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Drodzy Mieszkańcy 
Gminy Topólka

Rozpoczął się Nowy Rok 2015! 
Wszystkim mieszkańcom 

Gminy Topólka oraz naszym 
Rodakom, pragniemy złożyć 

serdeczne życzenia noworoczne: 
zdrowia, szczęścia, pomyślności 
w życiu osobistym i rodzinnym.

Oby ten Nowy Rok przyniósł nam 
wszystkim więcej dobra 

i sukcesów w różnych dziedzinach 
życia.

Wójt Gminy Topólka 
Marek Dobywski

Przewodniczący 
Rady Gminy Topólka 
Stanisław Borkowski
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Przewodniczący  
VII kadencji  

Rady Gminy Topólka  
– lata 2014–2018

Przebieg dotychczasowej pracy 
zawodowej i działalności społeczno-
-publicznej:
– Kontroler Jakości Wyrobów w Za-

kładach Mechanicznych – Pań-
stwowe Zakłady Lotnicze Wola – 
Warszawa,

– Nauczyciel w Zespole Szkół Cen-
trum Kształcenia Rolniczego 
w Starym Brześciu,

– Działacz opozycji demokratycznej w latach 80-tych,
– Ławnik Sądu Rejonowego i Okręgowego we Włocławku 

2003–2011,
– Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krajowej Sekcji 

Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Gdańsku 
2006–2014,

– Radny Gminy Topólka i Przewodniczący komisji Oświaty 
2010–2014,

– Bezpartyjny,
– Odznaczony Medalem Marszałka Województwa Kujawsko-

-Pomorskiego „Za walkę o Polskę wolną, solidarną i demo-
kratyczną” 2010 r. 

Stanisław Borkowski

Rada Gminy Topólka 
VII kadencja 2014–2018

Składy komisji stałych  
Rady Gminy

W grudniu 2014 r. odbyły się trzy Sesje Rady, na których 
radni podjęli uchwały w sprawach:
01 grudnia – I Sesja Rady:
1. Wyboru Przewodniczącego Rady Gminy – Stanisław Bor-

kowski,
2. Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy – Małgorzata 

Michalak,
08 grudnia – II Sesja Rady:
1. Wyboru przewodniczącego i składu osobowego komisji re-

wizyjnej.
2. Wyboru przewodniczącego i składu osobowego komisji ds. 

budżetu, rozwoju gospodarczego, rolnictwa i ochrony śro-
dowiska.

3. Wyboru przewodniczącego i składu osobowego komisji ds. 
oświaty, kultury, sportu, zdrowia, spraw socjalnych i bez-
pieczeństwa publicznego.

4. Wyboru przewodniczącego i składu osobowego komisji ds. 
promocji gminy.

5. Wysokości oraz zasad ustalania diet przysługujących rad-
nym.

6. Wynagrodzenia dla Wójta Gminy Topólka.
29 grudnia III Sesja Rady:
1. Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy To-

pólka na lata 2015–2021,
2. Uchwalenia budżetu na 2015 rok,
3. Zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy 

na rok 2015, 
4. Uchwalenia na 2015 rok Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw-
działania Narkomanii w gminie Topólka,

5. Zmiany uchwały Nr XVIII/160/13 Rady Gminy Topólka 
z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wielolet-
niej Prognozy Finansowej Gminy Topólka,

6. Zmiany uchwały Nr XVIII/161/13 Rady Gminy Topólka 
z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu 
na rok 2014.
Uchwały do wglądu na stronie Biuletynu Informacji Pu-

blicznej – wwwbip.topolka.pl

Przewodniczący Rady Gminy Topólka
Stanisław Borkowski

I. Komisja rewizyjna:
1. Andrzej Waszak – przewodniczący komisji
2. Marek Ireneusz Muraczewski – zastępca przewodniczą-

cego komisji
3. Arkadiusz Olejniczak – sekretarz komisji
4. Marek Maciejewski – członek komisji.

II. Komisja ds. budżetu, rozwoju gospodarczego, rolnic-
twa i ochrony środowiska:
1. Małgorzata Michalak – przewodniczący komisji 
2. Piotr Kruszyna – zastępca przewodniczącego komisji
3. Andrzej Dykon – sekretarz komisji
4. Stanisław Adam Wojtysiak – członek komisji.

III. Komisja ds. oświaty, kultury, sportu, zdrowia, spraw 
socjalnych i bezpieczeństwa publicznego:
1. Tomasz Koziński – przewodniczący komisji
2. Marek Benon Linert – zastępca przewodniczącego ko-

misji

Zastępca  
przewodniczącego 

Rady Gminy Topólka
Wiek 42 lata, zamężna, 

troje dzieci, wykształcenie 
średnie fotochemiczne. Od 
22 lat prowadzę wspólnie 
z mężem gospodarstwo 
rolne. Od 2003 roku pełnię 
funkcję sołtysa – sołectwa 
Sierakowy.

Małgorzata Michalak

3. Stanisław Ostrowski – sekretarz komisji
4. Tadeusz Edward Piekarski – członek komisji.

IV. Komisja ds. promocji gminy:
1. Anna Maria Migdalska – przewodniczący komisji
2. Stanisław Borkowski – zastępca przewodniczącego komisji
3. Marek Ireneusz Muraczewski – sekretarz komisji
4. Barbara Zielińska – członek komisji.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Borkowski
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Za nami już trudny okres wyborów samorządowych, w któ-
rych mieszkańcy w drodze głosowania wybrali swoich przed-
stawicieli do Rady Gminy i Wójta Gminy. Mieszkańcy Gminy 
Topólka wykazali się ogromną odpowiedzialnością obywatel-
ską, bowiem w pierwszej turze wyborów frekwencja przekro-
czyła 68, a w głosowaniu ponownym 66 procent. Jest to 
najwyższy wskaźnik w skali województwa oraz jeden z najwyż-
szych w kraju.

