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Numer BezpŁatny

20-lecie Orkiestry

Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Sempre Cantabile” przy OSP w Topólce od 20 lat działa i promuje gminę
Topólka. Uczestniczy w przeglądach i konkursach, otrzymując wyróżnienia i nagrody. Orkiestra uświetnia
swoją grą lokalne uroczystości gminne i kościelne, zdobywając uznanie i zachwyt mieszkańców.
Z okazji 20-lecia Orkiestra wydała książkę opisującą swą działalność.

Życzymy dalszych sukcesów.
Komisja d/s Promocji Rady Gminy i Zespół Redakcyjny biuletynu „Nasze Sprawy”
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Rada Gminy
29 czerwca 2015r. po raz pierwszy w Gminnym Ośrodku Kultury, odbyła się VI w tej kadencji, Sesja Rady Gminy.
Radni podjęli uchwały w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014 rok,
2) udzielenia Wójtowi Gminy Topólka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok,
3) zatwierdzenia Zarządzenia porządkowego Wójta Gminy Topólka dotyczącego ograniczenia poboru wody,
4) poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego i opłaty z tytułu posiadania psów w drodze in-

kasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso,
5) zmiany uchwały Nr III/9/14 Rady Gminy Topólka z dnia
29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2015–2021,
6) zmiany uchwały Nr III/10/14 Rady Gminy Topólka z dnia
29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.
Po raz pierwszy sesja odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury.

Foto Iwona Waszak
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Borkowski

Susza 2015 r.
Informuję, że z uwagi na duży pobór wody z sieci wodociągowej na terenie Gminy Topólka, związany z brakiem opadów
atmosferycznych, mając na względzie konieczność utrzymania
dostaw wody do odbiorców – wprowadziłem ograniczenia poboru wody do podlewania ogródków, terenów zielonych i nawadniania upraw rolnych z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Topólka.
Proszę o dostosowanie się do ograniczeń wynikających
z mojego Zarządzenia nr 0050.29.2015 z dnia 15 czerwca
2015 r. i racjonalne korzystanie z wody pitnej.

Informuję również, że ze względu na negatywne skutki niedoboru opadów, jakie wystąpiły w naszej Gminie w bieżącym
roku, wystąpiłem do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z wnioskiem o powołanie komisji ds. szacowania strat spowodowanych przez suszę w 2015 roku.
Dziękuję Sołtysom za pomoc w określeniu szacunkowych
strat w poszczególnych gospodarstwach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy.
Wójt Gminy
Marek Dybowski

Wybory do Izb Rolniczych
W niedzielę 31 maja 2015 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury,
w godzinach 8.00–18.00 odbywały się wybory do Izb Rolniczych.
Do głosowania uprawnionych było 1326 osób. Kandydaci
na przedstawicieli Izby otrzymali następujące poparcie:
Krzysztof Grabowski – 82 głosy

Anna Migdalska – 105 głosów
Marek Nowak – 51 głosów
Delegatami na szczeblu powiatowym
Migdalska i Krzysztof Grabowski.

zostali:

Anna

Wojciech Wąsikowski
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Obchody 25-lecia funkcjonowania samorządu
27 dzień maja to najważniejsze święto dla samorządu w Polsce.
Wówczas, w 1990 roku odbyły się pierwsze całkowicie wolne wybory do rad gmin.
W naszej Gminie program obchodów tej ważnej rocznicy składał
się z dwóch etapów. Pierwszym było spotkanie 27 maja, na które wraz
z Przewodniczącym Rady Gminy Topólka zaprosiłem wszystkich wójtów gminy począwszy od roku 1990 oraz wszystkich radnych z okresu
ćwierćwiecza.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą sprawowaną w intencji samorządowców. Natomiast w jego części oficjalnej przedstawiono w formie prezentacji multimedialnej dorobek gminy w tym okresie. Spotkanie
było wspaniałą okazją do wspomnień, dokonania podsumowań i wymiany poglądów.
Drugim etapem, a zarazem zwieńczeniem obchodów 25-lecia samorządności w Gminie Topólka, był festyn zorganizowany 21 czerwca
na stadionie w Dębiankach. Imprezę połączono z obchodami jubileuszu
20-lecia działalności Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP „Sempre Cantabile”. W program imprezy wpisano między innymi zawody pożarnicze
jednostek OSP, występy zespołów i solistów lokalnych, „Sołtysiadę”, zabawę taneczną i wiele innych atrakcji.
Dziękuję mieszkańcom gminy i gościom za tak liczne przybycie
i wspaniałą zabawę. Słowa podziękowania kieruję pod adresem wszystkich, którzy włączyli się w jej zorganizowanie.
Z całą pewnością należało obchodzić 25-lecie reaktywowania samorządu w Polsce, gdyż wprowadzenie samorządów uruchomiło fundamentalne zmiany: złamanie monopolu politycznego, złamanie monopolu
jednolitej władzy państwowej, złamanie monopolu jednolitej własności
państwowej.
Dzięki tej reformie w całym kraju powszechne stało się odczucie
zmian, które dokonały się na skutek transformacji ustrojowej.
Możemy sobie zadać pytanie: Czy samorząd jest sukcesem? Z całą
odpowiedzialnością można powiedzieć, że TAK. Dzięki reformie samorządowej z 1990 roku, jako mieszkańcy uzyskaliśmy możliwość współdecydowania o tym, jak wygląda nasza najbliższa okolica, wskazujemy, jakie są
potrzeby i w jaki sposób powinny być dzielone samorządowe pieniądze.
Nasze samorządy najlepiej sprawdziły się w momencie, gdy Polska
otrzymała unijne fundusze. Samorządy zbudowały infrastrukturę drogową, wodociągową, podniosły standardy szkół – żyjemy dziś w innej rzeczywistości niż 25 lat temu.
Najczęściej potrzeb jest więcej niż środków, jakie możemy przeznaczyć na ich realizację, ale to od mądrości lokalnej władzy – zależy ich
dystrybucja i wyważenie interesu lokalnej społeczności. To radni, czyli
– co należy bardzo mocno podkreślić – osoby wybrane spośród mieszkańców danej gminy, decydują o kształcie budżetu i o tym, na co pieniądze mieszkańców są wydawane.
Ostatnio popularnym, czy wręcz modnym stał się tzw. budżet obywatelski. Coraz więcej miast decyduje się na oddanie części budżetu

