomieszczenia	 na	 zaplecze	 kuchenne	 

w	OSP	Kamieniec,
–	 wymiana	pokrycia	dachowego	na	remizie	OSP	w	Orlu,
–	 modernizacja	 ujęcia	 wody	 w	 Orlu	 i	 zakup	 agregatu	

prądotwórczego	w	celu	zapewnienia	ciągłości	dostaw	
wody	mieszkańcom,

–	 zakup	samochodu	bojowego	dla	OSP	Orle,
–	 wymiana	pokrycia	dachowego	i	termomodernizacja	bu-

dynku	OSP	Topólka,
–	 remont	pomieszczeń	w	świetlicy	w	Sierakowach,
–	 rozbudowa	Przedszkola	w	Topólce,
–	 termomodernizacja	budynku	SP	w	Topólce,

–	 wymiana	pokrycia	dachowego	i	termomodernizacja	bu-
dynku	OSP	w	Torzewie.
Doceniamy	 działania	 Wójta	 poprawiające	 w	 sposób	

znaczący	stan	finansów	publicznych	gminy	–	zmniejszenie	
deficytu	o	2	miliony	złotych.	Na	uznanie	zasługują	starania	
Marka	Dybowskiego	wraz	z	Radą	Gminy	na	rzecz	poprawy	
infrastruktury	drogowej.	W	czasie	kadencji	przebudowano	
26	km	dróg	gminnych,	co	w	znacznym	stopniu	poprawiło	
jakość	życia	i	przemieszczania	się	mieszkańców.

Godne	podkreślenia	jest	zaangażowanie	Wójta	Dybow-
skiego	dla	współpracy	z	organizacjami	działającymi	na	te-
renie	gminy,	a	w	 tym:	Gminną	Radą	KGW,	Jednostkami	
OSP	czy	Klubem	Seniora.

Podziękowania	 kierujemy	 także	 za	 zorganizowanie	
wspólnie	 z	 GOK-kiem	 różnych	 uroczystości	 gminnych,	
otwartych	 i	 skierowanych	 do	 wszystkich	 mieszkańców	
gminy.

Życzymy	Markowi	Dybowskiemu	dalszej	owocnej	pracy	
zawodowej	w	nowym	miejscu	zatrudnienia	oraz	pomyślno-
ści	w	życiu	osobistym	i	rodzinnym.

Ludzie	odchodzą,	ale	dobre	czyny	po	nich	pozostają.
  Radni Rady Gminy Topólka VII kadencji
  Przewodniczący Rady Gminy VII kadencji

Podziękowanie dla Marka Dybowskiego  
– Wójta Gminy Topólka w latach 2014–2018

Podziękowanie dla wójta od harcerzy

Podziękowanie dla wójta od rady gminy

Podziękowanie dla wójta od sołtysów

Wójt gminy z sołtysami
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Od lewej: Andrzej Dykon, Małgorzata Michalak, Stanisław Wojtysiak, Weronika Wysocka, Marek Muraczewski, Piotr Kruszyna, Teresa  
Głowacka – skarbnik gminy, Tomasz Koziński, Konrad Lewandowski – wójt gminy, Andrzej Waszak, Joanna Kosińska – sekretarz gminy, 
Barbara Zielińska, Marek Linert, Anna Lewandowska, Marek Maciejewski, Anna Migdalska, Tadeusz Piekarski, Stanisław Borkowski. 

Foto: Damian Lewiński

Ślubowanie Radnych i Wójta
Od	odśpiewania	hymnu	narodowego	 rozpoczęła	się	 I	 sesja	

nowo	wybranej	Rady	Gminy	Topólka,	która	odbyła	się	23	listopa-
da	2018	r.	w	Gminnym	Ośrodku	Kultury	w	Topólce.	W	obradach	
udział	 wzięło	 15	 radnych.	Otwarcia	 sesji	 dokonał	 radny	 senior	
Tadeusz	Piekarski.	

Najpierw	 ślubowanie	 zło-
żyli	 radni,	 którzy	 przysięgali	
obowiązki	radnego	sprawować	
godnie,	rzetelnie	i	uczciwie,	ma-
jąc	 na	względzie	 dobro	gminy	
i	 jej	mieszkańców.	 Potem	 ślu-
bowanie	 złożył	 również	 nowo	
wybrany	Wójt Gminy Topólka 
Konrad Lewandowski.

–	„Korzystając	z	jednego	
z	 najważniejszych,	 przysłu-
gujących	Wam	 praw	 powie-
rzyliście	 mi	 funkcję	 Wójta	
Gminy	Topólka.	Stojąc	dziś	przed	Wami,	po	 raz	pierwszy	w	 tej	
nowej	dla	mnie	 roli	 chcę	podziękować	za	 tę	zbiorową	decyzję.	
Jest	 ona	 dla	 mnie	 wyrazem	 ogromnego	 zaufania,	 którego	 nie	
zawiodę,	ale	też	odpowiedzialności,	której	zamierzam	sprostać.

Zarządzenie	Gminą,	to	złożona	materia.	To	dobra	współpraca	
Rady	i	Wójta,	ale	przede	wszystkim	uważne	słuchanie	i	reagowa-
nie	na	potrzeby	mieszkańców.	Zawsze	w	takim	miejscu	pojawia	się	
refleksja	czy	potrzebne	są	zmiany,	czy	może	poczekać?	Otóż	nie,	
Szanowni	Państwo.	Zmiany	są	dobre,	zmiany	prowadzą	do	rozwo-
ju.	Największą	motywacją	do	skutecznych	zmian	jest	świadomość,	
jak	wiele	zależy	od	nas	samych.	Dlatego	zachęcam	wszystkich	do	
włączenia	się	w	działalność	na	rzecz	wspólnego	dobra.	

Zapraszam	 do	 współpracy	 sołectwa,	 parafie,	 organizacje	
porządkowe,	stowarzyszenia	i	kluby.	Zapraszam	do	współpracy	

Koła	Gospodyń	Wiejskich,	Ochotnicze	Straże	Pożarne,	Klub	Se-
niora,	Gminny	Klub	Sportowy	„Tęcza”	oraz	wszystkich	mieszkań-
ców,	również	tych,	dla	których	Nasza	gmina	staje	się	domem	na	
krótki	 czas	wypoczynku.	Gmina	 przyjazna	mieszkańcom	może	
się	taką	stać	tylko	z	Państwa	udziałem.