GŁOSOWANIE PONOWNE – Wyniki głosowania  
na Wójta Gminy

 Marek Dybowski  Grzegorz Łojewski
1. Kamieniec 160  134
2. Paniewo 359  185
3. Topólka 323  237
4. Znaniewo 237  125
5. Sierakowy 171  102
6. Orle  139  101
7. Topólka 233  185

Przewagą 553 głosów Wójtem Gminy Topólka został 
wybrany Marek Dybowski, lat 54, zam. Paniewo, zgłoszony 
przez komitet wyborczy „Zmiany i Rozwój”. 

Radnymi Rady Gminy Topólka w kadencji 2014 – 2018 
zostali: Linert Marek Benon, Ostrowski Stanisław, Koziński To-
masz, Muraczewski Marek Ireneusz, Kruszyna Piotr, Wojtysiak 
Stanisław Adam, Zielińska Barbara, Waszak Andrzej, Migdal-
ska Anna Maria, Piekarski Tadeusz Edward, Maciejewski Ma-
rek, Olejniczak Arkadiusz, Dykon Andrzej, Michalak Małgorza-
ta, Borkowski Stanisław. 

Nowowybrana rada po raz pierwszy spotkała się 1 grudnia, 
na pierwszej sesji, podczas której radni złożyli ślubowanie oraz 
wybrali spośród siebie przewodniczącego, którym został radny 
Stanisław Borkowski. Zastępcą przewodniczącego rady została 
wybrana Małgorzata Michalak.

Kolejna, uroczysta sesja odbyła się 8 grudnia, na której 
Wójt Marek Dybowski, złożył ślubowanie i przejął władzę z rąk 
ustępującego Wójta Henryka Orłowskiego. (na zdjęciu)

Foto i tekst Konrad Lewandowski

Podsumowanie  
wyborów  

samorządowych

Po prawie dwunastoletnim okresie przerwy mam możliwość 
ponownie pracować dla mieszkańców gminy Topólka. 

Do stycznia 2003 roku był to dwudziestoletni okres pracy 
na różnych stanowiskach, w Urzędzie Gminy Topólka. Obecnie 
wolą wyborców sprawuję urząd Wójta Gminy Topólka. 

Przytoczony okres przerwy w zatrudnieniu na terenie na-
szej gminy, to czas mojej pracy zawodowej w centrali Kujaw-
sko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego na stanowisku na-
czelnika jednego z wydziałów.

Dziękuję mieszkańcom gminy za udział w wyborach samo-
rządowych i oddane na mnie głosy. Dziękuję, że dostrzegli-
ście Państwo potrzebę wprowadzenia zmian w naszej gminie. 
Uzyskany przeze mnie tak dobry wynik wyborczy jest dla mnie 
źródłem osobistej satysfakcji, a jednocześnie stanowi zobowią-
zanie wobec mieszkańców gminy. 

Utworzenie większości w Radzie Gminy Topólka przez rad-
nych wywodzących się z bezpartyjnych komitetów wyborczych, 
pozwala mi patrzeć w przyszłość z wiarą, że program wybor-
czy KWW „Zmiany i Rozwój” będzie realizowany. Dwa zasad-
nicze elementy, tj. bezpartyjność radnych i zbieżność progra-
mów wyborczych, pozwoliły na wyłonienie stabilnej większości 
w Radzie Gminy Topólka. Cieszy mnie fakt , że również radni 
wywodzący się z komitetów wyborczych partii politycznych na-
wiązali współpracę w ramach Rady Gminy Topólka. 

Jestem przekonany, że kierowanie się dobrem publicz-
nym i współdziałanie w ramach najważniejszego organu gmi-
ny, przyniesie wymierne efekty. Liczę również na współpracę 
z mieszkańcami gminy przy realizacji naszych zamierzeń. 

W następnych wydaniach „Naszych Spraw” będę informo-
wał Państwa o podejmowanych działaniach.

Możliwość wypowiadania się na łamach „Naszych Spraw” 
będę traktował jako jedną z ważniejszych form kontaktu ze 
społeczeństwem. 

Komisji ds. Promocji Gminy oraz całemu zespołowi redak-
cyjnemu „Naszych Spraw” życzę, aby przyjmowana przez nich 
forma przekazu informacji uzyskiwała uznanie czytelników. 

Z poważaniem
Marek Dybowski

Wójt Gminy Topólka

Wójt.

Przekazanie władzy.
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GIMNAZJUM

Koncert kolęd

19 grudnia 2014r.tradycyjnie w Publicznym Gimnazjum im. Adama 
Mickiewicza w Topólce młodzież wraz z opiekunami przygotowała koncert 
kolęd. Przyświecało mu hasło „Do Ciebie Jezu podąża człowiek – każdy 
z nas – Twoje dziecko”. W atmosferę świąt wprowadziły nas żłóbek i pło-
nąca świeca z Betlejemskim Ogniem, choinka oraz wspólnie odśpiewane 
kolędy i pastorałki. Naszą uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Ks. 
Kanonik Antoni Wojciechowski, Wójt Gminy Topólka Marek Dybowski, 
Sekretarz Gminy Konrad Lewandowski, Przewodniczący Rady Gminy 
Stanisław Borkowski oraz Przewodniczący Komisji Oświaty Tomasz Ko-
ziński. W podziękowaniu za możliwość uczestniczenia w tak podniosłej 
uroczystości wójt gminy przekazał młodzieży słodkie upominki, złożył 
wszystkim najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bo-
żego Narodzenia. Dyrektor Elżbieta Budzyńska podziękowała wykonaw-
com za wspaniały występ oraz gościom za udział w koncercie. 