do dyspozycji mieszkańców, którzy w przeróżny sposób mogą wnioskować o realizację zadań.
W naszych wiejskich warunkach taką rolę pełni fundusz sołecki, wyodrębniony w ramach budżetu gminy.
Ustawa o samorządzie gminnym z 1990 roku nałożyła na ten samorząd ogrom zadań, nazywając je „zaspokajaniem zbiorowych potrzeb
wspólnoty”.
Minione 25 lat, w tym zakresie należy również uznać za sukces,
ponieważ poziom życia również w naszej gminie, uległ zdecydowanej
poprawie. Poczyniono w tym okresie mniejsze lub większe – w zależności od możliwości i potrzeb – inwestycje w jakość życia naszych mieszkańców. Musimy to zauważać i doceniać. Pragnę za to podziękować
wszystkim Wójtom i Radnym z minionego okresu.
Bez wątpienia możemy stwierdzić, że samorząd jest sukcesem
i bardzo dobrze radzi sobie ze swoimi zadaniami. Nie zapominajmy jednak o zagrożeniach.
Zagrożeniem dla sprawnego funkcjonowania samorządu może być
przenoszenie coraz większej ilości zadań na szczebel gmin, bez odpowiedniego zabezpieczenia finansowego ich realizacji.
Utrudnienie w codziennej pracy stanowi rozbieżność interpretacji
przepisów prawnych (zarówno w tzw. doktrynie, jak – co jeszcze gorsze – w orzecznictwie). Stąd też niedawny pomysł kodyfikacji prawa
samorządowego.
Z innymi przeszkodami jako samorządowcy – co udowodniliśmy
przez ostatnie 25 lat – poradzimy sobie bez problemu.
W mojej ocenie największym jednak zagrożeniem dla samorządu
w Polsce, jest spadające zainteresowanie sprawowaniem mandatu radnego, wśród mieszkańców społeczności lokalnej. Występujące podziały
wewnątrz rad gmin, brak wzajemnej życzliwości, upolitycznianie samorządów – to główne przyczyny tego stanu rzeczy.
Nie obawiajmy się wprowadzania do rady gminy młodego pokolenia, gdyż właśnie do nich należeć będzie niedługo, decydujące zdanie
o przyszłości naszej gminy. Starajmy się podnosić standardy sprawowania władzy samorządowej.
Nie zapominajmy o tym, że samorząd w Polsce jest jednym z tych
obszarów, które cieszą się największą akceptacją społeczną. Dbajmy
o to, aby ta ocena nie uległa zmianie.
Byłym wójtom naszej gminy, radnym, pracownikom samorządowym,
wszystkim, którzy związani są z samorządem, życzę dużo zdrowia,
energii oraz tego, by wiedza, doświadczenie i wysokie kwalifikacje zaowocowały inicjatywami jak najlepiej służącymi gminie.
Obecnym Radnym, życzę niesłabnącego zapału i wytrwałości w tej
niezmiernie ważnej i odpowiedzialnej służbie, powodzenia w realizacji
nowych ambitnych zamierzeń.
Wójt Gminy
Marek Dybowski

Foto Iwona Waszak
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Dzień Dziecka

Międzyszkolny Konkurs Piosenki Angielskiej
W tym roku szkolnym, po raz trzeci odbył się Międzyszkolny Konkurs Piosenki Angielskiej. Jego ideą jest propagowanie piękna języka
angielskiego poprzez śpiew. III edycja odbyła się przy wsparciu Gminnego Ośrodka Kultury w Topólce oraz, co dla nas bardzo cenne, pod
patronatem Wójta Gminy Topólka Marka Dybowskiego. W kategorii klas
IV-VI decyzją jury w składzie: Jan Błaszczyk – przewodniczący, Katarzyna Smól i Zbigniew Wojciechowski, zwyciężyli nasi uczniowie – Mariusz
Kosiński (śpiew i gitara) oraz Jakub Kozicki (gitara). III miejsce zajęła
Alicja Danielewska. Nagrodę Dyrektora Grzegorza Pieruckiego otrzymał
Jarosław Jaroński z SP w Piotrkowie. Zwycięzcy otrzymali piękne puchary ufundowane przez Wójta Gminy, natomiast dzieci z klas I-III maskotki ufundowane przez Dyrektora Grzegorza Pieruckiego.

1 czerwca 2015 r. na długo pozostanie w naszej pamięci. Z okazji
naszego święta rodzice i nauczyciele przygotowali dla nas wiele atrakcji.
Mogliśmy m.in. spotkać się z policjantami i strażakami, aby poznać ich
pracę i zobaczyć sprzęt, jakim posługują się na co dzień oraz pod okiem
instruktora aerobiku – Anny Kalinowskiej zadbać o swoją kondycję. Dodatkowymi niespodziankami były: loteria fantowa, malowanie twarzy
oraz kiermasz ciast. Dziękujemy Wójtowi Gminy Topólka – Markowi
Dybowskiemu, Radzie Rodziców, dyrekcji i nauczycielom za przygotowanie uroczystości.
Samorząd Uczniowski

Małgorzata Dobiecka, Maria Danielewska

Konkurs historyczny
Z okazji 70 rocznicy zakończenia II wojny światowej
w naszej szkole odbył się
konkurs historyczny. Uczniowie odpowiadali na pytania
związane z największym konfliktem zbrojnym w historii.
Najlepszy wynik osiągnął
Kamil Nowicki z klasy Va.
Drugie miejsce zajęły Karolina Czarnecka z klasy IVb i Paulina Majewska
z klasy VIb. Trzecią nagrodę zdobyła Agata Brzezińska z klasy VB. Zwycięzcom gratulujemy!

Przegląd zespołów tanecznych
Konkurs matematyczny „Kangur 2015” – wyniki
Z roku na rok rośnie zainteresowanie uczniów naszej szkoły Międzynarodowym Konkursem Matematycznym „Kangur”. W kolejnej
edycji tego konkursu wzięło udział 32 uczniów z klas II-VI. W kategorii „Żaczek” wyróżnienie zdobyła Milena Rybacka z kl. IIa. W kategorii „Maluch” wynik bardzo dobry uzyskał Szymon Kurkiewiczz kl. IIIa,
a wyróżnienie zdobył Antoni Żórawski z kl. IVa. W kategorii „Beniamin” wyróżnienie uzyskali: Martyna Ratajczyk z kl. Va, Jakub Szarowski z kl. Vb i Damian Wajer z kl. VIb. Fundatorem nagród w konkursie
jest Wydział Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu oraz Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych. Do konkursu
uczniów przygotowały panie: Kamila Kosmecka, Barbara Kodylak, Katarzyna Drzewiecka
i Maria Olszewska.
2 czerwca zdobywca wyniku bardzo dobrego, Szymon Kurkiewicz z kl. IIIa wraz z opiekunem, panią Barbarą Kordylak uczestniczył
w uroczystym podsumowaniu tegorocznego
konkursu, które odbyło się we Włocławku.
Osobiście odebrał nagrodę z rąk koordynatora
regionalnego, pani Danuty Rybki. Gratulujemy!
Foto z archiwum szkoły
Szkolny koordynator konkursu Maria Olszewska