Nie	wszystko	uda	nam	się	zrealizować	
własnymi	siłami.	Przy	realizacji	większych	
zamierzeń	Gmina	będzie	współpracować	
z	 powiatem,	 województwem,	 administra-
cją	 rządową	 i	 sąsiednimi	 gminami.	 Wie-
le	 tych	 przedsięwzięć	 będzie	 wymagało	
odważnych	 decyzji,	 do	 podjęcia	 których	
czuję	 się	 upoważniony	 Państwa	 wybo-
rem.	Podejmę	je	–	podejmiemy	je,	mając	
na	uwadze	dobro	nas	wszystkich.	Dobre	

zarządzanie	wymaga	patrzenia	w	przyszłość	oraz	mądrego	pla-
nowania	od	tego	zaczniemy.’’	–	mówił	podczas	swojego	przemó-
wienia	Konrad	Lewandowski.

Na	I	sesji,	radni	w	tajnym	głosowaniu	wybrali	Przewodniczącego	
oraz	Wiceprzewodniczącego.	W	kadencji	 2018-2023	Przewodni-
czącym Rady Gminy	Topólka	został	Stanisław Borkowski,	nato-
miast	funkcję	jego	zastępcy	będzie	pełniła	Małgorzata Michalak. 

Porządek	obrad	sesji	został	także	rozszerzony	o	punkty	do-
tyczące	powołania	składów	osobowych	stałych	komisji	rady	oraz	
wyboru	ich	przewodniczących.	Podjęto	także	uchwałę	w	sprawie	
wynagrodzenia	wójta.

Wszystkim	radnym	VIII	kadencji	oraz	Wójtowi	Gminy	gratu-
lujemy	 wyników	 wyborów	 samorządowych	 i	 życzymy	 owocnej	
pracy	dla	topólczańskiego	społeczeństwa.

Sekretarz Gminy
Joanna Kosińska
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Historyczne wydarzenie  
w Topólce 

2 grudnia 2018 roku
Parafia	p.w.	Miłosierdzia	Bożego	w	Topolce	erygowana	zo-

stała	 5	 grudnia	 1993	 roku,	 z	 części	 parafii	 Świerczyn	 i	 Orle.	
Wcześniej	jednak	powołano	do	istnienia	Ośrodek	Duszpasterski,	
było	to	30	czerwca	1993	roku.	Od	samego	początku	powstania	
wspólnoty	parafialnej	w	1993	roku	proboszczem	jest	Ksiądz	ka-
nonik	Antoni	Franciszek	Wojciechowski,	który	przybył	do	Topolki	
z	 parafii	 Kozy	 dekanat	 piotrkowski,	 gdzie	 również	 od	 podstaw	
zorganizował	parafię	i	wybudował	kościół.	

Budowę	świątyni	w	Topólce	rozpoczęto	1	czerwca	1995	roku,	
według	 projektu	 architekta	 Bartłomieja	 Kołodzieja	 i	 dr.	 Jozefa	
Strzeleckiego.	Wmurowanie	kamienia	węgielnego,	pochodzące-
go	z	domu	rodzinnego	św.	Faustyny	Kowalskiej	z	Głogowca	i	ko-
ścioła	parafialnego	w	Świnicach	Warckich	dokonał	ksiądz	biskup	
Roman	Andrzejewski	(biskup	pomocniczy	diecezji	włocławskiej),	
4	września	1996	roku.

Parafia	posiada	relikwie	św.	Faustyny	Kowalskiej	i	Św.	Ojca	Pio.
Kościół	w	Topolce	zbudowany	został	z	cegły,	budowla	jedno-

nawowa,	z	30	metrową	wieżą	nad	wejściem.	W	ścianach	bocz-
nych	14	okien	w	kształcie	krzyża,	w	których	znajdują	się	witraże	
przedstawiające	stacje	drogi	krzyżowej	projektu	Marka	Wituszyń-
skiego.	Montaż	witraży	ukończono	w	2017	roku.	Więźba	dacho-
wa	stalowa.	

Ołtarz,	chrzcielnica	i	trzy	ambony	(miejsce	przewodniczenia,	
Słowa	Bożego	i	ogłoszeń	duszpasterskich)	zostały	zainstalowa-
ne	w	 grudniu	 2017	 roku.	Marmur	 w	 zakrystiach	 i	 prezbiterium	
został	założony	w	lipcu	2017	roku.	Prace	wykonano	według	pro-
jektu	księdza	doktora	Piotra	Sierzchały	(wykładowcy	historii	sztu-
ki	m.in.	w	Seminarium	we	Włocławku).

W	2017	roku	założono	również	granit	na	głównych	schodach	
wejściowych	 do	 świątyni.	 Kościół	 jest	 ogrzewany	 elektrycznie	
(promienniki),	instalację	grzewczą	zainstalowano	w	2017	roku.	

W	 listopadzie	2018	roku	założono	mozaikę	Chrystusa	Miło-
siernego	na	ścianie	za	miejscem	przewodniczenia.	

Również	w	 listopadzie	 2018	 roku	 zostały	 zainstalowane	na	
zewnątrz	 kościoła	 dwie	 pamiątkowe	 tablice:	 pierwsza	 z	 okazji	
100	 rocznicy	 odzyskania	 niepodległości	 przez	 Polskę,	 druga	
z	okazji	nawiedzenia	parafii	przez	figurę	Św.	Michała	Archanioła.	

Parafia	może	poszczycić	się	powołaniami	kapłańskimi.	Obec-
nie	 jest	 dwóch	 księży	 pochodzących	 z	 naszej	wspólnoty	 –	 ks.	
mgr	Robert	Nawrocki	wyświęcony	w	2005	r.,	oraz	ks.	mgr	Rafał	
Marczewski	wyświęcony	w	2012	roku.	

Na	terenie	parafii	Topolka	znajduje	się	w	Czamaninku	zabyt-
kowy,	drewniany	kościół	pod	wezwaniem	Św.	Hieronima	z	1771	

roku.	 Kościół	 sta-
raniem	 Księdza	
proboszcza	 Anto-
niego	 Franciszka	
Wojciechowskiego	 został	 gruntownie	 odnowiony,	 dlatego	 jego	
stan	jest	bardzo	dobry.

W	odległej	przeszłości	we	wsi	Chalno	znajdował	się	kościół	
i	klasztor	–	XVI/XVII	wiek,	po	których	zostało	miejsce	 i	pamięć	
u	miejscowej	ludności.	

Bezpośrednio	 przed	 poświęceniem	 ołtarza	 i	 kościoła	w	To-
polce	zostały	przeprowadzone	Misje	Święte,	które	miały	przygo-
tować	parafian	na	duchowe	przeżywane	i	umocnienie	w	wierze.	
Ostatnie	Misje	Święte	w	parafii	odbyły	się	z	okazji	 roku	Jubile-
uszowego	2000.	