Foto z archiwum szkoły.
Anna Orłowska

I MIĘDZYGIMNAZJALNY KONKURS RECYTATORSKI  
POEZJI ANGIELSKIEJ

28 listopada 2014r. w naszym gimnazjum odbył się I Międzygim-
nazjalny Konkurs Recytatorski Poezji Angielskiej. W konkursie wzięło 
udział 9 uczestników.

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

angielskiego uczniów
– popularyzacja poezji angielskiej 
– prezentacja umiejętności językowych i recytatorskich uczniów uczą-

cych się języka angielskiego.
Wykonawców oceniała komisja w składzie: 

– przewodnicząca – Małgorzata Dobiecka – nauczyciel języka angiel-
skiego Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce

– Agnieszka Kontowicz – nauczyciel języka angielskiego Szkoły Pod-
stawowej im. Franciszka Becińskiego w Paniewie

– Maria Danielewska – nauczyciel języka angielskiego Publicznego 
Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Topólce.
I miejsce zajął uczeń z gimnazjum w Piotrkowie – Szymon Janiak – 

w utworze GEORGE GORDON BYRON „SHE WALKS IN BEAUTY”.
II miejce zajęła uczennica naszego gimnazjum- Wiktoria Wąsikow-

ska – APHRA BEHN „THE LIBERTINE”.
III miejsce zajął uczeń z gimnazjum w Lubrańcu – Jan Michalak – 

w utworze WILLIAM SHAKESPEARE “BALCONY SCENE” (fragment ).
Nagrody książkowe ufundowało Publiczne Gimnazjum im. A.Mickie-

wicza w Topólce, gadżety zaś wydawnictwo Macmillan.

Organizator: Katarzyna Smól

Projekt edukacyjny 2014/2015
„MÓJ ZAWÓD – MOJA PRZYSZŁOŚĆ” pod takim hasłem uczniowie 

klas drugich naszego Gimnazjum realizowali tegoroczny projekt eduka-
cyjny. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego aż do 30 listopada 2014 r. 
9 grup pod kierunkiem opiekunów przygotowywało się do prezentacji, 
która odbyła się w dniach 9-10 grudnia 2014r. Cele projektu:
– uczeń formułuje czynniki właściwego wyboru zawodu,
– dostrzega zalety i wady wykonywania określonego zawodu,
– wskazuje błędne motywy wyboru zawodu oraz ich konsekwencje.

Uczniowie prezentowali się w następujących tematach: 
I. By bezpieczniej było żyć to Policja musi być.
II. Fotografia fajna sprawa.
III. Chcesz być dumny z siebie? Wojsko jest dla Ciebie!
IV. Między prokuratorem, adwokatem i sędzią.
V. Znane i nieznane zawody związane z muzyką.
VI. W świecie filmowców.
VII. Zawodowa pomoc społeczna.
VIII. Jak funkcjonuje współczesny lekarz, pielęgniarka, rehabilitant?
IX. Strażak niezastąpiony w każdej sytuacji.

Prezentacje grup oglądali uczniowie klas I i II, zaproszeni rodzice 
i nauczyciele.

Skąd pomysł: Mój zawód – moja przyszłość?
Wybór zawodu jest jedną z najważniejszych decyzji w życiu. Rozter-

ki i niepokoje związane z przyszłą pracą przeżywa wielu młodych ludzi. 
Młodzież kończąca gimnazjum musi podjąć decyzję dotyczącą kształ-
cenia ukierunkowanego na określony zawód. Wymaga ono wielu prze-
myśleń. Decyzja w sprawie wyboru zawodu jest zadaniem trudnym, bo 
podjęcie jej pociąga za sobą wiele poważnych konsekwencji. O wyborze 
zawodu młodzież musi zdecydować samodzielnie. Nauczyciele, rodzice 
czy przyjaciele mogą tylko pomóc. 

Koordynator projektu: Katarzyna Smól

Konkurs recytatorski
21 listopada w Liceum Ogól-

nokształcącym im. Franciszka Be-
cińskiego w Lubrańcu odbył się 
XIV Powiatowy Konkurs Recytator-
ski Poezji Franciszka Becińskiego, 
w którym udział wzięła uczennica 
naszego gimnazjum Ewa Budzińska. 
Za swoją recytację otrzymała wyróż-
nienie. Ewa odebrała nagrodę z rąk 
przedstawiciela Starostwa Powiato-
wego we Włocławku. 

Foto z archiwum szkoły.
Beata Jankowska

Konkursy przedmiotowe  
Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

Tradycyjnie wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego Kujaw-
sko-Pomorskie Kurator Oświaty organizuje konkursy przedmiotowe 
dla uczniów. W tym roku etapy szkolne odbywały się od 9 do 30 paź-
dziernika. W gimnazjum młodzież przystąpiła do udziału w dziewięciu 
z proponowanych. Do etapu rejonowego konkursów zakwalifikowało się 
sześć osób: Konkurs przedmiotowy z języka angielskiego: Wiktoria 
Wąsikowska – kl. IIIa; Konkurs przedmiotowy z języka niemieckiego: 
Karolina Pniewska – kl. IIIb, Wiktoria Wąsikowska – kl. IIIa; Konkurs 
przedmiotowy z biologii: Daria Kuropatwa – kl. IIIc, Daria Michalska 
– kl. IIIa, Filip Wojnarowski – kl. IIIa; Konkurs przedmiotowy z chemii: 
Karolina Pniewska – kl. IIIb; Konkurs przedmiotowy z geografii: Bartło-
miej Wiśniewski – kl. Ia.

