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Na VIII sesji rady gminy, która odbyła się 27 sierpnia, radni 
podjęli uchwały w sprawach:
1) przyjęcia zaktualizowanego „Programu Rewitalizacji dla gmi-

ny Topólka na lata 2016-2023”,
2) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowe-

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

3) przekazania projektu regulaminu dostarczania wody na tere-
nie gminy Topólka,

4) zmiany uchwały Nr II/23/18 z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie 
uchwalenia budżetu na 2019 rok,

5) przystąpienia gminy Topólka do stowarzyszenia Związek  
Samorządów Polskich.
Treść uchwał dostępna na stronie Biuletyn Informacji  

Publicznej Urzędu Gminy Topólka.

Stanisław Borkowski
Przewodniczący rady gminy Topólka

Rada Gminy

Pierwszego września minęła 80-ta rocznica wybuchu II Woj-
ny Światowej. Przez prawie 6 lat wojny zginęło ok. 6 milionów 
Polaków – obywateli państwa polskiego II RP. Te dramatyczne 
i ponure czasy odcisnęły swe przykre piętno na losie całej Polski. 

W wojnie obronnej 1939 r. mieli także swój udział nasi Rodacy – 
mieszkańcy ówczesnej gminy Czamanin, a obecnie gminy Topólka. 

We wrześniu 1939 roku w obronie Kraju zginęli: Józef Sta-
nisław Oziminkowski – z Borku, podporucznik, a zarazem stu-
dent medycyny USB w Wilnie, Zygmunt Roszkowski – major 
wojska polskiego, zięć właścicieli Kamieńca – Kobusiewiczów, 
Wacław Malinowski z Orla, kapitan Leon Jeszka – lekarz z Bor-
ku – rozstrzelony w 1940 r. jako jeniec przez sowieckie NKWD 
w Charkowie. Nie były to zapewne tylko te ofiary. Dalszymi dzia-

łaniami okupantów – niemieckiego i sowieckiego – były wysiedle-
nia mieszkańców naszej gminy, którzy posiadali większe gospo-
darstwa, wywózki na przymusowe roboty do Rzeszy Niemieckiej, 
jeńcy wojenni przebywali w oflagach niemieckich, wywożeni na 
Syberię i do Kazachstanu z Kresów Wschodnich II Rzeczpospo-
litej. Prześladowania, terror, łapanki i wywożenie do gett i obozów 
koncentracyjnych. Wreszcie masowa eksterminacja – zagłada 
Żydów Polskich. Zniszczenie i ograbienie Kraju. Konsekwencje 
II Wojny Światowej ponosi nasz Kraj do obecnych czasów.

Pamiętajmy o tamtych dramatycznych latach dla naszej Oj-
czyzny i o ofiarach, które ponieśliśmy w obronie Polski, a którzy 
pochodzili także z naszej gminy.

Tekst: Stanisław Borkowski

80 rocznica wybuchu II wojny światowej 1939-2019

Przychodzi taki czas w życiu każdego 
człowieka, kiedy z poczuciem dobrze speł-
nionego obowiązku otwiera przed sobą 
nowy etap. W sierpniu bieżącego roku 
Anna Wasiak, wieloletni pracownik urzędu 
Gminy w Topólce przeszła na emeryturę. 

Były podziękowania, kwiaty, zakręciła 
się łza w oku. Po prawie trzydziestu latach 
pracy na stanowisku inspektora do spraw 
samorządowych nadszedł dla Pani Ani 
czas zasłużonego odpoczynku.

Dziękując za wieloletnią służbę dla lo-
kalnej społeczności, życzymy, by wszystkie 
plany, marzenia odkładane na później, speł-
niły się właśnie teraz, by mogła Pani odkry-
wać pasje, na które być może dotąd nie było 
czasu. Pani Aniu – niech Pani szczęście 
sprzyja, a zdrowie pozwala czerpać pełną 
satysfakcję z nadchodzących dni.

Wójt Gminy Topólka
z pracownikami

Podziękowanie

Pani Anna Wasiak z pracownikami urzędu gminy

Pani Anna Wasiak z radnymi 
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Informacja – Profil Zaufany
Uprzejmie informujemy, że Minister Cyfryzacji wyraził zgodę 

na pełnienie przez Urząd Gminy Topólka funkcji tzw. punktu po-
twierdzającego Profil Zaufany.

Profil zaufany to bezpłatna metoda uwierzytelnienia obywateli 
w systemach e-administracji (m.in. ePUAP, CEIDG, ZUS, Urząd 
Skarbowy oraz Urzędy Gmin, Powiatów, Województw i central-
nych systemów rządowych np. obywatel.gov.pl). Dzięki profilowi 
zaufanemu obywatel może załatwić sprawy administracyjne dro-
gą elektroniczną, bez konieczności wychodzenia z domu, 24 go-
dziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, z dowolnego miejsca.