31 maja 2015 roku w Płowcach miał miejsce III Radziejowski Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych. Szkołę Podstawową im. M. Kopernika w Topólce reprezentowała grupa dziewcząt
pod nazwą „Biedronki” ze szkolnego koła tanecznego. Gminny Ośrodek
Kultury w Topólce był reprezentowany przez starszą grupę dziewcząt
tańczących pod nazwą „Iskry”. Grupa Biedronek zaprezentowała się po
raz pierwszy w nowych strojach, za co składamy serdeczne podziękowania sponsorom.
Po prezentacjach grupy taneczne zostały nagrodzone pucharami przez Wójta Gminy Radziejów i wzięły udział w rodzinnym pikniku
z okazji Dnia Dziecka.
Grażyna Błaszczyk, Paulina Makowska

Podziękowanie
„Czasami wdzięczność trudno jest ubrać w słowa... wtedy proste –
dziękujemy – zawiera wszystko, co chcemy wyrazić.”
Rada Rodziców, Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce składają serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które w roku szkolnym 2014/2015
wspierały naszą działalność.
Serdecznie dziękujemy za pomoc, wsparcie i osobiste, bezinteresowne zaangażowanie w przygotowanie imprez okolicznościowych dla
naszych dzieci.
Dyrektor Szkoły Grzegorz Pierucki
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SP PANIEWO
Dzień Rodziny

Konkurs „Drugie życie surowców wtórnych”

„Rodzice są, jak latarnie morskie.
Wskazują nam, która droga jest dobra.”

W związku z przypadającym „Świętem Ziemi” w kwietniu w naszej
szkole został zorganizowany konkurs „ Drugie życie surowców wtórnych” dla uczniów klas O-III. Łącznie w konkursie wzięło udział 32 prace. Zwycięzców pomogli nam wyłonić uczniowie z naszej szkoły ,którzy
oddawali głos na najładniejszą pracę.
I miejsce zajęli: Mikołaj oraz Maciej Szulińscy i Mikołaj Chojnacki –
kl. III,
II miejsce zajęła Julia Gasińska i Andżelika Chojnacka – kl.I II,
III miejsce zajęli Bartek Kołodziejski kl.I i Kacper Kosmalski – kl. O.

26 maja 2015 roku w Remizie OSP w Paniewie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Rodziny. Na tę wyjątkową uroczystość przybyło wielu zaproszonych gości. Prócz licznie zgromadzonych rodziców, nauczycieli, uczniów , szkoła gościła również: przewodniczącego Rady Gminy
Topólka Stanisława Borkowskiego, zarząd OSP z Paniewa, zarząd OSP
z Torzewa, ks. Andrzeja Aniszczyka. Taka uroczystość pozostawiła po
sobie nie tylko miłe wspomnienia, ale przede wszystkim scementowała więzy rodzinne, zachowując tym samym tradycje, jakie budowane są
w społeczności lokalnej.
Foto: A. Kontowicz
Tekst: Jolanta Przybysz

Zwycięzcy otrzymali nagrody, a wszyscy uczestnicy dyplomy.
Foto: Agnieszka Kontowicz
Tekst: Jolanta Przybysz

„Mamo, Tato – baw się z nami”
Pod takim hasłem został zorganizowany w naszej szkole Dzień
Dziecka. Tego dnia oprócz uczniów w szkole pojawili się rodzice. Na
samym początku dyrektor szkoły Barbara Wieser w imieniu swoim, nauczycieli i rodziców złożyła wszystkim dzieciom serdeczne życzenia oraz
przekazała piłki i hula hop, które zakupili państwo W. W. Lewandowscy. Wielką niespodziankę sprawili dzieciom strażacy z OSP z Paniewa
i Torzewa, którzy nie tylko obdarowali dzieci słodyczami, ale również
zorganizowali pokaz gaszenia pożaru. Dziękujemy Radzie Rodziców za
podarowanie dzieciom napojów.

Tekst: Jolanta Przybysz
Foto: Agnieszka Kontowicz

Święto Szkoły

Nasze szkolne sukcesy – „Master of English”

29.05.2015 roku obchodziliśmy 17 rocznicę nadania imienia szkole. Uroczystość rozpoczęto od wprowadzenia sztandaru oraz odśpiewania
hymnu szkoły. Następnie uczniowie klas IV-VI pod kierunkiem p. E. Lewandowskiej i p. E. Balcerczyk przedstawili program słowno-muzyczny poświęcony życiu i twórczości naszego Patrona Szkoły – Franciszka Becińskiego.

17.04.2015 roku w naszej szkole odbył się konkurs z języka angielskiego „Master of English”. Tytuł „Master of English” przypadł Bartłomiejowi Sobuckiemu z kl. VI, II miejsce zajął – Michał Kwiatkowski z kl.V,
III miejsce zajął Piotr Jankowski z kl. IV. Wyróżnienie otrzymali: Wiktoria Zawada – kl.V, Patryk Małkowski – kl.V, Gracjan Czarnecki – kl.IV,
Aleksander Adrian – kl.IV, Konrad Pogodziński – kl. VI, Paweł Betliński
– kl.VI. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody i dyplomy ufundowane przez Wydawnictwo Macmillan oraz Oxford Uniwersity Press.

Foto: A. Kontowicz
Tekst: Jolanta Przybysz

Foto: Agnieszka Kontowicz
Tekst: Jolanta Przybysz

Najzdolniejsi absolwenci SP 2014/2015
ze średnią powyżej 4,75

Damian Wajer
VIb

Jakub Nowak
VIa

Paulina Majewska
VIb

Mateusz Przybysz
VIb

Urszula Szczepaniak
VIa

Zuzanna Gawłowska
VIb

Jakub Kozicki
VIa

Julia Szymczak
VIa

Mateusz Kurzawa
VIa

Weronika Pierucka
VIa

Uczniowie wyróżnieni – SP TOPÓLKA

Weronika Kowalewska
VIa

1. Kowalewska Weronika VIA – 4,91
2. Kozicki Jakub VIA – 5,33
3. Kurzawa Mateusz VIA – 5,00
4. Nowak Jakub VIA – 4,83
5. Pierucka Weronika VIA – 5,16
6. Szczepaniak Urszula VIA – 5,16
7. Szymczak Julia VIA – 4,91
8. Gawłowska Zuzanna VIB – 5,0
9. Majewska Paulina VIB – 5,08
10. Przybysz Mateusz VIB – 4,75
11. Wajer Damian VIB – 5,16

Wyróżnieni absolwenci
ze Szkoły Podstawowej w Paniewie:
Bartłomiej Sobucki – 5,0
Agnieszka Sikorska – 4,75
Konrad Pogodziński – 4,83

Stypendia naukowe

IVa		
		
		
		
Va		
		
		
		
Vb		
VIa		
		
		
VIb		
		

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
1.
2.
3.
1.
2.