25	listopada	–	2	grudnia	2018	roku	w	parafii	zostały	przepro-
wadzone	Misje	Święte	pod	hasłem	„Odbuduj	mój	Kościół”.	Misje	
Święte	 prowadził	 Ojciec	 Kunibert	 Kubosz	 OFM,	 franciszkanin	
z	Kłodzka.	W	trakcie	Misji	Świętych	został	przy	kościele	postawio-
ny	nowy	krzyż,	na	którym	umieszczono	tabliczki	informujące	o	od-
bytych	Misjach	Świętych.	Jedna	została	przeniesiona	ze	starego	
krzyża,	oraz	druga	upamiętniła	Misje	Święte	właśnie	trwające.	

2	 grudnia	 2018	 roku	miało	miejsce	 historyczne	wydarzenie	
w	parafii	p.w.	Miłosierdzia	Bożego	w	Topólce.	Wspólnota	świę-
towała	 Jubileusz	 XXV	 lecia	 parafii	 oraz	 poświęcenie	 ołtarza	
i	kościoła.	Poświęcenia	dokonał	podczas	uroczystej	Eucharystii	
o	godzinie	dwunastej,	Ksiądz	Biskup	Ordynariusz	Diecezji	Wło-
cławskiej	dr.	Wiesław	Alojzy	Mering.	

Godnym	podkreślenia	jest	również	fakt,	że	uroczystości	kon-
sekracji	 świątyni	w	Topolce	nastąpiły	miejsce	w	setną	 rocznicę	
odzyskanie	niepodległości	przez	naszą	Ojczyznę,	o	czym	 rów-
nież	wspomniał	Ksiądz	Biskup	podczas	kazania.	A	więc	uroczy-
stość	miała	potrójny	wymiar:	100	lat	odzyskania	niepodległości,	
25	lecie	powstania	parafii,	poświęcenie	świątyni.	

Uroczystości	poświęcenia	kościoła	były	doniosłym	wydarze-
niem,	parafii	i	gminy,	dlatego	w	przygotowania	włączyło	się	wiele	
osób.	Dzięki	dobrej	współpracy	Księdza	Proboszcza	z	wiernymi	
uroczystości	 przebiegły	 wzorowo,	 dlatego	 warto	 podziękować	
wszystkim,	 którzy	w	 jakikolwiek	sposób	wsparli	 przygotowania:	
p.	 katechetkom,	 ministrantom,	 koło	 Caritas,	 młodzieży	 i	 dzie-
ciom,	wiernym	dorosłym.	Dosłownie	wszystkim	stanom,	wszyst-
kim	zaangażowanym	„Bóg	zapłać’.

100 LAT NIEPODLEGŁEJ
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11	listopada	2018roku	w	kościele	parafialnym	w	Orlu	ks.	pro-
boszcz	 Tadeusz	 Szczepaniak	 odprawił	 mszę	 świętą	 w	 intencji	
Ojczyzny	 oraz	 za	myśliwych	 z	 koła	 łowieckiego	 „Cyraneczka”.	
We	mszy	wziął	udział	wójt	gminy	Marek	Dybowski	 i	przewodni-
czący	rady	gminy	–	Stanisław	Borkowski.	Po	mszy	zebrani	na	tej	
uroczystości	przy	dźwiękach	dzwonów	przeszli	w	procesji	wokół	
kościoła	 i	zatrzymali	się	przed	obeliskiem	z	tablicą	poświęconą	
100-leciu	odzyskania	niepodległości	przez	Polskę.	Pomysłodaw-
cą	 upamiętnienia	 tej	 szczególnej	 uroczystości	 odzyskania	 nie-
podległości	był	Stanisław	Borkowski.	O	godzinie	12.00	wszyscy	
zebrani	odśpiewali	 hymn	narodowy,	a	następnie	ks.	proboszcz	
poświęcił	pamiątkowy	obelisk,	który	stanął	przy	kościele	parafial-
nym	w	Orlu	oraz	dwa	dęby	niepodległości	zasadzone	na	tę	oka-
zję.	Później	wiązankę	kwiatów	biało-czerwonych	złożyli	 razem:	
wójt	gminy	–	Marek	Dybowski,	przewodniczący	rady	–	Stanisław	
Borkowski	i	radny	–	Marek	Muraczewski.	Znicze	biało-czerwone	
zapalił	Andrzej	Józwiak.

Całą	 uroczystość	 uświetnili	 druhowie	 strażacy	 z	 Orla	
z	 pocztem	 sztandarowy	 oraz	 poczet	 sztandarowy	 koła	 łowiec-
kiego	 „Cyraneczka”	z	Orla.	Przy	 tej	okazji	należy	podziękować	
wszystkim,	którzy	przyczynili	 się	do	postawienia	 tego	obelisku,	

ORLE  
Obelisk na 100-lecie odzyskania niepodległości

Wolność przynieśli nam w darze 1918–2018
11	 listopada	 2018	 roku	w	 całej	 naszej	 Ojczyźnie	 odbywały	

się	uroczystości	związane	z	setną	rocznicą	odzyskania	niepodle-
głości.	Były	to	celebracje	religijne	oraz	uroczystości	państwowe,	
które	 przyniosły	 pogłębienie	 i	 ubogacenie	 naszego	 rozumowa-
nia	wolności,	wkład	 różnych	środowisk	w	dzieło	niepodległości	
oraz	 odrodzenia	 moralnego,	 religijnego,	 kulturalnego	 naszych	
praojców.	 Liczne	 audycje	 telewizyjno-radiowe,	 opracowania	
książkowe,	naukowe,	prelekcje,	akademie	w	szkołach,	spotkania	
z	 ludźmi	nauki,	kultury	 i	polityki	przyczyniły	się	do	 rozbudzenia	
patriotyzmu	 i	 poczucia	 naszej	 tożsamości	 i	 dumy	 narodowej.	
Wolność	 nie	 tylko	 została	 podarowana	 przez	Opatrzność,	 lecz	
również	zadana,	aby	troszczyć	się	o	nią	i	ją	zabezpieczyć.	

Pamiętać	powinniśmy,	że	odzyskanie	niepodległości	po	123	
latach	zniewolenia	zawdzięczmy	nie	tylko	powszechnie	znanym	
z	kart	historii	postaciom	takim	jak	Józef	Piłsudskich	czy	Ignacy	
Paderewski.	Ich	zasług	nie	można	ani	przeceniać,	ani	pomniej-
szać,	ale	nie	wolno	nam	zapomnieć	o	tych,	którzy	stali	u	ich	boku	
i	często	swoje	życie	poświęcili,	aby	Polska	wreszcie	była	wolna	
i	po	latach	zaborów	ponownie	wróciła	na	mapy	świata,	do	rodziny	
wolnych	narodów.