Jak to zrobić?
Na początku należy założyć konto na portalu Profilu Zaufane-

go. Następnym krokiem jest uwierzytelnienie Profilu w Punkcie 
Potwierdzającym Profil Zaufany. Należy w tej sprawie udać do 
Urzędu Gminy Topólka, pokój nr 11 (w ciągu 14 dni od złożenia 
elektronicznego wniosku), gdzie potwierdzimy swoje dane oso-
bowe. Po pozytywnej weryfikacji danych, na podstawie przedło-
żonego dowodu osobistego, konto założone na portalu ePUAP 
zyskuje status profilu zaufanego. Po uwiarygodnieniu danych 
właściciel profilu zaufanego może posługiwać się nim w kontak-
tach z administracją w sposób podobny, jak podpisem elektro-
nicznym.

WAŻNE! 
Aby móc zweryfikować dane użytkownika prosimy o okazy-

wanie dowodu osobistego.

 Tekst: Wojciech Wąsikowski

Podpisanie porozumienia  
na dofinansowanie inwestycji

Gmina Topólka skorzystała 
z możliwości ubiegania się o środki 
zewnętrzne na „Utworzenie i wy-
posażenie Klubu Seniora w Topól-

ce”. Nasz wniosek złożony 9 kwietnia br. w Urzędzie Wojewódz-
kim w Bydgoszczy uzyskał pozytywną ocenę, co oznaczało, że 
spełniliśmy warunki otrzymania dofinansowania.

W lipcu br. miało miejsce podpisanie porozumienia o dofinan-
sowanie zadania pn.: „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senio-
ra w Topólce” realizowanego w ramach rządowego Programu 
Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, Edycja 2019, Moduł I 
„Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+” prowadzone-
go przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W ramach umowy, która z przedstawicielem Wojewody Kujaw-
sko-Pomorskiego podpisali: Konrad Lewandowski – wójt gminy i 
Katarzyna Modrzejewska – skarbnik gminy, zostanie wykonany 
zakres działań obejmujący: koszty utworzenia Klubu Seniora w To-
pólce, w tym: remont łazienki, remont kuchni, remont pomieszcze-
nia klubowego, remont sali spotkań i do zajęć rehabilitacyjnych, 
remont szatni oraz koszty niezbędnego wyposażenia.

Projekt realizowany będzie w przeznaczonym na Klub Se-
niora obiekcie tj. remiza OSP w Topólce, która ma powierzchnię 
użytkową ok. 350 m2. 

Całkowita wartość projektu wynosi: 196.268,00 zł w tym kwo-
ta dofinansowania w wysokości 150.000,00 zł, zaś wkład wła-
sny Beneficjenta w wysokości 46.268,00 zł. Projekt obejmu-
je koszty utworzenia Klubu Seniora w wysokości 166.050,00 zł 
(dofinansowanie 125.000,00, wkład własny 41.050,00 zł) oraz 
koszty wyposażenia Klubu Seniora w wysokości 30.218,00 zł 
(dofinansowanie 25.000,00 zł, wkład własny 5.218,00 zł). 

Umowny termin zakończenia realizacji zadania publicznego 
przypada na 31 grudnia 2019 roku.

Tekst: Justyna Grabowska

Na wniosek wójta gminy Topólka, 
Wojewoda Kujawko-Pomorski Zarządze-
niem z dniem 12 lipca 2019 r. powołał 
komisję do spraw oszacowania zakresu 
i wysokości szkód doznanych w wyniku 
suszy. Do komisji wpłynęło 476 wniosków 
o oszacowanie strat w uprawach. Podob-
nie jak w roku ubiegłym największe straty 
odnotowano w zbożach jarych i roślinach 
strączkowych oraz użytkach zielonych, 
natomiast niższy spadek plonów wykaza-
ły zboża ozime. Komisja szacując straty 
musi mieć na względzie obowiązujące 
w tym zakresie przepisy oraz wytyczne 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi tj.