Piotr Błaszczyk – 5,1
Martyna Liesiecka – 5,1
Paulina Wieczorek – 5,0
Oliwia Zarębska – 5,2
Martyna Ratajczyk – 5,67
Wiktoria Konopińska – 5,0
Mariusz Kosiński – 5,17
Izabela Balcer – 5,0
Jakub Szarowski – 5,0
Jakub Kozicki – 5,0
Urszula Szczepaniak – 5,0
Weronika Pierucka – 5,16
Paulina Majewska – 5,16
Damian Wajer – 5,16

VIa		
		
		
		
		
		
		
		
VIb		
		
		
		

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.

Irzemski Michał
Janiak Dominik
Janiak Mateusz
Jeszka Mateusz
Kozicki Jakub
Kurzawa Mateusz
Michalski Dawid
Nowak Jakub
Piasecki Krystian
Mańkowski Cezary
Przybysz Mateusz
Rakowski Daniel

Stypendia sportowe

Bartłomiej Sobucki

Agnieszka Sikorska

Konrad Pogodziński

Najzdolniejsi absolwenci Gimnazjum 2014/2015
ze średnią powyżej 4,75

Agata Kosmalska
IIIB

Daria Michalska
IIIa

Patrycja Stawicka
IIIc

Karolina Pniewska
IIIb

Wiktoria Wąsikowska
IIIa

Uczniowie wyróżnieni – GIMNAZJUM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wąsikowska Wiktoria – IIIa – 5,06
Kosmalska Agata – IIIb – 4,77
Michalska Daria – IIIa – 5,11
Pniewska Karolina – IIIb – 5,16
Mateusz Smól – IIIb – 4,94
Oskar Karpiński – IIIb – 4,77
Stawicka Patrycja – III c – 4,83

Stypendia naukowe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zasada Kamil – Ic – 5,1
Janka Milena – IIb – 5,00
Mętlewicz Weronika – IIb – 4,90
Dopieralska Marta – IIc – 4,90
Michalska Daria – IIIa – 4,92
Pniewska Karolina – IIIb – 5,16
Smól Mateusz – IIIc – 4,92

Mateusz Smól
IIIb

Oskar Karpiński
IIIb

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

Daria Michalska – IIIa
Paulina Wajer – IIIb
Marta Błaszczyk – IIIb
Luiza Konopińska – IIIb
Natalia Królikowska – IIIb
Paulina Stolarska – IIIb
Karolina Pniewska – IIIb
Katarzyna Antczak – IIb
Patrycja Głowacka – Ia
Andżelika Siekacz – IIa
Weronika Wąsikowska – IIa
Weronika Błaszczyk – Ib
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GIMNAZJUM
I Przegląd Piosenki Religijnej „VOX PRO DEUM”
20 maja 2015 roku w ZSRCKU we współpracy z Klasztorem Ojców Franciszkanów odbył się I Przegląd Piosenki Religijnej „VOX PRO
DEUM”.
Nasze gimnazjum reprezentowały: (Na zdjęciu od lewej) Sara Maciejewska kl. IIb; Ewa Budzińska kl. IIIa; Ewelina Pawlak kl. IIc; W konkursie Ewa Budzińska zdobyła I miejsce; Sara Maciejewska wyróżnienie.
Uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Barbara Przybysz, Aneta Tejman

Niecodzienna lekcja
22 maja 2015 r. w Publicznym Gimnazjum
im. Adama Mickiewicza w Topólce odbyła
się niecodzienna lekcja języka angielskiego
– V Międzygimnazjalny Konkurs Piosenki Angielskiej, prowadzony przez uczennicę Darię
Głowacką. Małą, ale bardzo gościnną szkołę
odwiedzili uczniowie z gimnazjów: w Lubrańcu, Witowie, Radziejowie, Izbicy Kujawskiej,
Piotrkowie Kujawskim. III miejsce zajęła Ewa
Budzińska z Gimnazjum w Topólce
Gościli u nas Wójt Gminy Topólka – Marek Dybowski i Dyrektor oddziału Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego w Topólce – Joanna Szczepaniak – fundatorzy nagród, za które serdecznie dziękujemy.
Uroczystość wzbogaciły występy taneczne
uczennic z Gimnazjum z Topólki oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Topólki.

Opiekunami konkursu były Barbara Przybysz i Maria Danielewska.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspólną zabawę i naukę przez muzykę.
Foto z archiwum szkoły

Konkurs Fotograficzny „Razem z naturą”
Już drugi raz nasza szkoła wzięła udział w konkursie fotograficznym „Razem z Naturą”. Jest to konkurs organizowany przez Caritas Toruń. Zadanie konkursowe polegało na przedstawieniu za pomocą obrazu (fotografii) piękna otaczającej
przyrody. Jeden uczestnik mógł zaprezentować się za pomocą 12 fotografii. Koło fotograficzne przystąpiło do konkursu.
Konkurs składał się z czterech etapów.
Ostatni etap to podsumowanie konkursu podczas Festynu z okazji Dnia Dziecka „Bądźmy razem” na terenie Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu 31 maja 2015 r.
Nasza uczennica Karolina Kędzierska (na zdjęciu) zajęła pierwsze miejsce w konkursie. Jako nagrodę otrzymała
aparat fotograficzny.
Opiekunem uczennicy była Anna Orłowska.