Jedni	rozsławiali	imię	naszej	Ojczyzny	na	polu	nauki	i	kultury,	
inni	zaś	nie	wahali	się	oddać	życia	za	cenę	wolności	zniewolo-
nego	kraju,	ginąc	na	wielu	polach	bitew,	krzyżami	poległych	zna-
cząc	drogę	do	Niepodległej.	

Także	w	„małych	ojczyznach”,	takich	jak	parafie	czy	gminy	na	
miarę	możliwości	 100	 rocznica	 odzyskania	 niepodległości	 była	
w	sposób	szczególny	świętowana.	Parafia	w	Topólce	pod	prze-

wodnictwem	Proboszcza	–	Ks.	 kanonika	Antoniego	Franciszka	
Wojciechowskiego	 również	 celebrowała	 w	 sposób	 szczególny	
odzyskanie	niepodległości.	

Przed	wszystkim	na	uroczystej	Eucharystii	 o	godzinie	dwu-
nastej,	która	była	koncelebrowana	przez	trzech	księży	(Ks.	kan.	
Antoniego	 Franciszka	 Wojciechowskiego,	 Ks.	 kan.	 Jerzego	
Etynkowskiego	 i	 Ks.	 Sławomira	Grzegórskiego),	 pod	 przewod-
nictwem	Księdza	Proboszcza.	Eucharystia	była	dziękczynna	za	
odzyskanie	wolności	 i	niepodległości.	Ksiądz	Proboszcz	wygło-
sił	 okolicznościowe	 kazanie	 o	 tematyce	 religijno-patriotycznej,	
podkreślając	potrzebę	pamięci	o	tych,	którzy	walczyli	o	niepodle-
głość,	często	ponosząc	największą	ofiarę	–	ofiarę	swojego	życia.	
Została	podkreślona	potrzeba	pamięci	o	tych,	którzy	przyczynili	
się	do	tego,	że	Polska	jest	wolna.	

Na	zakończenie	Eucharystii	w	intencji	Ojczyzny,	została	odsło-
nięta	i	poświęcona	pamiątkowa	tablica	z	okazji	100	lat	niepodległo-
ści,	która	została	zamontowana	na	zewnątrz	kościoła.	Poświece-
nia	tablicy	dokonał	na	prośbę	Księdza	Proboszcza,	ks.	kan.	Jerzy	
Etynkowski,	natomiast	odsłonięcia,	symboliczną	szarfą	biało-czer-
woną	dokonał	przedstawiciel	władzy	świeckiej,	radny	powiatu	ra-
dziejowskiego,	pochodzący	z	Topolki	pan	Grzegorz	Łojewski.	

Młodzież	z	Caritas	w	strojach	biało-czerwonych	pełniła	wartę	
honorową	przy	tablicy	oraz	na	zakończenie	uroczystości	zosta-
ły	złożone	kwiaty,	w	tym	piękny	wieniec	z	biało-czerwonych	róż.	
Bogu	niech	będą	dzięki,	za	100	lat	wolnej	Ojczyzny,	której	imię	
Polska.	

Ks. Sławomir Grzegórski

a	mianowicie:	ks.	proboszczowi	Tadeuszowi	Szczepaniakowi	za	
przychylność	 do	 tej	 inicjatywy,	 Andrzejowi	 Kurzawie,	 Jerzemu	
Borkowskiemu,	 Andrzejowi	 Józwiakowi,	 Mariuszowi	 Frontcza-
kowi	oraz	Stanisławowi	Kaczmarkowi,	który	ofiarował	dwa	dęby.	
Podziękowania	należą	się	także	ofiarodawcom,	którzy	złożyli	pie-
niądze	na	ten	szlachetny	cel.

Stanisław Borkowski
Foto: Stanisław Żywiczyński

Na	uroczystości	przybyło	kilku	kapłanów	–	kolegów	Księdza	
Proboszcza	 i	 współpracowników,	 księża	 pochodzący	 z	 parafii,	
zaproszeni	goście	oraz	wierni,	świątynia	zapełniła	się	pragnący-
mi	przeżywać	to	historyczne	wydarzenie.	

Warto	również	wspomnieć,	że	obok	kościoła	została	wybudo-
wana	przez	Księdza	Proboszcza	nowa,	okazała	plebania,	do	któ-
rej	wyprowadzili	się	proboszcz	i	wikariusz	w	czerwcu	2018	roku.

O	randze	tego	wydarzenia	świadczy	artykuł	ks.	Juliana	Gło-
wackiego	 w	 parsie	 katolickiej	 „Idziemy”	 w	 dodatku	 „Ład	 Boży”	
z	16.	XII.	2018	r.,	w	którym	opisano	uroczystości	w	parafii	„Finis	
coronat	opus”.		

Na	 zakończenie	 uroczystości	 każdy	 uczestnik	mógł	 zabrać	
na	pamiątkę	 folderek	Jubileuszu	XXV	 lecia	parafii.	Bogu	niech	
będą	dzięki,	za	zakończenie	ważnego	etapu	budowy	świątyni.

Ks. mgr Sławomir Grzegórski – wikariusz

100 LAT NIEPODLEGŁEJ
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29	listopada	odbyło	się	spotkanie	Wójta	Gminy	Topólka	–	Konrada	Lewandowskiego	z	Gminnym	Zarządem	Ochotniczych	Straży	
Pożarnych.	Było	to	również	okazja	do	przekazania	druhom	z	Jednostki	OSP	Kamieniec	Postanowienia	Sądu	Rejonowego	w	Toruniu	
o	wpisie	Jednostki	do	Krajowego	Rejestru	Sądowego.	Obecni	na	spotkaniu	druhowie	i	przedstawiciele	urzędu	gminy	omówili	sprawy	
organizacyjne	na	rok	2019.

Joanna Kosińska – sekretarz gminy
Foto Damian Lewiński

Spotkanie z zarządem OSP

4	grudnia	bieżącego	roku,	udaliśmy	się	z	roboczą	wizytą	do	
Punktu	 Selektywnej	 Zbiórki	 Odpadów	 Komunalnych	 (PSZOK)	
położonego	w	miejscowości	Wandynowo	gmina	Bytoń.

PSZOK	jest	wspólny	dla	gmin	Bytoń	i	Topólka,	zapewnia	do-
stęp	wszystkim	mieszkańcom	obu	gmin	do	dostarczania	odpa-
dów	komunalnych	innych	niż	zmieszane.