1. rozporządzenie Rady Ministrów 
z 27 stycznia 2015 r. w sprawie szcze-
gółowego zakresu i sposobów realiza-
cji niektórych zadań Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

2. wytyczne Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z 5 maja 2019 r. dla Ko-
misji powołanych przez Wojewodę,

3. ustawę z 7 lipca 2005 r. o ubezpie-
czeniu upraw i zwierząt gospodar-
skich, wskazującą na konieczność 
uwzględniania wskaźników klimatycz-
nego bilansu wodnego dla poszcze-
gólnych gatunków roślin uprawnych 
i gleb, z podziałem na województwa 

i poszczególne gminy, na podstawie 
danych przekazanych przez Instytut 
Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa 
w Puławach.
Zgodnie z monitoringiem suszy pro-

wadzonym przez IUNG w Puławach, na 
terenie gminy Topólka susza nie wystąpiła 
na IV kategorii glebowej, natomiast na ka-
tegorii III można było szacować wyłącznie 
kukurydzę, rośliny strączkowe oraz krze-
wy owocowe. 

16.09.2019 r komisja przekazała pro-
tokoły do Delegatury Urzędu Wojewódz-
kiego we Włocławku.

Tekst: Katarzyna Bartczak

Susza w gminie Topólka

Pierwsza grupa „e-aktywnych” zakończyła szkolenie
W ramach realizowanego w Gminie Topólka projektu pn. „E-aktywni 

mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” pierwsza 
grupa uczestników zakończyła szkolenie, które realizowane było w tema-
cie „Moje finanse i transakcje w sieci”. Kolejni uczestnicy będą się szkolili 
się z zagadnień pt.: „Rolnik w sieci”. 

Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych, w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Topólce, a chętni wciąż mogą się zapisać na szkolenie 
spośród następujących tematów:

• Działam w sieciach społecznościowych
• Kultura w sieci
• Moje finanse i transakcje w sieci
• Rodzic w internecie
• Tworzę własną stronę internetową, blog
• Mój biznes w sieci
• Rolnik w sieci
Decyduje kolejność zgłoszeń, a ilość dostępnych miejsc jest ograniczona.
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W czerwcu br. gmina Topólka rozstrzygnęła przetarg nieogra-
niczony na wybór Wykonawcy zadania pn.: „Przebudowa dróg 
gminnych w 2019 roku”.

25 czerwca 2019 r. Konrad Lewandowski – wójt gminy To-
pólka przy kontrasygnacie Katarzyny Modrzejewskiej – skarbnika 
gminy podpisał umowę z Zakładem Usług Drogowych z Mogilna 
reprezentowanym przez Marka Smorczyńskiego na realizację 
w/w zadania. 

Zadanie obejmuje:
a) „Przebudowę drogi gminnej w m. Paniewek położonej w miej-

scowości Paniewek” – długości 480,00 mb 
b) „Przebudowę drogi gminnej w m. Sierakowy położonej 

w miejscowości Sierakowy” – długości 280,00 mb 
c) „Przebudowę drogi gminnej nr 180832C Sierakowy – Dę-

bowiec położonej w m. Sierakowy” – długości 400,00  mb, 
która realizowana będzie z udziałem środków budżetu Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wy-
łączeń gruntów rolnych z produkcji rolniczej oraz ze środków 
budżetu gminy. Województwo przeznacza środki budże-
tu województwa kujawsko-pomorskiego do wysokości 
27.000.00 zł

d) „Przebudowę drogi gminnej nr 180820C Rybiny – Kamieniec 
położonej w m. Kamieniec i Chalno” – długości 550,00 mb 

e) „Przebudowę drogi gminnej nr 180830C Kozjaty – Orle poło-
żonej w m. Kamieńczyk” – długości 490,00  mb 

f) „Przebudowę drogi gminnej nr 180835C Orle – Rybiny poło-
żonej w m. Orle” – długości 390,00 mb 

g) „Przebudowę drogi gminnej w m. Znaniewo położonej w miej-
scowości Znaniewo” – długości 500,00 mb 

h) „Przebudowę drogi gminnej Znaniewo – Głuszynek położonej 
w miejscowości Głuszynek” – długości 384,00 mb 

i) „Przebudowę drogi gminnej Nr 180113C Świerczyn – Iłowo 
położonej w m. Świerczyn” – długości 245,00 mb 
Umowny termin zakończenia robót przypada na 31 październi-

ka 2019 roku. Całkowity koszt zadania wynosi 688.197,60 zł brut-
to, zaś całkowita długość przebudowywanych dróg to 3.719 mb.

20 sierpnia 2019 r. dokonano komisyjnego odbioru robót 
budowlanych w/w  odcinków dróg. Nawierzchnia dróg została 
wykonana technologią podwójnego powierzchniowo utrwalenia 
emulsją asfaltową, kationową i grysami twardymi.

Ponadto gmina ogłosiła przetarg nieograniczony na dodatko-
wy odcinek drogi pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Torze-
wo położonej w miejscowości Topólka”– długości 500,00 mb. 
17.09br. podpisano umowę z wykonawcą. Droga zostanie wyko-
nana technologią podwójnego powierzchniowo utrwalenia emul-
sją asfaltową, kationową i grysami twardymi.