Kolejny sukces z języka niemieckiego
22 maja 2015r. w Publicznym Gimnazjum im. Ziemi Kujawskiej
w Osięcinach odbył się III Międzygimnazjalny Konkurs Języka Niemieckiego, w którym wzięli udział uczniowie gimnazjum z Topólki: Karolina Pniewska (kl. IIIb) i Kamil Zasada (kl. Ic). Uczniowie zmierzyli się
z testem leksykalno-gramatycznym, na którego rozwiązanie przeznaczono 60 minut. W konkursie uczestniczyła młodzież gimnazjalna z po-

wiatów radziejowskiego i włocławskiego. Po sprawdzeniu prac przez
komisję konkursową wyłoniono zwycięzców. III miejsce w konkursie
zajęła Karolina Pniewska, natomiast Kamil Zasada uplasował się na
VI miejscu. Karolina otrzymała wspaniałą nagrodę książkową dotyczącą
atrakcji turystycznych Niemiec.
Uczestnikom konkursu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Joanna Wawrzyniak

Foto z archiwum szkoły
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Z życia sołectw
W trzeciej dekadzie maja 2015 roku rozpoczęły się pierwsze
sołeckie zebrania wyborcze w naszej Gminie. Do 9 czerwca
odbyły się 24 zebrania wiejskie, podczas których mieszkańcy
wybierali swoich przedstawicieli oraz decydowali o składzie rad
sołeckich. Średnia frekwencja na wszystkich zebraniach wyniosła 23%. Największą frekwencję odnotowano w sołectwach:
– Kozjaty (50,9%),
– Sadłóg (50%),
– Borek (37%), Torzewo (37%).
15 czerwca br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Topólce
odbyło się spotkanie inaugurujące nową kadencję. W spotkaniu tym uczestniczyli również członkowie Komisji ds. budżetu,
rozwoju gospodarczego, rolnictwa i ochrony środowiska Rady
Gminy Topólka. Wójt Gminy Topólka Marek Dybowski wręczył
sołtysom listy gratulacyjne z okazji wyboru.
W trakcie spotkania prezentacje dotyczące zagadnień merytorycznych związanych z pełnieniem obowiązków sołtysa przedstawili: wójt gminy Marek Dybowski, skarbnik gminy Teresa
Głowacka, sekretarz gminy Konrad Lewandowski, pracownicy
referatu finansowego: Elżbieta Leszczyńska i Katarzyna Kamińska. Określone zostały zasady współpracy sołtysów z Urzędem
Gminy oraz przybliżono zagadnienia związane z funduszem sołeckim.
Po prezentacjach sołtysi zadali szereg pytań związanych
z funkcjonowaniem sołectw oraz wykonywaniem mandatu sołtysa.
Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury zwrócili się z prośbą
do sołtysów o włączenie się mieszkańców sołectw do rywalizacji międzysołeckiej „sołtysiady” wpisanej w program festynu na
21 czerwca br.
Spotkanie przebiegło w miłej i rzeczowej atmosferze.

Od 1990 roku sołtys jest organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy, sołectwa. Wybierany jest przez zebranie
wiejskie, a jego działalność wspiera rada sołecka. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Szczegółowe regulacje uprawnień sołtysa zawarte są
w statucie sołectwa uchwalanym przez radę gminy.
Wybrani sołtysi sołectw gminy Topólka na kadencję 2015–2019:
Janina Jarzynowska
–
Bielki
Kazimierz Kontowicz
–
Borek
Małgorzata Stolarska
–
Chalno
Jadwiga Zakrzewska
–
Czamanin
Piotr Lewiński		
–
Czamanin Kol.
Alicja Kordylak
–
Czamaninek
Ewa Dopieralska
–
Galonki
Marek Lewandowski
–
Głuszynek
Halina Pawlak
–
Kamieniec
Wojciech Błaszczyk
–
Kamieńczyk
Henryk Kołecki
–
Kozjaty
Paweł Sójkowski
–
Miłachówek
Stanisław Żywiczyński
–
Orle
Weronika Wysocka
–
Paniewek
Krzysztof Adrian
–
Paniewo
Arkadiusz Jąkalski
–
Sadłóg
Henryk Ozimiński
–
Sadłużek
Małgorzata Michalak
–
Sierakowy
Marek Maciejewski
–
Świerczynek
Barbara Zielińska
–
Świerczyn
Józef Banasiak
–
Topólka
Joanna Moszczyńska
–
Torzewo
Jolanta Chwiałkowska
–
Wola Jurkowa
Małgorzata Mikołajczak
–
Znaniewo

Tekst: Anna Wasiak
Foto: Iwona Waszak
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Fotorelacja z festynu
Niedzielny festyn na stadionie
w Dębiankach był zwieńczeniem obchodów
25-lecia
samorządności
w Gminie Topólka. Wydarzenie to zbiegło się z jubileuszem 20-lecia działalności Młodzieżowej Orkiestry Dętej
OSP „Sempre Cantabile”.
Imprezę rozpoczęli strażacy, którzy
dali efektowny pokaz swoich umiejętności w rozgrywanych na płycie stadionu zawodach. Zwycięzcami tych zmagań zostali druhowie z OSP Topólka.
Szereg atrakcji przygotowanych
przez organizatorów mógł zaspokoić
oczekiwania każdego, spośród licznie
przybyłych uczestników. Męskiej części publiczności najbardziej przypadła
do gustu wystawa polskich motocykli
z prywatnej kolekcji Mariusza Kordylaka. Gorącym dopingiem i aplauzem
cieszyła się „Sołtysiada” – szereg
konkursów, utrzymanych w nieco humorystycznej konwencji, w których
swą sprawnością wykazać się mogli
mieszkańcy poszczególnych sołectw.
Bezkonkurencyjna okazała się drużyna
z Sieraków, zdobywając laur zwycięzcy.
Wystawy, atrakcje dla dzieci, pokazy bojowych wozów strażackich, mecz
siatkówki pań samorządowców i KGW
oraz konkurs dojenia krowy, którą wystawił Oddział w Topólce Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego,
a który stał się jednym z hitów imprezy, przyciągnęły do Dębianek ogromną
grupę uczestników. Każdy mógł skosztować wypieków przygotowanych specjalnie na tę okoliczność przez prężnie
działające od niedawna Koła Gospodyń Wiejskich, które pomału stają się
siłą napędową w środowisku wiejskim.
Bardzo ciepło został przyjęty piękny, jubileuszowy koncert Młodzieżowej
Orkiestry Dętej OSP „Sempre Cantabile” pod dyrekcją Zbigniewa Wojciechowskiego. 20 lat działalności, to
mnóstwo muzyków, koncertów, wydarzeń w których orkiestra miała swój
udział. To wszystko znaleźć można
w promowanej podczas festynu książce, wydanej z okazji dwudziestolecia
działalności orkiestry.
Na scenie gościli również lokalni
soliści, zespoły „Convers” oraz gwiazda wieczoru – „Mr. Dex”.
Zabawę taneczną, która zakończyła
się o północy, prowadził zespół „Adrianex”.
Foto: Wojciech Wąsikowski i Marek
Muraczewski.
Konrad Lewandowski