Gmina	Bytoń	w	czerwcu	2017	roku	przystąpiła	do	ogłoszone-
go	przez	Wojewódzki	Fundusz	Ochrony	Środowiska	i	Gospodarki	
Wodnej	w	Toruniu	jako	beneficjenta	Regionalnego	Programu	Ope-
racyjnego	 Województwa	 Kujawsko-Pomorskiego	 na	 lata	 2014-
2020	naboru	wniosków	w	ramach	Projektu	pn.	„Wsparcie	rozwoju	
Punktów	Selektywnego	Zbierania	Odpadów	Komunalnych	na	te-
renie	województwa	kujawsko-pomorskiego	w	latach	2016-2018”.

Do	wsparcia	w	 ramach	 naboru	 przewidziano	 zadania	 pole-
gające	na	budowie/przebudowie,	modernizacji,	lub	wyposażeniu/
doposażeniu	 punktów	 selekcyjnego	 zbierania	 odpadów	 komu-
nalnych.

Gmina	 Bytoń	 ogłosiła	 postępowanie	w	 celu	wyłonienia	 wy-
konawcy	 na	 zrealizowanie	 zadania	 pn.	 „Doposażenie	 i	moder-
nizacja	 punktu	 selektywnego	 zbierania	 odpadów	 komunalnych	
w	Wandynowie	gm.	Bytoń”.	Wyłoniony	w	ww.	postępowaniu	Wy-
konawca	wykonał	przedmiot	zamówienia	w	terminie	do	15	paź-
dziernika	2018r.		Dzięki	przeprowadzonym	pracom	został	popra-
wiony	stan	funkcjonowania	PSZOK-u.

Punkt	jest	czynny	w	każdą	środę,	z	wyjątkiem	dni	ustawowo	
wolnych	od	pracy	oraz	świąt	w	godzinach	od	9.00	do	13.00.

Wizyta w Punkcie Selektywnej Zbiórki  
Odpadów Komunalnych (PSZOK)

W	PSZOK	przyjmowane	są	następujące	odpady	komunalne	
powstające	na	nieruchomościach,	na	których	zamieszkują	miesz-
kańcy	oraz	z	terenów	niezamieszkałych	(działki	rekreacyjne):
–	 opakowania	z	papieru,	tektury,
–	 opakowania	z	tworzyw	sztucznych,
–	 opakowania	ze	szkła,
–	 opakowania	i	odpady	wielomateriałowe,
–	 zużyte	opony	(z	wyjątkiem	opon	od	maszyn	rolniczych)
–	 zmieszane	odpady	z	betonu,	gruzu	ceglanego	oraz	odpady	 

z	budowy	i	remontów,
–	 materiały	izolacyjne	inne	niż	niebezpieczne	i	azbest,
–	 przeterminowane	leki,
–	 zużyte	baterie	i	akumlatory,
–	 zużyte	urządzenia	elektryczne	i	elektroniczne,	sprzęt	rtv,	agd,
–	 odpady	zielone,
–	 odpady	wielkogabarytowe	(meble	itp.).
Do	PSZOK	nie	przyjmowane	są	następujące	odpady:
–	 materiały	zawierające	azbest,
–	 szyby	samochodowe,
–	 szkło	zbrojone	i	hartowane,
–	 części	samochodowe,
–	 zanieczyszczony	styropian	budowlany,
–	 popiół,
–	 zużyte	 oleje,	 smary,	 rozpuszczalniki,	 środki	 ochrony	 roślin,	

opakowania	 po	 aerozolach,	 smoła,	 lepik,	 wełna	mineralna,	
środki	po	impregnacji	drewna.

Odpady	dostarczane	są	własnym	transportem	i	przyjmowane	
nieodpłatnie.	

Milena Głowacka
Foto Piotr Wojdak
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SP TOPÓLKA

„JESTEŚMY POLKĄ I POLAKIEM” – podsumo-
wanie projektu edukacyjnego.

W klasach IIa, IIb i III od września do 11 
listopada 2018r. był realizowany projekt edu-
kacyjny „Jesteśmy Polką i Polakiem” .Celem pro-
jektu było kształtowanie postawy patriotycznej 
i budowanie tożsamości narodowej dzieci.

Realizowane treści dostarczyły dzieciom 
dużo informacji o Polsce. Uczniowie klasy  III 
wzięli udział w konkursie wiedzy o  ojczyź-

nie, natomiast uczniowie z klas IIa i IIb 
rozwiązywały krzyżówki i rebusy o  te-
matyce patriotycznej. Dzieci wykony-
wały również prace plastyczne poprzez 
wyklejanie godła Polski, robienie koty-
lionów, proporczyków oraz malowały 
portrety sławnych rodaków zasłużonych 
dla naszego kraju. 

W każdej sali lekcyjnej i na koryta-
rzu szkolnym zostały wykonane gazetki 
i dekoracje patriotyczne. Duże emocje 

wśród dzieci wzbudziło wspólne wykonanie flagi o długości 5 m. 
Projekt ten wzbogacił dotychczasową wiedzę uczniów. Obudziliśmy w dzieciach miłość 

do małej i wielkiej Ojczyzny. Zostały rozwinięte pozytywne zachowania społeczne w roli Polki 
i Polaka.

Wychowawcy R. Muraczewska, M. Linert i M.Nieznańska
Foto z archiwum szkoły

Święto Niepodległości w Przedszkolu

Dzieci od tygodnia przygotowywały się do obchodów Narodowego Święta Niepodległości. 
Uczyły się wierszy i chętnie śpiewały piosenki o Polsce. Poznały legendę o powstaniu państwa 
polskiego, rozmawiały o symbolach narodowych i wykonały wiele rysunków o Polsce, które umie-
ściły w kącikach tematycznych. Na zajęciach wspólnie opracowały „Kodeks Małego Patrioty”. 

9 listopada wzięły udział w szkolnej uroczystości Święta Niepodległości. Na zakończenie 
dnia przemaszerowały z flagami pobliskimi ulicami z pieśniami o Polsce na ustach.

M. Danielewicz, M. Smolarek

„KREW – LEK NADZIEI”
W październiku, z okazji 60-lecia Ruchu Honoro-

wego Dawcy Krwi PCK, Zarząd Rejonowy PCK w Radzie-
jowie ogłosił powiatowy konkurs plastyczny ph.: „KREW 
– LEK NADZIEI”.

Z radością informujemy, iż w kategorii klas I–III, trzecie miejsce przyznano uczennicy 
naszej szkoły – Izabeli Kotlińskiej z klasy Ia, a w kategorii klas IV–VIII wyróżnienie otrzymała 
Marika Mazurek z kl. VIa.

Serdecznie gratulujemy laureatkom! 
Opiekun SK PCK – Lidia Wąsikowska

Praca Izabeli Kotlińskiej Praca Mariki Mazurek

Ślubowanie klas I
Uczniowie klas pierwszych przygotowywali się do tej uroczystości od początku roku 

szkolnego. Uczyli się dzielnie tekstów, wierszy, piosenek, wytrwale ćwiczyli podczas prób.