Informujemy również, iż w kwietniu Gmina złożyła wnioski 
do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgosz-
czy na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gmin-
nej nr 180815C w miejscowości Iłowo” – długości 730 mb oraz 
„Przebudowa drogi gminnej osiedlowej w miejscowości Dębianki 
i Czamaninek” – długości 170 mb w ramach Funduszu Dróg Sa-
morządowych. W maju br. otrzymaliśmy informację, iż w/w zada-
nia zostały ujęte na liście podstawowej zadań rekomendowanych 
do dofinansowania ze środków FDS. W miesiącu wrześniu lista 
została ostatecznie zatwierdzona przez Prezesa Rady Ministrów, 
w której wskazano wysokość dofinansowania. Gmina Topólka 
otrzymała dofinansowanie na poziomie 55%. Termin oddania za-
dań do użytku ustalono na 15 listopada br. 

Przebudowa dróg gminnych w 2019 roku  
na terenie gminy Topólka

Przebudowa drogi gminnej nr 180830C Kozjaty – Orle położonej  
w m. Kamieńczyk

Komisyjny odbiór przebudowanej drogi gminnej Nr 180113C Świer-
czyn – Iłowo położonej w m. Świerczyn. Na zdjęciu od lewej Justyna 
Grabowska – pracownik UG, Karol Suplicki – pracownik UG, Barba-
ra Zielińska – Radna i Sołtys Sołectwa Świerczyn, Andrzej Pawlak 
– Dyrektor ZDP w Radziejowie, Łukasz Kaźmierczak – koordynator 
budowy dróg – Zakład Usług Drogowych Smorczyński,Wójt Gminy 
Topólka – Konrad Lewandowski, Andrzej Jarzynowski – kierownik 
Ref. Promocji UG.

Przebudowę drogi gminnej nr 180820C Rybiny – Kamieniec położo-
nej w m. Kamieniec i Chalno

Tekst/foto: Justyna Grabowska
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Festyn w Orlu
21 czerwca w Orlu odbył się festyn z okazji rozpoczęcia waka-

cji. Impreza ta przewidziana była dla mieszkańców sołectwa Orle 
w celu zacieśnienia więzi rodzinnych oraz integracji sąsiedzkiej. 
Podczas festynu odbyło się wiele ciekawych konkursów dla dzie-
ci i młodzieży oraz zabaw sportowych. Kolorowymi kredami dzie-
ci wykonały piękny rysunek na kostce brukowej przed remizą. 
Na przybyłych gości czekał pyszny poczęstunek przygotowany 
przez kobiety z Koła Gospodyń Wiejskich w Orlu, min. gofry, kolo-
rowe kanapeczki, ciasta i owoce. Póznym wieczorem rozpalone 
zostało ognisko, przy którym pieczono kiełbaski.

Tekst/foto: Karolina Szymczak

Piknik integracyjny  
w Czamaninie

Koło Gospodyń Wiejskich CCC-K, czyli mieszkanki Czama-
ninka, Czamanina Kolonii i Czamanina zaczęły swoją działalność 
w lutym 2019 roku. 

6 lipca br. koło zorganizowało wycieczkę do zamku w Kórniku 
i do poznańskiej palmiarni. Pod opieką przewodnika uczestnicy 
wycieczki zapoznali się z historią zamku, co uwiecznili wspólnym 
zdjęciem. 

 
Następnie przejechali do Pozania podziwiać okazy roślinne 

w tamtejszej palmiarni. Wszyscy wrócili zadowoleni, a w powrot-
nej drodze padło pytanie o następną wycieczkę. 

Kolejnym wyzwaniem dla KGW CCC-K była organizacja pik-
niku integracyjnego dla mieszkańców gminy i pozostałych kół. 
Taki piknik odbył się 17.08.2019. Na boisku byłej szkoły w Cza-
maninie. Można było nie tylko spotkać się ze znajomymi, po-
wspominać stare dobre czasy, ale również posilić się żurkiem, 
kiełbasą z grilla czy ciastem i pobawić się przy akompaniamencie 
zespołu Adrianex. Dziękujemy za obeność i dobrą zabawę.