Od 27 listopada odbywają się etapy rejonowe konkursu. Do tej pory 
odbył się konkurs rejonowy z geografii, biologii, języka niemieckiego 
i chemii. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowały się trzy uczennice: 
Daria Michalska (biologia), Wiktoria Wąsikowska (język niemiecki), 
Karolina Pniewska (język niemiecki i chemia)

Zakwalifikowanym do następnego etapu konkursu kuratoryjnego 
gratulujemy i życzymy dalszych  sukcesów.

Joanna Wawrzyniak
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Konkurs Krasomówczy
20 listopada 2014r. po raz trzy-

dziesty do Legnicy zjechali oratorzy 
z całej Polski. Właśnie tam odbywał 
się jubileuszowy Ogólnopolski Kon-
kurs Krasomówczy Dzieci i Młodzie-
ży. Wśród najlepszych mówców był 
również uczeń naszej szkoły – Ma-
riusz Kosiński z kl. Va, który jedno-
cześnie reprezentował województwo 
kujawsko-pomorskie. Po pierwszym 
przesłuchaniu Mariusz znalazł się 
w grupie 5 finalistów, a ostatecznie 
– po drugim wystąpieniu – zajął wy-
sokie IV miejsce.

Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.

Do konkursu przygotowała Mariusza Anna Michalak, a jego opieku-
nem w Legnicy był Andrzej Szwedek.

Foto z archiwum
Anna Michalak

Mikołajki
Chociaż w tym roku Mikołajki przypadały w sobotę, to przeżywanie 

tych radosnych chwil nas nie ominęło.
Dzień ten jest szczególnie uroczysty, gdyż dodatkowo jest dniem 

imienin Patrona naszej szkoły Mikołaja Kopernika. Już w piątek na ko-
rytarzu można było zobaczyć Mikołaja w towarzystwie uroczych Śnieży-
nek. Ten niecierpliwie oczekiwany gość, jak to ma w swoim zwyczaju, 
obdarował dzieci słodkimi upominkami. Można było również usiąść mu 
na kolanach, porozmawiać i śpiewać wspólnie kolędy.

Szkoda, że następna wizyta będzie dopiero za rok. 
Foto z archiwum szkoły.

Katarzyna Drzewiecka, Eliza Ospalsza-Grudzień, Andrzej Szwedek

Obchody PCK
28 listopada br. w świe-

tlicy Zespołu Szkół Mecha-
nicznych w Radziejowie od-
były się uroczyste obchody 
95-lecia Polskiego Czerwo-
nego Krzyża, zorganizowane 
przez Oddział Rejonowy PCK 
w Radziejowie. W trakcie 
uroczystości zostały wrę-
czone nagrody laureatom 
powiatowych konkursów 
literackich ogłoszonych we 
wrześniu tego roku. Tym 
razem wszystkie pierwsze 
miejsca przypadły literatom 
z Topólki: uczennica Szkoły Podstawowej w Topólce – Julia Szym-
czak z klasy szóstej – zajęła I miejsce w konkursie pt.: „NIE BIO-
RĘ – DLACZEGO?”, również I miejsce w tym samym konkursie, lecz 
w kategorii „gimnazja”, zajęła uczennica trzeciej klasy Gimnazjum w To-
pólce – Wiktoria Wąsikowska, natomiast w konkursie adresowanym 
dla dorosłych ph.: „CZY JESTEM CZĘŚCIĄ POLSKIEGO CZERWONEGO 
KRZYŻA?”, główną nagrodę zdobył opiekun SK PCK ze Szkoły Podsta-
wowej w Topólce – Lidia Wąsikowska. 

Opiekunowie SK PCK w Topólce

„Warto być bohaterem”
Po raz siódmy Szkolne Koło Caritas zorganizowało akcję ,,Warto 

być bohaterem”. Celem akcji jest budzenie wrażliwości społecznej, od-
powiedzialności i szacunku dla drugiego człowieka, a także pomoc cho-
rym dzieciom i ich bliskim. W tym roku wspieraliśmy chorego Oliwiera. 
Do 25.11.2014 na terenie naszej szkoły i parafii w Topólce zebraliśmy 
kwotę 760 złotych, którą przesłaliśmy na konto Caritas w Toruniu. Dzie-
więcioosobowa delegacja uczniów z naszej szkoły wzięła udział w Inau-
guracji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. 28.11.2014 na toruńskim 
lodowisku  TOR-TOR, podczas którego została podsumowana akcja ,, 
Warto być bohaterem”. Nasza szkoła otrzymała Certyfikat Szkoły Budu-
jącej Wrażliwość Społeczną 2014.

Delegacja uczniów z naszej szkoły została zaproszona do Bydgosz-
czy, gdzie 16.12.2014 roku odbyła się cykliczna akcja ,, Bezpieczeństwo 
ze Świętym Mikołajem”. Spotkanie odbyło się w Hali Widowiskowo-
-Sportowej Łuczniczka. Ideą przedsięwzięcia jest aktywizacja dzieci do-
tkniętych ubóstwem i różnego rodzaju dysfunkcjami oraz zapewnienie 
im niecodziennej rozrywki i zabawy, połączonych z edukacją na temat 
bezpieczeństwa i pozytywnych form spędzania wolnego czasu. Organi-
zatorzy przygotowali ciekawy program artystyczny. Uczniowie biorący 
udział w tych wyjazdach serdecznie dziękują księdzu Antoniemu Woj-
ciechowskiemu za zorganizowanie autokarów.