23 października od samego rana panowała świąteczna atmosfera w Szkole Podstawowej im. 
M. Kopernika w Topólce. Uczniowie klas pierwszych ubrani w świąteczny strój galowy, przepiękna 
dekoracja sali gimnastycznej – to wszystko po to, aby ślubowanie pierwszaków wypadło jak naj-
bardziej uroczyście. Wreszcie nadszedł moment rozpoczęcia. Pani dyrektor szkoły powitała gorąco 
rodziców, krewnych, nauczycieli uczniów, a szczególnie serdecznie klasy pierwsze, którym «odda-
ła głos». Uczniowie z klasy Ib z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości rozpoczęły uroczy-
stość Polonezem. Po burzy oklasków, 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 pani wychowawczyni 
w imieniu uczniów zwróciła się do pani dyrektor o przyję-
cie tej grupy dzieci do grona społeczności szkolnej.

W niezwykle podniosłej atmosferze, przed 
pocztem sztandarowym pierwszacy ślubowali być do-

brymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać ra-
dość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania dyrektor Elżbieta Budzyńska dokonała 
symbolicznego pasowania na ucznia. «Pasuję Cię na ucznia» – mówiła dyrektor, dotykając pió-
rem – jak czarodziejską różdżką ramion swoich podopiecznych. Następnie uczniowie z klas II 
życzyli sukcesów w nauce oraz zapewniali 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. 

Wychowawczynie klas I – Aleksandra Kolad, Barbara Kordylak

O konkursach Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty  
w naszej szkole

Zakończyły się etapy szkolne konkursów przedmiotowych. Miło nam poinformować, że 
do kolejnego etapu – rejonowego zakwalifikowali się następujący uczniowie: Michał Kwiat-
kowski z kl. IIIc, który będzie reprezentował szkołę w konkursach przedmiotowych z ma-
tematyki, chemii i języka angielskiego oraz Jakub Szarowski z IIIc, który sprawdzi swoją 
wiedzę w konkursie przedmiotowym z chemii.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
A. Michalak
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SP PANIEWO

Dzień Chłopaka
 02.10.2018 roku w naszej szkole 

obchodzono Dzień Chłopaka. Z tej okazji 
dziewczęta z klas IV-VIII pod kierunkiem 
A. Dybowskiej przygotowały apel, po 
zakończeniu którego zaprosiły wszyst-
kich na dyskotekę. Uczniowie bawili się 
świetnie do samego końca, a szczególnie chłopcy, którzy byli dumni, że ta zabawa jest właśnie 
z okazji ich święta.

Tekst: J. Przybysz Foto: A. Kontowicz 

Dzień Edukacji Narodowej

12. X. 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Franciszka Becińskiego w Paniewie odbył 
się apel z okazji Dnia Nauczyciela. W uroczystości wzięli udział: Rada Rodziców, Zarząd OSP 
z Paniewa oraz cała społeczność szkolna. Przedstawienie przygotowali uczniowie klas IV-VIII 
pod kierunkiem E. Balcerczyk i J. Zawady. Uczniowie piosenką i słowem uświetnili ten wyjąt-
kowy dzień w roku szkolnym. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku nauczycieli 
i pracowników obsługi. Uczniowie docenili i podkreślili swoją wdzięczność za codzienny trud, 
poświęcenie, czujność i troskę o dobro wychowanków. Na zakończenie głos zabrała dyrektor 
Barbara Wieser, która podziękowała za dotychczasowe zaangażowanie oraz życzyła wielu sił 
i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie.

 Tekst: J. Przybysz Foto: A. Kontowicz 

Ślubowanie klasy I

Ślubowanie klas pierwszych to od lat niezwykłe wydarzenie w szkolnym kalendarzu im-
prez Szkoły Podstawowej im. Franciszka Becińskiego w Paniewie. W tym roku miało miejsce  
30 października. Był to dzień długo wyczekiwany przez dzieci. Powodem z pewnością była 
sama uroczystość, jak również odświętny strój.

Podczas ceremonii pierwszaki, w obecności dyrekcji szkoły, wychowawcy, zaproszonych 
gości oraz swoich najbliższych złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Następnie dyrektor szkoły 
B. Wieser dokonała aktu pasowania na ucznia.

Podczas części artystycznej pierwszaki zaprezentowały swoje talenty wokalne, recyta-
torskie oraz taneczne, wzbudzając aplauz wśród zgromadzonej publiczności. Po wykonaniu 
pamiątkowych zdjęć, dzieci udały się do klas na poczęstunek przygotowany przez rodziców 
i wspólnie z nimi spędziły miłe chwile.

Tekst: J. Przybysz Foto: A. Kontowicz

Sto Lat Niepodległej
11 listopada 2018 roku przypadała 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległo-

ści. Narodowe Święto Niepodległości, to najważniejsze święto państwowe w ciągu roku. Jest 

obchodzone dla upamiętnienia 11 listopada 1918 roku, kiedy to Polska odrodziła się po 123 
latach niewoli. 08. XI. 2018 roku w naszej szkole odbył się uroczysty apel, w którym wzięli 
udział rodzice, nauczyciele oraz uczniowie. Natomiast 09.XI. 2018 roku o godzinie 11.11 cała 
społeczność szkolna zaśpiewała Hymn Polski, a następnie uczestniczyła w koncercie „ Pieśni 
patriotycznych”. Nad obchodami tego ważnego święta czuwały nauczycielki; M. Wiśniewska, 
M. Gołębiewska, E. Balcerczyk.

Tekst: J. Przybysz Foto: A. Kontowicz 

Śniadanie daje moc

W celu zwiększenia świadomości uczniów na temat roli zdrowego odżywiania nasza 
szkoła już po raz kolejny włączyła się w bieżącym roku szkolnym do ogólnopolskiej akcji edu-
kacyjnej „Śniadanie daje moc”, organizowanej przez koalicję Partnerstwo dla Zdrowia oraz In-
stytut Matki i Dziecka.  Dzieci z klas O-III najpierw przygotowały, a potem wspólnie spożywały 
drugie śniadanie. W przygotowaniach ochoczo wsparli nas rodzice uczniów. Dzięki nim na na-
szych szkolnych „stolikach śniadaniowych” znalazły się kolorowe kanapki i inne niesamowicie 
zachęcające przekąski.