fot. A. Migdalska
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fot. M. Muraczewski

fot. W. Wąsikowski

fot. A. Migdalska

fot. A. Migdalska

fot. A. Migdalska

fot. A. Migdalska

fot. A. Migdalska

OSP Kozjaty. Foto St. Borkowski

OSP Orle. Foto. St. Borkowski

OSP Torzewo. Foto. St. Borkowski

OSP Paniewo. Foto. St. Borkowski

OSP Topólka. Foto. St. Borkowski
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„Dzień Rodziny”
w Kozjatach
24 maja 2015 roku Koło Gospodyń Wiejskich – Kozjaty zorganizowało „Dzień Rodziny”. Święto to było połączeniem Dnia
Dziecka, Dnia Matki oraz Dnia Ojca dlatego zostali zaproszeni
wszyscy mieszkańcy Kozjat, Ksiądz Proboszcz oraz Pan Wójt
wraz z małżonką.
Była to jedyna od bardzo wielu lat tego typu inicjatywa w naszej miejscowości, wobec tego zaszczycili nas swą obecnością
prawie wszyscy zaproszeni goście.
Nasze Gospodynie w remizie OSP Kozjaty zorganizowały trzy
stoły szwedzkie. Na pierwszym znajdowały się domowe ciasta oraz
kawa i herbata. Drugi stół był stołem z regionalnymi potrawami.
Trzeci stół przeznaczony był dla najmłodszych. Przed remizą zostało zorganizowane stanowisko do grillowania kiełbasek,
boisko do siatkówki, paletki i piłki do innych gier i zabaw.
Po przywitaniu gości uroczystym przemówieniem, przybyli
mogli spokojnie skosztować naszych specjałów, a dzieci korzystać ze wszystkich atrakcji. Zaprosiliśmy dla nich klauna, który
pomalował ich twarze i przez kilka godzin zabawiał najmłodszych rozmaitymi grami, zabawami i konkurencjami.
Jedną z atrakcji był również kucyk, którego dzieci mogły głaskać oraz się na nim przejechać. Każde dziecko dostało także
paczkę z okazji Dnia Dziecka.

„Dzień Rodziny” wywołał w Kozjatach wielki zachwyt i zaskoczenie wśród mieszkańców. KGW – Kozjaty dołoży wszelkich starań, aby święto to odbywało się co roku, a nasi goście
za każdym razem byli z nas dumni i zadowoleni.

Tydzień Bibliotek
17 kwietnia w Gminnej Bibliotece Publicznej odbyły się eliminacje do Powiatowego Konkursu „Już wiosna radosna”.
W konkursie wzięło udział 19 uczniów z kl. 0. Pięcioro z nich
pojechało na Powiatowy Konkurs do Radziejowa, w którym I miejsce zajęła Julia Leszczyńska, a wyróżnienia otrzymali: Wiktor
Małobłocki i Natalia Bernacka. Dzieci brały również udział w konkursie rysunkowym, w którym I miejsce zajęła Natalia Bernacka,
II Magdalena Górecka, a wyróżnienia otrzymali Alicja Orszulak,
Lenka Kotlińska, Wiktoria Kowalewska i Sylwester Mętlewicz.
W ramach „Tygodnia Bibliotek” zaprosiliśmy dorosłe czytelniczki
na spotkanie z Teresą Wiśniewską – wizażystką firmy Oriflame.
Panie uczyły się jak poprawnie wykonać makijaż, jakich kosmetyków używać, jak ukrywać niedoskonałości urody. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze przy ciastku i kawie. Następne zaplanowano na jesień, tym razem będzie o pielęgnacji cery.
„Jak rozpoznać prawdziwą miłość” – o tym, uczniowie gimnazjum rozmawiali ze współautorką książki, pod takim właśnie tytułem, Eweliną Jasik. Przesłaniem spotkania było, aby uwierzyć
we własne marzenia, że przy odrobinie wysiłku, dużej dozie chęci
i samozaparcia można osiągnąć to, czego się pragnie. Zainteresowanych powyższą tematyką, zachęcamy do lektury. Książka jest na
półkach naszej biblioteki.
W „Tygodniu Bibliotek” nie mogło zabraknąć „Korowodu Bajek”, który barwny i witany przez dzieci z klas starszych, jak co roku
przeszedł ulicami Topólki i był dużą atrakcją dla dzieci i dorosłych.

Jury – jednogłośnie, za najładniejszy, wykonany samodzielnie
strój, uznało „Smerfetkę”, za którą przebrana była Alicja Orszulak.
Wyróżnieni za przygotowane stroje, otrzymali od Gminnej Biblioteki
nagrody książkowe, a uczestnicy Korowodu słodkie upominki.
„Korowód Bajek” zakończył spektakl pt. „Kraina zabawy” wystawiony przez Teatrzyk „Trójka” z Bydgoszczy.
Foto z archiwum Biblioteki
Małgorzata Wojtczak

W nowo otwartej świetlicy w Świerczynie odbyła się impreza z okazji Dnia Dziecka. Maluchy bawiły się, grały i malowały.

Dzień Dziecka
w Sierakowach
i Kamieńczyku

Dodatkową atrakcją były konkursy, za które otrzymały słodycze.
Uśmiech na ich twarzach był wyrazem zadowolenia i radości.
W tym samym czasie na wspólnym pikniku młodzieży i dorosłych były zabawy, tańce i grillowanie. Z uwagi na niepowtarzalną atmosferę, wspaniałą zabawę zarówno w świetlicy dla maluchów jak i w plenerze dla młodzieży można powiedzieć, że był
to dzień pełen radości i śmiechu.
Foto Martyna Łojewska

Z okazji Dnia
Dziecka 5 czerwca br. dzieci z sołectwa Sierakowy
i Kamieńczyk udały
się na wycieczkę
do gospodarstwa
agroturystycznego „Leśniczówka”
w
miejscowości
Przewóz.Dużą
atrakcją wycieczki była przejażdżka wagonikiem po lesie, pieczenie kiełbasek,
zwiedzanie chaty kujawskiej oraz zwierzyniec. Lamy, dziki,papugi i pawie to niektóre ze zwierząt podziwiane przez dzieci.
Na zakończenie odbył się towarzyski mecz piłki siatkowej. Powrót do domu autokarem upłynął w milej i radosnej atmosferze.
Dzieci czekają na kolejny taki wyjazd.