Szkolne Koło Caritas przy Szkole Podstawowej w Topólce
Foto i tekst Grażyna Błaszczyk

Zajęcia dwujęzyczne 
Praktyką w naszej szkole stały się coroczne zajęcia dwujęzyczne dla 

uczniów – lekcja odbywa się jednocześnie w języku angielskim i nie-
mieckim. W zeszłym roku tematyka dotyczyła kręgu „Żywienie”, w tym 
roku opracowałyśmy scenariusz dotyczący Świąt Bożego Narodzenia. 
Uczniowie klas IV poznali tradycje świąteczne w Polsce, Wielkiej Bry-
tanii i Niemczech, nauczyli się także wielu nowych świątecznych zwro-
tów oraz słownictwa. Wiedzę przekazywałyśmy uczniom przy pomocy 
metod aktywizujących, posiłkując się wieloma środkami dydaktycznymi 
przygotowanymi specjalnie na tę okazję. Tego typu lekcje z pewnością 
przynoszą dużą korzyść uczniom – ugruntowują wiedzę językową i za-
pobiegają myleniu się słów w dwóch językach. 

Foto Małgorzata Dobiecka 
Nauczyciele języków obcych

Małgorzata Dobiecka, Anna Sypniewska
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Topólka zagrała...    23 FINAŁ WOŚP
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to coroczna impreza wpisana na sta-

łe w polski kalendarz. Co roku w wielu zakątkach Polski organizowane są koncerty, 
festyny itp., na których cała rzesza wolontariuszy zbiera do puszki pieniądze.

23 już Finał WOŚP odbył się 11 stycznia 2015, a zebrane pieniądze przeznaczo-
ne zgodnie z tematem „Dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci 
na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki medycznej 
seniorów”.

Nasza mała ojczyzna gmina Topólka też miała swój udział w tym szczytnym przed-
sięwzięciu, a program imprezy przyciągnął wielu mieszkańców, którzy z potrzeby ser-
ca wsparli fundację. 

Imprezę zapoczątkowały rozgrywki sportowe w hali przy Gimnazjum w Topólce. Wraz 
z Orkiestrą zagrały 4 drużyny w Gminnym Turnieju Piłki Halowej. Rywalizacja zakończyła 
się kolejno zajętymi miejscami; I Oldboje, II Juniorzy, III Topólka, IV Paniewo.

Poza tym odbył się Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn. Zagrały 3 reprezentacje: 
Urzędu Gminy, Przedsiębiorców z gm. Topólka i rodziny Kurantów.

Turniej wygrała drużyna Przedsiębiorców, II miejsce Urząd Gminy i III rodzina Ku-
rantów.

Po raz pierwszy w Turnieju Piłki Siat-
kowej zagrały kobiety. Na okoliczność 
WOŚP zawiązały się trzy drużyny. Prze-
ciwko sobie grały panie z Kół Gospodyń 
Wiejskich, „Przyjaciółki” oraz UG i Radne.

I miejsce w Turnieju zajęła drużyna 
„Przyjaciółek” tuż przed paniami z KGW 
i UG i Radne.

Zwieńczeniem wszystkich rozgrywek 
sportowych był pamiątkowy puchar Wójta 
Gminy Topólka dla każdej z drużyn.

Natomiast w Sali Gminnego Ośrodka 
Kultury impreza rozpoczęła się koncer-
tem młodzieżowej orkiestry dętej „SEM-
PRE CANTABILLE”. Na scenie wystąpiły 
nasze gwiazdy lokalne: Zuzia Matusiak, 
Oliwia Zarębska, Sara Maciejewska, 
Aleksandra Antczak, Julia Kordylak, Ża-
neta Chełminiak, Aleksandra Małecka, 
Justyna Głowacka, Rita Wilczyńska oraz 
p. Elżbieta Mazur.

Wystąpiły zespoły „THOMAS” oraz „ZBIGNIEW DRĄŻEK – STANDARD”.
Duży wkład miały panie z Kół Gospodyń Wiejskich, które przygotowały słodkości, 

a kwoty za pyszne ciastka zasilały puszki. W trakcie grania Okiestry można było posi-
lić się wojskową grochówką przygotowaną przez GOK.

Imprezę zakończono tradycyjnym Światełkiem do Nieba.
Duże podziękowania dla naszych niestrudzonych wolontariuszy: Sylwii Ulanow-

skiej, Pauliny Wajer, Ewy Budzińskiej, Natalii Podolskiej, Sary Maciejewskiej oraz 
Pauliny Stolarskiej. 

Łączna kwota jaką zebraliśmy to 3984,66. BRAWO!!! 
Ogromne podziękowania dla darczyńców, nie tylko tych, co zasilali puszki ale 

też i tych, których rzeczy zostały wylicytowane, m.in. p. Szymczaków, KGW Bielek,  

IMG_0986.JPG

Licytacja.

Podziękowanie.

pps.

Wolontariuszki.



6 (89) Nasze sPRaWY 7

Szkoły Podstawowej z Paniewa, p. Polewskiego i wielu innych, 
a w tym darczyńcy anonimowego, którego tort został wylicytowany 
najwyżej. Dziękujemy Lidce Wąsikowskiej, Robertowi Siwińskie-
mu, a Lidce Wojtysiak za opiekę medyczną, Licytującym, nabyw-
com, sponsorom i wszystkim przybyłym. Do zobaczenia za rok. 

SIE MA!
Gminny Ośrodek Kultury

Foto z WOŚP
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Jasełka  
Bożonarodzeniowe

W niedzielę 11 stycznia dzieci z SP w Byczu wystąpiły 
w kościele w Orlu z jasełkami bożonarodzeniowymi.

Foto i tekst Stanisław Borkowski

Remont kościoła – ORLE, etap IV

„Mikołajki” w Orlu
Co roku, 06 grudnia ks. Tadeusz Szczepaniak – Proboszcz 

parafii w Orlu organizuje „Mikołaja” dla dzieci. Tym razem pięć-
dziesięcioro dzieci otrzymało paczki. W tę piękną akcję włączy-
ło się także miejscowe KGW. Ofiarodawcom dziękujemy.