 Zdjęcia i tekst: KGW CCC-K

Piknik rodzinny  
w Kozjatach

W sobotę 31 sierpnia 2019 r. przy świetlicy wiejskiej w Koz-
jatach odbył się piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa. Aby 
umilić uczestnikom wspólne spędzenie czasu organizatorzy przy-
gotowali wiele atrakcji. Malowanie twarzy, modelowanie balonów 
oraz wspólna gra w tenisa i „piłkarzyki” cieszyły się zainteresowa-
niem wszystkich uczestników. Jednak w to pogodne popołudnie 
największą atrakcją dla dzieci okazały się bańki mydlane, które 
najmłodsi uczestnicy imprezy mogli puszczać sami. Na głodnych 
czekały potrawy z grilla i drobne przekąski. A po zmroku dodatko-
wą atrakcją stało się rozpalone ognisko, przy którym chętni mogli 
upiec kiełbaskę.

Piknik rodzinny był dla dzieci źródłem wielkiej radości i wspa-
niałej zabawy. Ważne było to, że dzieci mogły spędzić ten czas 
aktywnie, wspólnie uczestnicząc w bezpiecznych zabawach na 
świeżym powietrzu. Natomiast dla dorosłych była to dobra okazja 
do spotkania się ze sobą i rozmowy, a przede wszystkim integra-
cji mieszkańców sołectwa.

W spotkaniu na zaproszenie organizatorów wziął udział prze-
wodniczący rady gminy Stanisław Borkowski.

Tekst/foto: Ewelina Waszak
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Przepiękne dekoracje przy drogach wjazdo-
wych do Topólki informowały o tym, że zbliża 
się święto rolników – Święto Plonów. To naj-
ważniejsze dla rolników święto będące ukoro-
nowaniem ich całorocznego trudu i pracy.

Tegoroczne Powiatowo-Gminno-Parafialne 
Dożynki obchodziliśmy 8 września. Organiza-
torami, a jednocześnie gospodarzami Dożynek 
byli: Starosta Powiatu Radziejowskiego Jaro-
sław Kołtuniak, Wójt Gminy Topólka Konrad 

Lewandowski i Proboszcz Parafii Topólka ks. 
kanonik Antoni Wojciechowski. Rolę starostów 
pełnili; Elżbieta Jankowska i Michał Tomicki.

Święto Plonów rozpoczęto uroczystą mszą 
św. dziękczynną w intencji rolników. Podczas 
mszy nastąpiło poświęcenie przyniesionych 
darów i został przekazany na ręce gospodarzy 
bochen chleba z tegorocznych plonów.

Po ceremonii uczestnicy przeszli na stadion 
w Dębiankach gdzie odbyła się dalsza część 

Dożynki Powiatowo-Gminno-Parafialne  
– Topólka 2019

Państwo 
Jankowscy

Poznajmy starościnę i starostę tegorocznych dożynek
8 września br. na stadionie w Dębiankach odbyły się Powiatowo-Gminno-Parafialne Dożynki 2019. Poniżej prezentujemy sylwetki 

tegorocznych starostów.

Starościna Dożynek
Elżbieta Jankowska – mieszkanka Torzewa. Wraz z mę-

żem Łukaszem posiada gospodarstwo rolne o powierzchni 
32 ha specjalizujące się w produkcji roślinnej, które prowadzą 
od 15 lat. W gospodarstwie uprawia się warzywa: ziemnia-
ki, marchew, kapustę pekińską, pietruszkę, pory, buraki ćwi-
kłowe. Dzięki ciężkiej pracy ich gospodarstwo cały czas się 
rozwija, jest coraz bardziej zmechanizowane, wyposażone 
w odpowiednie sprzęty i urządzenia.

Wspólnie z mężem wychowują troje dzieci: Piotr 14 lat, 
Karol 8 lat oraz Hania 6 lat, które są ich największą dumą. 
Najstarszy syn Piotr jest finalistą wojewódzkich konkursów 
przedmiotowych z matematyki i chemii, otrzymał także kilka 
wyróżnień w konkursie Kangur Matematyczny i jest stypen-
dystą projektu „Prymus Pomorza i Kujaw”. Młodszy syn także 
przejawia zdolności matematyczne, córka natomiast bierze 
udział w konkursach plastycznych.

Pani Elżbieta uwielbia czytać książki, jej specjalnością są 
też domowe wypieki, a wolne chwile wykorzystuje na wspólne 
spędzenie czasu z rodziną. 

Starosta Dożynek
Tegorocznym Starostą Dożynek jest Michał Tomicki, 

który wraz z żoną Katarzyną prowadzi gospodarstwo rolne 
o powierzchni 36 ha, z czego 20 ha to grunty własne, a 16 ha 
dzierżawione. Gospodarstwo położone jest w miejscowości 
Kamieńczyk, specjalizuje się w produkcji mleka i bydła opa-
sowego. Gospodarstwo jest w pełni zmechanizowane, posia-
da nowe zabudowania, które są dostosowane do produkcji 
mleka. Stado podstawowe liczy 21 sztuk krów mlecznych, od 
których uzyskuje około 140 tys. litrów mleka rocznie. Oprócz 
produkcji mleka zajmuje się również hodowlą bydła opasowe-
go, którego stado liczy 19 sztuk.