Foto i tekst: Przewodnicząca KGW-Kozjaty
Dorota Tomczak

Dzień Dziecka w Świerczynie

Barbara Zielińska

Foto i tekst Marlena Białecka
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„Boże Ciało” w Gminie
Święto Bożego Ciała gromadzi w naszych kościołach wielu
miejscowych wiernych, ale także gości przybywających na wypoczynek nad nasze jeziora.
W tym roku w procesjach Bożego Ciała wierni odwiedzali
ołtarze w naszych wioskach, wykonane przez mieszkańców.
Boże Ciało jest symbolem i wyrazem nieskończonej miłości
Jezusa do Ojca i do każdego z nas.

Świerczyn. Foto. St. Wojtysiak

Orle. Foto St. Borkowski

Topólka. Foto. A. Migdalska

Topólka. Foto. A. Migdalska

Świerczyn. Foto St. Wojtysiak

Topólka. Foto. A. Migdalska
Orle 2. Foto St. Borkowski

Topólka. Foto. A. Migdalska

Tekst: Stanisław Borkowski
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40-lecie kapłaństwa
ks. kan. Antoniego Wojciechowskiego
W poniedziałek, 1 czerwca 2015 r., na Mszy św. o godzinie 17:00 obchodziliśmy
40-lecia Kapłaństwa ks. kan Antoniego Wojciechowskiego. Uroczystość swoją obecnością zaszczyciły delegacje z różnych instytucji, dzieci i młodzież Szkolnego Koła
Caritas, Parafianie. Była to dla całej naszej Parafii okazja, by podziękować Bogu za
dar kapłaństwa naszego Proboszcza – ks. Antoniego.
Dziękujemy za pełne wrażliwości i przyjaźni serce Księdza dla spotykanych w życiu ludzi. Twoje czyny dowodzą z jakim przejęciem i oddaniem przyjąłeś powołanie
i za to Ci serdecznie dziękujemy.
Tekst: Aneta Tejman
Foto: nadesłane

Odpust parafialny
W niedzielę 14 czerwca w kościele w Orlu odbyły się uroczystości odpustowe ku czci Św. Antoniego. Mszę odpustową
na zaproszenie ks. Proboszcza Tadeusza Szczepaniaka odprawił ks. Józef Nowakowski. Uroczystość zgromadziła wielu para-

Odpust w Orlu

fian, gości oraz poczty sztandarowe OSP z Bycza, Orla i myśliwych. Oprawę muzyczną zapewnił zespół „Emmanuel”
.

Foto Wojciech Wąsikowski
Stanisław Borkowski

Zespół Emmanuel z ks. Tadeuszem Szczepaniakiem
i organistą Dawidem Jabłońskim w Orlu

15

3 (92) Nasze SPRAWY

Posterunek policji w Topólce
Na
obszarze
działania Komendy
Powiatowej
Policji w Radziejowie,
którą
zarządza
Komendant
Powiatowy
mł.insp.
Sławomir
Kosiński, znajdują się
dwa podległe jej
Posterunki Policji.
Jednym z Posterunków jest Posterunek Policji w Topólce. W styczniu 2014r.
Komendant Powiatowy Policji w Radziejowie mł.insp.Sławomir
Kosiński powierzył mi pełnienie obowiązków kierownika Posterunku, a w lipcu 2014r. mianował na stanowisko kierownika tego
Posterunku. W Posterunku służy łącznie ze mną pięciu funkcjonariuszy Policji. Jest to dwóch Dzielnicowych tj. asp. Robert
Zarębski (kończy studia licencjackie, służbę w Policji rozpoczął
w roku 2003) i st.asp.Grzegorz Wodniak (służbę rozpoczął
w roku 1985r.). Ponadto policjantem Patrolowo-Interwencyjnym
jest sierż. Łukasz Opasiak (kończy studia licencjacie, służbę
rozpoczął w roku 2008), a stanowisko referenta kryminalnego
zajmuje sierż. Dawid Zbawicki (wykształcenie wyższe, służbę
rozpoczął w roku 2012r.), który prowadzi różnego rodzaju dochodzenia oraz śledztwa ( bo i takie są prowadzone) pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Radziejowie.
W roku 2014 przeprowadziliśmy ogólnie 50 postępowań
przygotowawczych,w sprawach: oszustw (ustalono wszystkich sprawców i skierowano przeciwko nim akty oskarżenia do
Sądu), kradzieży, włamań, przywłaszczenia mienia, kierowania
w stanie nietrzeźwości pojazdami mechanicznymi oraz osób łamiących te zakazy.
W pierwszej połowie 2015r. przeprowadzone zostało 28 postępowań przygotowawczych i 30 wniosków o ukaranie.
Dzięki uprzejmości Komendanta Powiatowego Policji w Ra-

dziejowie, z początkiem roku 2014 Posterunek został doposażony w dwa stanowiska komputerowe (było jedno), które umożliwiają łączność po sieci policyjnej, nie tylko z jednostką Policji
w Radziejowie, ale również z jednostkami Policji na terenie całego kraju.
Komendant Powiatowy Policji w Radziejowie zdecydował,
abyśmy w okresie jesienno-zimowym dysponowali radiowozem
oznakowanym marki Mitsubishi, który jest pojazdem terenowym
i w tak trudnym terenie, w jakim jest usytuowana gmina Topólka, mogli się nim bezpiecznie posługiwać. Z uwagi na to, że
jeden z policjantów służących w Topólce tj. st. asp. Grzegorz
Woźniak jest również szefem grupy wodnej, która w okresie
letnim pełni służby na akwenach wodnych; na terenie Jeziora
Głuszyńskiego w gminie Topólka oraz jeziora Gopło w gminie
Piotrków Kuj. wspomniany radiowóz służy też do holowania policyjnej łodzi motorowej, która następnie patroluje wymienione
akweny wodne na obszarze dwóch gmin.
W codziennej służbie posługujemy się nowoczesnym sprzętem pozwalającym na sprawne i szybkie sprawdzanie osób
i rzeczy, stan trzeźwości kierujących oraz pomiar prędkości poruszających się pojazdów. Poprzez takie działania staramy się
zwiększyć poczucie bezpieczeństwa mieszkańców na terenie
gminy. Wykonując codzienne obowiązki, staramy się również
pomagać mieszkańcom gminy w rozwiązywaniu nawet najdrobniejszych problemów, z którymi się do nas zwracają. Poprzez
spotkania z młodzieżą szkolną, która jak nam się wydaje, spragniona jest informacji związanej z charakterem wykonywanej
przez nas pracy, przekazujemy jej taką wiedzę.
Posterunek Policji w Topólce tel. nr (054) 23 -18 -530
Dzielnicowy st. asp. Grzegorz Woźniak tel. sł. nr 786859053
Dzielnicowy asp. Robert Zarębski tel. sł. nr 786859062
Asp.szt. Artur Kmiecikowski
kierownik Posterunku Policji w Topólce
(Służbę w Policji rozpocząłem w roku 1994; prywatnie żonaty, mam dwóch synów).