Foto Karolina Szymczak
Stanisław Borkowski

W 2014 roku wyremontowano resztę dachu na kościele, 
tzn. dach nad prezbiterium, zakrystią i dwiema kruchtami bocz-
nymi. Całość została pokryta gontem. Dodatkowo zostały wy-
mienione rynny oraz piorunochrony. 

Koszty prac wyniosły 140 tys. zł. Z województwa otrzymali-
śmy 40 tys. zł, a z budżetu gminy Topólka 5 tys. zł. Pozostałą 
kwotę, czyli 95 tysięcy musi zebrać parafia. Jest to wielkie ob-
ciążenie dla tak małej parafii, ale widać już efekty kilkuletnich 
starań proboszcza Tadeusza Szczepaniaka i ludzi dobrej woli, 
parafian i gości, którym zależy, aby świątynia została odnowio-
na i mogła dalej służyć wiernym.

Trzeba stwierdzić, że parafianie podchodzą odpowiedzialnie 
do tego wielkiego zadania.

Foto i tekst Stanisław Borkowski

Spotkanie wigilijne
W sobotni wieczór, 20 grudnia 2014 roku odbyło się spo-

tkanie wigilijne zorganizowane przez kobiety z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Orlu. Wśród gości, którzy zaszczycili nas swoją 
obecnością byli; wójt Gminy Topólka Marek Dybowski wraz 
z żoną, ksiądz proboszcz Tadeusz Szczepaniak, przewodni-
czący Rady Gminy Stanisław Borkowski, Prezes OSP w Orlu 
Jan Wajer oraz wielu innych równie zacnych gości. Atmosferę 
wieczoru umilały wspólnie śpiewane kolędy oraz degustowanie 
potraw wigilijnych przygotowanych przez członkinie koła.

Tekst i foto: Karolina Szymczak

Spotkanie z Mikołajem
Tradycją świerczyń-

skiej parafii jest organi-
zowanie spotkania dla 
najmłodszych z Mikołajem 
w okresie przedświątecz-
nym. Jest ono poprzedzo-
ne kwestą Parafialnego 
Koła Caritas przez dwie 
niedziele adwentu. Z ze-
branych pieniędzy przygo-
towywane są paczki dla dzieci. 

Tegoroczne spotkanie poprzedził występ uczniów ze Szkoły 
Podstawowej w Paniewie. Zaprezentowali oni przedstawienie 
związane tematycznie ze zbliżającymi się Świętami Bożego 
Narodzenia i naszymi oczekiwaniami na spotkanie z Nowo-
narodzonym Dzieciątkiem. Przestrzegali w nim, abyśmy nie 
przegapili tego, co jest w życiu najważniejsze, ponieważ Boga 
powinniśmy dostrzec w każdym człowieku. 

Zgromadzone na niedzielnej Mszy Świętej dzieci bardzo 
ucieszyło przybycie Mikołaja z prezentami. Chętnie recytowa-
ły wierszyki, zapewniały o tym, że były grzeczne i w zamian 
otrzymywały prezenty. 

Tekst – Elżbieta Pesta-Wojtysiak
Zdjęcia – Stanisław Wojtysiak
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SP  PANIEWO
Konkurs „Stworki owocowo-warzywne”

Jesień to pora roku, któ-
ra inspiruje do wykorzystania 
swoich darów, pobudza wy-
obraźnię i pozwala tworzyć 
artystyczne dzieła. Dlatego 
w naszej szkole został zorga-
nizowany przez panie Beatę 
Jaskólską i Jolantę Przybysz 
konkurs plastyczny na temat „ 
Stworki owocowo-warzywne”. 
Ucząc się jak ważne dla nasze-

go zdrowia są jarzynki i witaminki dzieci wraz z rodzicami przygotowały 
piękne prace ze świeżych warzyw i owoców. Uczestnicy konkursu wy-
kazali się dużą pomysłowością podczas tworzenia swoich dzieł. Komisja 
konkursowa miała bardzo trudne zadanie, by wybrać najlepsze prace. 

Decyzją jury wybrano 12 zwycięzców, którzy otrzymali nagrody 
książkowe. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy. Cudaki 
z warzyw i owoców przez kilka dni zdobiły naszą szkołę.

Tekst i foto: Jolanta Przybysz

Święto Niepodległości

07.XI. 2014 roku uczniowie pod kierunkiem Marzanny Wiśniewskiej 
przygotowali uroczystość upamiętniającą to wielkie narodowe wydarze-
nie . Apel był w swojej treści historyczną wędrówką Polski ku wolności, 
co ukazano, dynamiczną prezentacją multimedialną wspartą czytanymi 
przez uczniów tekstami i pieśniami narodowymi. 

Przypomniane zostały ważne dla historii Polski daty oraz wartości 
takie jak: wolność ojczyzny, szacunek dla tradycji i języka oraz znacze-
nie symboli narodowych. To była piękna lekcja historii połączona z lek-
cją patriotyzmu.

Tekst i foto: Jolanta Przybysz

„Śniadanie daje moc”
„Śniadanie daje moc” – to pro-

gram promujący zasady zdrowego 
odżywiania i zwiększający świado-
mość na temat roli pierwszego po-
siłku w diecie dziecka. Nasza szkoła 
brała udział w realizacji tego pro-
jektu. W związku z tym 8 listopada 
uczniowie klas 0-III pod kierunkiem 
wychowawców przygotowali pyszne 

i zdrowe śniadanie. Omawiali też, w jaki sposób, taki posiłek powinien 
być skomponowany, a także zalety, jakie płyną ze zdrowego odżywiania.