Pan Michał jest rolnikiem z zamiłowania, rolnictwo było 
jego pasją od najmłodszych lat.

Mimo licznych obowiązków związanych z prowadzeniem 
gospodarstwa znajduje również czas dla rodziny i najbliż-
szych, zwłaszcza na grę w piłkę nożną z dziećmi. Państwo 
Tomiccy mają dwóch synów: Szymon lat 7 oraz Wiktor lat 3. 
Ma nadzieję, iż w przyszłości jego pasję związaną z gospo-
darstwem przejmą dzieci.

Tekst/foto: Joanna Kosińska
Państwo Tomiccy

c.d. na str. 9
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uroczystości dożynkowych. Korowód prowadziła asysta z obra-
zem Matki Boskiej Siewnej, Młodzieżowa Orkiestra Dęta SEM-
PRE CANTABILE, wieńce dożynkowe, starostowie dożynek, 
delegacje z gmin z powiatu, gospodarze dożynek, zaproszeni 
goście i pozostali uczestnicy. Na stadionie na korowód czekał ze-
spół „PIOTRKOWIANIE”, który doprowadził wszystkich uczest-
ników pod scenę, gdzie w dalszej części obrzędowej delegacje 
przekazały gospodarzom wieńce oraz chleb.

Przekazane chleby zostały rozdane wśród wszystkich uczest-
ników uroczystości.

Rangę uroczystości podniosła obecność zaproszonych go-
ści: podsekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju 
Anny Gembickiej, senatora RP Józefa Łyczaka, członka Zarządu 
Województwa Anety Jędrzejewskiej, Kujawsko-Pomorskiego wi-
cekuratora oświaty Marii Mazurkiewicz, wiceprzewodniczącego 
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wojciecha Jara-
nowskiego oraz wójtów gmin z powiatu radziejowskiego.

Podczas przemówień gospodarze: starosta Jarosław Kołtu-
niak, wójt gminy Topólka Konrad Lewandowski oraz zaproszeni 
goście złożyli życzenia wszystkim rolnikom dziękując jednocze-
śnie za ich poświęcenie i trud włożony w swoją codzienną pracę.

Po części oficjalnej odbył się konkurs na najpiękniejszy wie-
niec dożynkowy. Powołana komisja miała nie lada wyzwanie, by 
wybrać te najpiękniejsze. Wśród tych misternie wykonanych dzieł 
artystycznych przyznano trzy nagrody: I miejsce – sołectwo 
Świerczyn, II miejsce – sołectwo Miłachówek, III – sołectwo 
Czamaninek i Kol.Czamanin. Upominkiem uhonorowano wszyst-
kie sołectwa, które uczestniczyły w konkursie. Na scenie pamiąt-
kowy dyplom odebrali harcerze z SP w Topólce. Nagrody odebrali 
również uczestnicy konkursu zorganizowanego przez KRUS.

Święto Plonów to czas radości i zabawy, dlatego też w części 
artystycznej zaprezentowali się: Barbara Kalinowska z piosen-
ką o Topólce, którą napisała specjalnie na okoliczność tegorocz-
nych dożynek, zespół „PIOTRKOWIANIE”, zespoły HIGH FIVE, 
PAŁZA, STIMA i ADRIANEX. Licznie zgromadzoną publiczność 
skutecznie rozgrzała gwiazda wieczoru IVAN KOMARENKO.

Słuchając pięknej muzyki można było zwiedzać stoiska wy-
stawowe: z gmin powiatu Radziejów, Starostwa Powiatowego, 
KGW z gminy Topólka, Zarządu Kół Pszczelarzy, Kół Myśliwskich, 
Kasy rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Hodowców Wło-
cławskiego i Kaliskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych 
i Drobiu Ozdobnego, maszyn rolniczych firmy KALCHEM, ODR 
Minikowo, ARiMR. Wystawę motocykli w stylu retro z prywatnej 
kolekcji zaprezentował Mariusz Kordylak. Na motocyklach para-
dą zawitał do nas również Klub Motocyklowy z grodu Łokietka.