Tekst: J. Przybysz Foto: A. Kontowicz 

Andrzejki
Jest taka jedna noc 

w roku, kiedy świat realny łą-
czy się ze światem magii, cza-
rów i wróżb, które pobudzają 
wyobraźnię, uczą kreatyw-
ności, pozwalają oderwać się 
od rzeczywistości i przenieść 
w świat marzeń i fantazji. 
W naszej szkole 29.11.2018 r. 
odbyła się zabawa andrzej-
kowa. Uczniowie, kultywując 
tradycje związane z wigilią 
św. Andrzeja, losowali wróżby. Piękne wróżki z magiczną kulą i czarodziejską laską przepo-
wiadały przyszłość. Symbole wiedzy magicznej, świece, lampiony i inne elementy dekoracji 
dodawały tajemniczości całej scenerii. Uczniowie wraz ze swoimi opiekunami tańczyli i bawili 
się wspólnie przy dźwiękach skocznej muzyki.   Wszyscy zadowoleni wrócili do domów pełni 
wiary, że spełni im się to, co wywróżyli sobie tego magicznego wieczoru.

Tekst: J. Przybysz Foto: A. Kontowicz
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Zwycięstwo Mariusza
16	 października	Mariusz Kosiński,	 uczeń	 IIIb	 gimnazjum,	

brał	 udział	 w	 41. Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy 
Kujawskiej im. Franciszka Becińskiego w Radziejowskim 
Domu Kultury.	Uczestnikami	konkursu	byli	uczniowie	z	powiatu	
radziejowskiego	i	włocławskiego.	Mariusz	zaprezentował	wiersz	
F.	Becińskiego	O kowalczyku i zaczarowanej lutni... oraz	legendę	
kujawską	W noc świętojańską.

Oryginalna	interpretacja	tekstów,	oddziaływanie	na	odbiorcę	oraz	
wyraz	artystyczny	recytującego	przyczyniły	się	do	zajęcia	I miejsca w	
kategorii	klas	VII-VIII	szkoły	podstawowej	i	III	klasy	gimnazjum.

Gratulujemy	Mariuszowi	i	życzymy	powodzenia	w	Finale,	któ-
ry	odbędzie	się	w	Teatrze Miejskim w Inowrocławiu.

Beata Jankowska
Foto: z archiwum szkoły

Mariusz znów zwyciężył!
 24	listopada	w	Teatrze	Miejskim	w	Inowrocławiu	odbył	się	Fi-

nał 41. Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Kujawskiej 
zorganizowanego	przez	Kujawskie	Centrum	Kultury.	Uczestnicy	
konkursu	pochodzili	z	powiatów:	radziejowskiego,	włocławskiego	
i	inowrocławskiego.	Mariusz Kosiński ponownie	piękną	recyta-
cją	 zachwycił	 jurorów	 i	 zajął	 I miejsce w	kategorii	 klas	VII-VIII 
i	gimnazjum.	Gratulujemy!

Beata Jankowska
Foto z archiwum szkoły

IV Ogólnopolski Konkurs 
Piosenki „VOKALE” – 2018

16	 listopada	 w	 Ośrodku	 Kultury	 „Stokrotka”	
w	 Świeciu	 odbył	 się	 IV	 Ogólnopolski	 Konkurs	
Piosenki	„VOKALE”	–	2018.	Do	festiwalu	przystą-
piło	3	uczestników	ze	
Studium	 Sztuki	 Wo-
kalnej	 z	 Gminnego	

Ośrodka	Kultury	w	Topólce.	Miło	nam	
poinformować,	iż	III	miejsce	w	kat	13-
15	 zajął	 Mariusz	 Kosiński.	 Zwycięz-
com	ufundowano	nagrody	pieniężne.	
Młodzi	wokaliści	zostali	przygotowani	
przez	 Zbigniewa	 Wojciechowskiego.	
Gratulujemy	 naszym	 talentom	 i	 ży-
czymy	dalszych	sukcesów.

Tekst i foto Gminy Ośrodek Kultury w Topólce

Konkurs Orkiestr Dętych
09	 grudnia	 2018	 roku	

odbył	 się	 	 X	 jubileuszowy	
Ogólnopolski	 Konkurs	 Or-
kiestr	 Dętych	 w	 Wąbrzeź-
nie.	Miło	nam	poinformować	
iż	 Gminę	 Topólkę	 repre-
zentowała	 Młodzieżowa	
Orkiestra	 Dęta	 «SEMPRE	
CANTABILE»	 z	 GOK	
Topólka	 pod	 batutą	 Zbi-
gniewa	Wojciechowskiego.	
Orkiestra	jako	jedyna	zdobyła	wyróżnienie.	Poziom	tegorocznego	
konkursu,	na	który	zjechały	się	orkiestry	z	całej	Polski,	był	bardzo	
wysoki.	Nasz	występ	uświetniły	wokalistki	z	LCDK	w	Lubrańcu	
Weronika	Chojnacka i Sandra	Wachowicz.	Gratulujemy	i	życzy-
my	dalszych	sukcesów.	

Tekst i foto Gminny Ośrodek Kultury w Topólce

„Zapobiegajmy pożarom”
PODSUMOWANIE GMINNEGO ETAPU OGÓLNOPOLSKIEGO  

KONKURSU PLASTYCZNEGO „ZAPOBIEGAJMY POŻAROM” 2018
Do	 etapu	 gminnego	 Ogólnopolskiego	 Konkursu	 Plastycznego	

„Zapobiegajmy	 pożarom”	 zostało	 zgłoszonych	 39	 prac	 dzieci	
i	uczniów	przedszkoli	i	szkół	podstawowych	z	terenu	Gminy	Topólka.	

Komisja	w	składzie:	Maria	Olszewska,	Barbara	Wieser,	Grzegorz	Pie-
rucki,	Paweł	Rogowski	wyróżniła	15	prac	w	trzech	grupach	wiekowych.
GRUPA I: przedszkole: 1. Lena Dębowska kl. „Ob” – SP Topólka; 
2. Oliwia Hołtyn kl. „O” – SP Paniewo; 3. Hanna Jankowska kl. „O” 
– SP Paniewo; 4. Lena Jarzynowska kl. „Oa” – SP Topólka; 5. Han-
na Sadowska kl. „Ob” – SP Topólka. GRUPA II: szkoły podstawowe, 
klasy I-III: 1. Nikola Domańska kl. II – SP Paniewo; 2. Nikola Jarka kl. 
Ib – SP Topólka; 3. Natalia Kozińska kl. Ib – SP Topólka; 4. Mateusz 
Paluszyński kl. II– SP Paniewo; 5. Nikola Słomczewska kl. III – SP Pa-
niewo. GRUPA III: szkoły podstawowe, klasy IV-VI: 1. Zofia Graczyk 
kl. V – SP Paniewo; 2. Tymoteusz Grudzień kl. VIa – SP Topólka; 
3. Maksymilian Makowski kl. Vb – SP Topólka; 4. Kacper Ulanowski 
kl. IV – SP Paniewo; 5. Zuzanna Wilk kl. V – SP Paniewo

Zgodnie	 z	 ustaleniami	Komisji,	 zdobywcy	wyróżnień	 otrzymają	 na-
grody	 rzeczowe,	 natomiast	 wszyscy	 uczestnicy	 konkursu	 pamiątkowe	
dyplomy.	Wyróżnione	prace	wezmą	udział	w	etapie	powiatowym	Ogólno-
polskiego	Konkursu	Plastycznego	„Zapobiegajmy	pożarom”,	który	odbę-
dzie	się	w	grudniu,	w	Radziejowie.