Tekst i foto: Jolanta Przybysz

Miś – przyjaciel wszystkich dzieci
Misie towarzyszą dzieciom na całym świecie w ich dziecięcych 

przeżyciach, radościach i smutkach. Dodają im otuchy, pocieszają, ła-
godzą lęk przed samotnością. Są powiernikami dziecięcych tajemnic, 
ocierają łzy, pomagają zasypiać. Z okazji Światowego Dnia Pluszowego 
Misia dzieci z oddziału przedszkolnego przyniosły do przedszkola swoje 
ulubione maskotki. Takiej dużej pluszowej rodziny jeszcze nie mieliśmy 
okazji gościć w naszej placówce. W czasie zajęć pięknie opowiadały 
o swoich maskotkach oraz poznały historię pluszowego misia. Chętnie 

Podziękowanie
Składam serdeczne podziękowania Rodzicom

oraz druhom Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Paniewie za zaangażowanie i ogromny wkład  

pracy w porządkowanie terenu wokół szkoły.

Dyrektor szkoły – Barbara Wieser

malowały portret misia oraz wykonały misiową przepaskę. Na zakoń-
czenie przedszkolaki zaprezentowały swoje prace plastyczne i wspólnie 
zaśpiewały piosenkę pod tytułem „Witaj misiu”.

Tekst i foto: Jolanta Przybysz

Mikołajki
Mikołajki to święto, któ-

re od wielu już lat wpisane 
jest w polską rzeczywistość. 
Obchodzone są 6 grudnia, 
czyli w imieniny Mikołaja. 
W naszej szkole, w tym roku 
obchodzone były 5 grudnia. 
Od samego rana wszyst-
kie dzieci z klasy 0 oraz 
uczniowie klas I-III czekały 
na niezwykłego gościa. Na 
jego cześć każde dziecko włożyło na głowę charakterystyczną czerwoną 
czapeczkę. Pomimo braku białego puchu, jak co roku, nasz gość w to-
warzystwie Śnieżynki przybył na czas. Mikołaj obdarował wszystkich 
prezentami i poprosił dzieci, aby były grzeczne przez cały rok. Dzień ten 
zapisał się na kartkach naszej szkoły bardzo pozytywnie i z pewnością 
wielu chciałoby go powtórzyć. 

Tekst i foto: Jolanta Przybysz

Jasełka w naszej szkole
Święta Bożego Narodzenia to 

święta upamiętniające narodziny 
Jezusa Chrystusa. Zaczynają się 
od dnia poprzedzającego rocznicę 
narodzin Jezusa – Wigilii, zwanej 
w Polsce – Gwiazdką. Punktem 
kulminacyjnym dnia jest uroczysta 
kolacja, do której nakazywano 
zasiadać po pojawieniu się na 
niebie pierwszej gwiazdki. W piątek 19 grudnia w naszej szkole 
z bożonarodzeniowym przesłaniem dla wszystkich zebranych widzów 
w sali gimnastycznej wystąpili uczniowie klas IV-VI, prezentując na 
scenie jasełka oraz piękne kolędy i pastorałki. Uczniowie w specjalnie 
przygotowanych kostiumach oraz w pięknej scenografii nawiązującej do 
Betlejem, przedstawili sceny narodzin Chrystusa. 

Mali aktorzy z dużym przejęciem i poświęceniem wiernie odtworzyli 
swoje role. Otrzymali gromkie brawa, które były uznaniem za piękny 
występ. Najważniejszym i najbardziej wzruszającym momentem było 
dzielenie się opłatkiem i śpiewanie kolęd. Jasełka w wykonaniu naszych 
uczniów wprowadziły wszystkich w świąteczny nastrój.

Całość przedstawienia została przygotowana pod kierunkiem Ewe-
liny Jankowskiej.

Tekst i foto: Jolanta Przybysz
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Rada Gminy z Wójtem

Na zdjęciu od lewej siedzą: Anna Maria Migdalska, Małgorzata Michalak, Barbara Zielińska; stoją od lewej: Stanisław Adam 
Wojtysiak, Tomasz Koziński, Andrzej Dykon, Stanisław Borkowski, Andrzej Waszak, Wójt – Marek Dybowski, Arkadiusz Olej-
niczak, Stanisław Ostrowski, Piotr Kruszyna, Marek Maciejewski, Marek Benon Linert, Marek Ireneusz Muraczewski, Tadeusz 
Edward Piekarski

RADA GMINY VII KADENCJI w latach 2014-2018
Linert Marek Benon – okręg Nr 1 – Czamanin
Ostrowski Stanisław – okręg Nr 2 – Czamanin Kolonia, Czamaninek
Koziński Tomasz – okręg Nr 3 – Chalno, Kamieniec
Muraczewski Marek Ireneusz – okręg Nr 4 – Borek, Znaniewo
Kruszyna Piotr – okręg Nr 5 – Głuszynek, Miłachówek
Wojtysiak Stanisław Adam – okręg Nr 6 – Bielki, Galonki
Zielińska Barbara – okręg Nr 7 – Świerczyn
Waszak Andrzej – okręg Nr 8 – Topólka
Migdalska Anna Maria – okręg Nr 9 – Wola Jurkowa
Piekarski Tadeusz Edward – okręg Nr 10 – Sadłużek, Torzewo
Maciejewski Marek – okręg Nr 11 – Sadłóg, Świerczynek
Olejniczak Arkadiusz – okręg Nr 12 – Paniewek, Paniewo
Dykon Andrzej – okręg Nr 13 – Kamieńczyk, Kozjaty
Michalak Małgorzata – okręg Nr 14 – Sierakowy
Borkowski Stanisław – okręg Nr 15 – Orle

W wyborach samorządowych decydowaliśmy również o naszych reprezentantach do Rady Powiatu. 
Gminę Topólka w radzie reprezentują Panowie: Roman Antczak, Grzegorz Łojewski i Arkadiusz Jakalski.