Animacje dla dzieci poprowadziła Lokalna Grupa Działania 
z Radziejowa, która poza tym serwowała przepyszny żurek. 
Pracownicy UG w Topólce tradycyjnie już częstowali uczestni-
ków kiełbaską z grilla. Do dyspozycji zgromadzonej publiczności 
były stoiska gastronomiczne. Dzieci skorzystały z parku rozrywki. 
Szczególną atrakcją był balon na uwięzi, atrakcja sponsorowana 
przez KDBS i firmę „Henkor”. Wielu chętnych skorzystało z okazji 
by choć na chwilę unieść się w górę.

Mimo niepokojących prognoz, pogoda dopisała. Dożynki 
zaliczamy do udanych mając nadzieję, że na długo pozostaną 
w pamięci.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się i pomogli w or-
ganizacji tego pięknego święta.

Tekst: Iwona Waszak
Foto: Wojciech Wąsikowski
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Dożynki Parafialne  
– Orle 2019

Uroczystość dożynkowa rozpoczęła się w niedzielę 18 sierp-
nia 2019 r., od zorganizowanego wejścia do kościoła delegacji 
mieszkańców wsi Głuszynek i Rybin Leśnych – czyli organiza-
torów tegorocznych Dożynek Parafialnych. W uroczystości brali 
także udział: wójt gminy Topólka – Konrad Lewandowski, prze-
wodniczący Rady Gminy – Stanisław Borkowski, sołtys sołec-
twa Głuszynek – Marek Lewandowski oraz sołtys sołectwa Orle 
– Stanisław Żywiczyński. Do świątyni przybyło wielu parafian 
i gości, a także wczasowiczów wypoczywających nad naszym 
jeziorem Głuszyńskim (Głuszyn-Orle).

Mszę dziękczynną dożynkową odprawił ks. proboszcz Ta-
deusz Szczepaniak. Trzeba przyznać, że w tym roku wyjątko-
wo pięknie został przystrojony kościół kwiatami oraz ozdobami 
z motywami dożynkowymi. Pośrodku przed ołtarzem umieszczo-
no piękny i wymowny w swej symbolice wieniec dożynkowy. Po 
mszy ksiądz proboszcz poprosił wójta gminy i przewodniczącego 
Rady Gminy o zabranie głosu. Wójt i przewodniczący Rady Gmi-
ny podziękowali rolnikom i wszystkim pracującym na roli za ich 
pracę i trud, aby zebrać jak najlepsze plony oraz żeby zapewnić 
bezpieczeństwo żywnościowe społeczeństwu.

Na zakończenie uroczystości dożynkowych wszyscy zgroma-
dzeni w kościele zostali poczęstowani przez Panie z Głuszynka 
i Rybin Leśnych symbolicznym kawałkiem chleba i ciasta.

Serdeczne podziękowania należy przekazać mieszkańcom 
Głuszynka i Rybin Leśnych za okazałe i wymowne zorganizowa-
nie dożynek parafialnych 2019 r.

Tekst: Stanisław Borkowski 
Foto: Natalia Kucal

Zakończenie budowy  
i odbiór chodnika

W miesiącu lipcu została podpisana umowa z Wykonawcą 
na wykonanie zadania pn.: „Budowa chodnika dla pieszych 
w ciągu drogi powiatowej Nr 2829C Sadłóg–Świerczyn 
w m. Świerczyn, gm. Topólka”.

W dniu 06 sierpnia br. w m. Świerczyn odbył się komisyjny 
odbiór robót budowlanych dla w/w zadania na odc. od km 5+790 
do km 5+867. W ramach inwestycji położono chodnik na odcinku 
77 mb. Zakres robót obejmował: roboty przygotowawcze, wyko-
nanie kanalizacji deszczowej, wykonanie podbudowy, wykonanie 
nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz roboty wykończe-
niowe. Łączny koszt inwestycji wyniósł 24.255,00 zł brutto. Robo-
ty zrealizowane zostały przez Usługi Budowlane PETRBUD Piotr 
Kwiatkowski, Wierzbinek gm. Sadlno.

Tekst/foto: Justyna Grabowska



11NASZE SPRAWY 4 (117)

11 września nasza szkoła dołączyła do 
akcji Narodowe Czytanie organizowanej 
przez parę prezydencką: Andrzeja Dudę 
i Agatę Kornhauser-Dudę. W tym roku za-
proponowano do czytania również wybitne 
utwory należące do kanonu naszej literatu-
ry – zbiór zatytułowany „Nowele polskie”. 
Uczniowie naszej szkoły odczytali dla całej 
społeczności szkolnej fragmenty „Kataryn-
ki” Bolesława Prusa oraz fragmenty noweli 
„Sachem” Henryka Sienkiewicza.

12 września natomiast przed budyn-
kiem Gminnej Biblioteki Publicznej w To-
pólce uczniowie także odczytali fragmenty 
nowel polskich.