Wiosenne bieganie
Z inicjatywy Dyrektora Radziejowskiego Domu Kultury Macieja Maciejewskiego, reaktywowano zawody „Biegi
na orientację”. Zawody odbywały się 3
czerwca bieżącego roku.
Grupy biegowe klucząc duktami leśnymi w Orlu, dotarły do mety w następującej kolejności:
Młodzież gimnazjalna – kategoria
chłopcy, I miejsce zdobył zespół w składzie Paweł Koźmiński i Jonasz Wojciechowski z MSZ w Radziejowie, II Karol Zaręba i Paweł Polak z Gimnazjum
w Witowie, a III Dominik Waszak i Kacper Stefański z Powiatowego Gimnazjum w Radziejowie.
W grupie wiekowej ponadgimnazjalnej, w kategorii dziewcząt I miejsce
zajęła Ilona Żak, II Katarzyna Karaś,
III Agata Sadowiska wszystkie z ZSM
w Radziejowie.
W kategorii chłopców I miejsce zdobył Dawid Małecki z GOK Topólka,
(na zdjęciu z prawej strony) II Krystian
Kwiatkowski, III Kamil Lewandowski –
obaj z ZSM w Radziejowie.

W organizację zawodów włączył się
Samorząd naszej gminy, Gminny Ośro-

dek Kultury, Publiczne Gimnazjum w Topólce, Koło Myśliwskie „Cyraneczka”,
sponsorem głównym był Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy.
Pogoda dopisała, zainteresowanie
bieganiem było duże, zatem „Biegi na
orientację” przechodzą na stałe do kalendarza imprez. Zachęcamy do udziału
w przyszłorocznych zawodach. Sport to
zdrowie, w zdrowym ciele zdrowy duch.
Ścieżki biegowe czekają.
Foto nadesłane.
Wójt Gminy Marek Dybowski
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Konkurs
Fotograficzny
– Regulamin
Konkurs jest przeznaczony dla
wszystkich chętnych od 9 roku życia.
Tytuł konkursu: „Wspomnienie wakacji
w gminie Topólka”. Tematem zdjęć mogą
być: krajobrazy, zabytki, ciekawe miejsca
i zdarzenia w naszej gminie.
1. Organizatorem konkursu jest: Komisja
ds. promocji gminy oraz zespół redakcyjny „Naszych Spraw”.
2. Celem konkursu jest ukazanie piękna
gminy Topólka oraz przeżyć wakacyjnych mieszkańców i gości.
3. Każdy z autorów może nadesłać
maksymalnie 3 zdjęcia w formie papierowej lub elektronicznej na adres
nasze-sprawy@topolka.pl nigdzie nienagrodzonych w innych konkursach.
4. Technika i format wykonanych prac
jest dowolna, ale zgodna z tematem,
celem i regulaminem konkursu.
5. Prace należy składać do 30 września
2015r. w biurze Rady Gminy pokój
nr 22 lub przesłać pocztą na adres
Urząd Gminy – Biuro Rady Gminy
87–875 Topólka z dopiskiem konkurs
fotograficzny.

Konkurs plastyczny
dla dzieci do lat 9
pt. „Lato na wsi”
1. Technika i format dowolne.
2. Ilość prac – 1 sztuka
3. Termin – składać do 30 września
2015 r.
4. Praca na odwrocie powinna zawierać
imię i nazwisko oraz adres.
5. Prace należy składać w biurze Rady
Gminy pokój 22 lub drogą pocztową
na adres: Urząd Gminy – biuro Rady
Gminy, 87–875 Topólka z dopiskiem
konkurs plastyczny

Wakacje
w GOK
Informujemy, że w czasie wakacji w GOK-u organizowane są
zajęcia dla dzieci i młodzieży. Zainteresowancyh odsyłamy na stronę internetową UG w Topólce. Życzymy miłej zabawy i skorzystania
z oferty organizatorów.

Zaproszenie na II Gminny
Rajd Rowerowy – Topólka 2015
Wójt Gminy Topólka, Przewodniczący Rady Gminy i Gminny Ośrodek Kultury zapraszają do udziału w II Gminnym Rajdzie Rowerowym – promującym
aktywny tryb życia oraz walory krajobrazowo-turystyczne naszej gminy. Rajd
odbędzie się 08 sierpnia br.
Do udziału zapraszamy młodzież gimnazjalną, ponadgimnazjalną i dorosłych. Młodzież do lat 18-tu musi mieć pisemną zgodę rodziców. Uczestnicy
rajdu powinni posiadać kamizelki odblaskowe.
Zapisy i bliższych informacji na ten temat będzie udzielał Gminny Ośrodek
Kultury do 24 lipca pod nr 880-120-329.
Organizatorzy:
Wójt Gminy Topólka, Przewodniczący Rady Gminy, Gminny Ośrodek Kultury

GMINNY OŚRODEK KULTURY W TOPÓLCE

zaprasza na

WAKACYJNĄ ZABAWĘ TANECZNĄ
25 lipca 2015 r. (sobota)
Miejsce: stadion w Dębiankach
Więcej informacji na stronie UG Topólka
ZAPRASZAMY!

GMINNY OŚRODEK KULTURY W TOPÓLCE
– INFORMACJE DODATKOWE
1. WRZESIEŃ – NABÓR MŁODYCH MUZYKÓW DO ORKIESTRY
WŚRÓD KLAS IV-VI
2. Książkę wydaną z okazji 20-lecia Orkiestry można nabyć w następujących punktach:
– Gminna Biblioteka Publiczna w Topólce,
– Księgarnia ABC W. i M. Nowakowscy w Topólce,
– Księgarnia „Kamerton” wLubrańcu

Życzenia wakacyjne
Z okazji rozpoczynających się wakacji, życzymy wszystkim uczniom, nauczycielom
oraz pracownikom szkół: dobrego zdrowia, upragnionego wypoczynku, bezpiecznych
podróży, słonecznej pogody oraz niezapomnianych przygód. Mamy nadzieję, że we
wrześniu wrócicie wypoczęci i w pełni gotowi do stawiania czoła nowym wyzwaniom.
Komisja d/s Promocji i Zespół Redakcyjny
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