Za pośrednictwem naszej gazety pragnę złożyć serdeczne podziękowania członkom gminnej komisji 
wyborczej i obwodowych komisji wyborczych. W obliczu tak trudnego zadania wykazaliście się Państwo 
ogromną odpowiedzialnością, rzetelnością i wiedzą. To głównie dzięki waszemu zaangażowaniu, wybory 
na terenie naszej gminy przebiegły sprawnie i bez zakłóceń.

Tekst i foto: Konrad Lewandowski
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Okres przedświąteczny i Święta Bo-
żego Narodzenia, to czas odwiedzin, 
przyjmowania gości. Bardzo miłym ak-
centem świątecznym była wizyta dzieci 
ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego w Radziejowie. Wycho-
wankowie z opiekunami spotkali się z radnymi gminy i Wójtem Gminy. Własnoręcznie wykonane pierniczki, które dzieci wręczyły 
przedstawicielom władz lokalnych były miłą, zaskakującą niespodzianką.

Tekst i foto: Konrad Lewandowski

Święta, Święta

Drodzy Państwo!
Uzyskując man-

dat radnych, przy-
jęliśmy na siebie 
szereg obowiąz-
ków. Jednym z nich 
jest promocja gmi-
ny Topólka. Nowy 
skład komisji do 
spraw promocji 
gminy ukonstytu-
ował się na jed-
nej z pierwszych 

sesji. Do szczególnych zadań należy kontakt 
z czytelnikami – mieszkańcami naszej gminy. 
Doskonałym sposobem do wzajemnej komu-
nikacji jest biuletyn „Nasze Sprawy”. Chcemy, 
by to czasopismo służyło nie tylko do prezen-
tacji spraw związanych z zarządzaniem gminą, 
ale przede wszystkim było źródłem informacji 
o życiu jej mieszkańców. Wszak „Nasze Spra-
wy” są sprawami nas wszystkich.

Ten numer wydajemy w nieco zmienionej 
szacie graficznej. Kontynuując dobre praktyki 
naszych poprzedników, chcemy jednak odmienić 
wygląd samej gazety, jak i wnieść nowe treści. 
Pragniemy rozwijać się wraz z naszymi miesz-
kańcami, stąd też chętnie wysłuchamy Państwa 
opinii o nowym kształcie naszego biuletynu.

Anna Maria Migdalska
Przewodnicząca komisji ds. promocji gminy

Jubileusz 20-lecia  
Orkiestry Dętej

Dyrektor GOK w Topólce zwraca się z prośbą do 
mieszkańców gminy Topólka i okolic o nadsyłanie lub 
dostarczenie w inny sposób (osobiście, mailowo) infor-
macji nt. historii orkiestry dętej i muzyków działają-
cych na terenie gminy Topólka do 1995 roku.

Mile będą widziane zdjęcia bądź inne dokumenty 
świadczące o działalności muzycznej.

Informacje powyższe posłużą do wzbogacenia książ-
ki, którą chce wydać orkiestra dęta „SEMPRE CANTA-
BILE” z okazji jubileuszu 20-lecia jej powstania. Książka 
jest w trakcie pisania, więc wszelkie dostarczone dane 
mają szansę znaleźć się na jej stronach.

Wszystkie informacje prosimy kierować na adres;

GMINNY OŚRODEK KULTURY
87-875-TOPÓLKA 19
e-mail;- goktopolka@wp.pl tel. 54 286 90 75

z poważaniem 
Jan Błaszczyk

Wyśpiewane wyróżnienie
22 listopada br. w Ślesinie odbył się VII Diecezjalny 

Festiwal Piosenki Religijnej pod patronatem ks. bisku-
pa Wiesława Alojzego Meringa. W festiwalowych zma-
ganiach, po wcześniejszych eliminacjach na podstawie 
przesłanych nagrań piosenek, brało udział czterdziestu 
najlepszych wykonawców z diecezji włocławskiej w kate-
goriach: soliści i zespoły. 

Naszą gminę reprezentował zespół EMMANUEL, któ-
ry wyśpiewał na festiwalu zaszczytne wyróżnienie. 

Stanisław Borkowski
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KUJAWSKA KOZA
Gminny Ośrodek Kultury w Topólce in-

formuje, że w dniu 17 lutego 2015 r. odbę-
dzie się Pierwszy Gminny Przegląd „Kóz”.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z pra-
cownikami Gminnego Ośrodka Kultury.

Urodzili się

Kuba Białkowski, ur. 13.10.2014 r.,
zam. Czamanin

Kinga Wilińska, ur. 19.11.2014,
zam. Orle
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Redaguje zespół:  
Anna Maria Migdalska, Stanisław Bor-
kowski,Marek Ireneusz Muraczewski, 

Barbara Zielińska, Danuta Szymańska-
-Mączka, Anna Wasiak

Nasz adres:  
nasze-sprawy@topolka.pl

Zdjęcia narodzonych dzieci z danymi:  
imię i nazwisko dziecka, data urodzenia 

i miejsce zamieszkania oraz zdjęcia ślubne 
z danymi: imię i nazwisko (panieńskie) panny 

młodej i pana młodego, data ślubu, prosi-
my przesyłać drogą elektroniczną na adres 

redakcji lub dostarczać do biura Rady Gminy 
– zapraszamy.
Skład i druk:  

EXPOL W-wek, tel. (0-54) 232 37 23