Maria Olszewska
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Spotkanie z dziećmi
Z	okazji”	Dnia	Pluszowego	Misia”	(23	listopada)	Gminna	Bi-

blioteka	Publiczna	w	Topólce	 zaprosiła	 kl.	 0–III	 na	 spektakl	 pt.	
Król	Kazimierz.

Aktorzy	 ukazali	
w	 ciekawy	 sposób	
perypetie	 rodzi-
ny	 królewskiej.	
W	 bajce	 zostały	
przedstawione	 ta-
kie	 wartości	 jak:	
honor,	 patriotyzm,	
miłość	 i	 szacunek	
do	 miejsca,	 w	 któ-
rym	 żyjemy	 i	 jego	
historii.	 W	 dawny	
świat	 wprowadziła	
nas	 oszałamiająca	
scenografia,	 instru-
menty,	 elementy	
tańca,	 śpiew	 i	 mu-
zyka	grana	na	żywo.	Dzieci	brały	czynny	udział	w	przedstawieniu	
poprzez	taniec	i	śpiew.

Występ	artystów	nagrodziły	gromkimi	brawami.
Na	zdjęciach	dzieci	na	spektaklu.

Tekst i foto Gminna Biblioteka Publiczna w Topólce

Mikołajki dla dzieci  
w parafii Orle

6	 grudnia	 w	 Kościele	 Parafialnym	 w	 Orlu	 późnym	 popołu-
dniem	 zawitał	 święty	Mikołaj.	 Serdecznie	 powitany	 przez	 dzie-
ci,	obdarował	je	słodkimi	upominkami.	Do	podarunków	włączyły	
się	kobiety	z	Koła	Gospodyń	Wiejskich	w	Orlu.	W	tym	szczegól-
nym	dniu,	każde	przybyłe	do	Świątyni	dziecko,	wróciło	do	domu	
z	 uśmiechem	 na	 twarzy.	 Dziękujemy	 Mikołajowi	 za	 przybycie	
i	oczekujemy	go	w	przyszłym	roku.	

Zimowisko w Tleniu
Gminny	Ośrodek	Pomocy	Społecznej	

w	 Topólce	 informuje	 o	 możliwości	
skorzystania	z	zimowiska,	dzieci	w	wieku	
od	8-16	lat,	w	Tleniu	–	Bory	Tucholskie.

Zimowisko	organizowane	jest	przez	
Towarzystwo	 „Nasze	 Szwederowo”	
w	okresie	od 12 do 21 stycznia 2018 r. 
Z	 zimowiska	 mogą	 skorzystać	 dzieci	
rolników	(przynajmniej	jeden	z	rodziców	ubezpieczony,	pobiera-
jący	rentę	lub	emeryturę	z	KRUS).

Organizatorzy	zapewniają	wielką	przygodę	i	niezapomniane	
wrażenia.	Gwarantują	m.in.	 ciekawe	wycieczki,	 lekcje	 jazdy	na	
łyżwach,	 na	 nartach,	 wejście	 na	 kompleks	 basenów,	 ognisko,	
dyskoteki	i	karaoke.	Zapewniają	transport	oraz	fachową	opiekę.

Rodzice	 partycypują	w	 kosztach	 zimowiska	–	 jest	 to	 kwota	
389	zł	od	osoby.

Osoby	 zainteresowane	 proszone	 są	 o	 zgłaszanie	 się	 do	
Gminnego	 Ośrodka	 Pomocy	 Społecznej	 w	 Topólce,	 od	 ponie-
działku	do	piątku	w	godzinach	od	7:15	do	15:15.

Maksymalna	liczba	dzieci	z	terenu	naszej	gminy	to	15	osób.
Kierownik GOPS – Izabela Nazdrowicz

Świetlica	 w	 Bielkach	 zmieniła	 swój	 wygląd.	 W	 listopadzie	
zakończyła	 się	 modernizacja	 świetlicy	 przy	 współpracy	 KGW	
Bielczanki,	 wójta	 Marka	 Dybowskiego	 i	 Zakładu	 Budowlano-
Remontowego	 „AGA”.	 Przy	 modernizacji	 dachu	 zostały	
wykonane	szczyty		budynku,	kominy,	obróbki	dachu	i	wiatrołapy.	
Mamy	 nadzieję,	 że	 nasza	 świetlica	 jest	 wizytówką	 naszej	 wsi.	
Dziękujemy	poprzedniemu	wójtowi	za	współpracę	przy	rozbudo-
wie	naszej	świetlicy.

Rozbudowa świetlicy w Bielkach

KGW Bielczanki
Przewodnicząca Agnieszka Głowacka
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Urodziła sięŚluby

Zuzanna	Lewandowska,	Kozjaty,	 
ur.	28.05.2018

Monika Siarkowska i Przemysław Wujkowski,  
19 sierpnia 2017 r.

Patrycja Śmiałek i Stanisław Lewandowski,  
1 września 2018 r.

9	października	br.	przedszkolaki	z	punktu	przedszkolanego	
grupa	„a”,	otrzymały	niecodzinne	zaproszenie	od	miejscowej	po-
licji.	Dzieci	z	zaciekawieniem	słuchały	o	niełatwej	służbie.	

W	skupieniu	oglądały	atrybuty	pracy	policjanta.	Najbardziej	
podobały	się:	kajdanki,	odznaka	 i	broń	oraz	kamizelka	kulood-
porna.	 Przedszkolaki	 utrwalały	 zasady	 zachowania	 w	 czasie	

wypadku	oraz	przypomniały	numer	alarmowy.	Na	koniec	wizyty	
zasiadały	 za	 kierownicą	wozu	 policyjnego.	 Bardzo	 dziękujemy	
dzielnicowym:	asp.	szt.	Robertowi	Zarębskiemu	i	st.	sierż.	Rado-
sławowi	Urbaniakowi	za	przybliżenie	dzieciom	trudnej	 i	ważnej	
pracy	policji.

Z wizytą u policji