Tekst/foto: Beata Jankowska

Narodowe czytanie

Zakończenie wakacji
24 sierpnia na boisku przy Szkole Podstawowej im. Francisz-

ka Becińskiego w Paniewie odbyła się impreza na zakończenie 
wakacji dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „Trzeźwa rodzina – 
bezpieczne wakacje”. Realizacja imprezy była możliwa dzięki 
współpracy sołtysów z Sadłoga, Sadłużka, Torzewa, Paniewa, 
Paniewka i Świerczynka. Do akcji włączył się również Środowi-
skowy Dom Samopomocy z Radziejowa, Gminna Komisja ds. 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Topólce oraz dziel-
nicowy Rafał Pikuła z Posterunku Policji w Topólce. Dla uczest-
ników przygotowano szereg różnorakich atrakcji. Przez całą 
imprezę można było korzystać z dmuchanego placu zabaw. Na 
uczestników czekali animatorzy z malowaniem twarzy, bańkami 
mydlanymi, stworkami z balonów oraz klockami przestrzennymi. 
Przez całą imprezę można było zapoznać się z policyjnym sprzę-
tem oraz ubrać policyjny strój lub też pozować na policyjnym 
motocyklu. W trakcie zabawy przeprowadzono konkurs pod ha-
słem: „Jak bezpiecznie spędziłem wakacje z daleka od używek”. 
W konkursie wzięło udział 23 uczestników. 11 z nich nagrodzono 
nagrodami głównymi, pozostali otrzymali nagrody pocieszenia. 
Na głodnych i spragnionych czekały talony na darmowe jedzenie. 
Impreza wsparta została również przez prywatnych darczyńców, 
za co serdecznie dziękujemy.

Tekst: Arkadiusz Jąkalski
Foto: nadesłane

Wakacje 2019
W Gminnym Ośrodku Kultury w Topólce, jak co roku, od-

bywały się atrakcyjne zajęcia skierowane do dzieci i młodzie-
ży. Każdy mógł wybrać coś dla siebie: zabawy integracyjne, 
gry planszowe, zajęcia taneczne, muzyczne oraz plastyczne. 
Uczestnicy wakacyjnych zajęć rozwijali swoje umiejętności ma-
nualne, wykonując różne prace plastyczne. Najbardziej spodo-
bał się wszystkim quilling – posługując się tym sposobem dzieci 
wykonały przepiękne obrazy. Zajęcia były okazją do ciekawego 
i pożytecznego spędzenia czasu oraz sprzyjały nawiązywaniu 
nowych przyjaźni. Ich zwieńczeniem było wspólne przygotowa-
nie słodkiego poczęstunku.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspólnie spędzony czas 
i zapraszamy na następne organizowane spotkania przez GOK.

Tekst: Iwona Waszak

Piknik integracyjny  
w Znaniewie

Sołtysi i Rady Sołeckie Znaniewa, Borku, Głuszynka i Miłachów-
ka po raz kolejny zorganizowali piknik na zakończenie wakacji.

Organizatorzy przygotowali dużo atrakcji, m.in.: gry i zabawy 
dla dzieci, bańki, malowanie twarzy i wiele innych.

Dla wszystkich uczestników przygotowany został słodki po-
częstunek oraz kiełbaski, ktore można było upiec przy ognisku.

Zwieńczeniem pikniku była udana zabawa taneczna.
Dziękujemy wszystkim za liczne przybycie i miło spędzony 

czas oraz za wszystkie ciepłe słowa kierowane pod naszym ad-
resem, które dają nam siłę do podejmowania kolejnych wyzwań.

Organizatorzy
Foto: Marek Muraczewski
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Tak podsumowały tegoroczne zajęcia w świetlicy w Sadłogu 
jego uczestnicy na ognisku kończącym tegoroczny wakacyjny 
wypoczynek.

Zaczęło się od zaproszenia do świetlicy Natalii Królikowskiej 
jako poniedziałkowego gościa specjalnego. W trakcie zajęć z tą 
młodą skrzypaczką uczestnicy zajęć poznali duszę skrzypiec i ich 
historię. Poznali także podstawy gry na skrzypcach. Kolejni go-
ście specjalni to przede wszystkim dusze towarzystwa. Gaston, 
Eloy, Leonardo, Nicolas z Argentyny wraz z ich opiekunem księ-
dzem Józefem Przybyszem pokazali uczestnikom zajęć, jak wy-
gląda ich rodzimy kraj. Wspólne grillowanie i muzykowanie było 
zalążkiem nowych przyjaźni, sympatii. Okazało się, że Gaston, 
Eloy, Leonardo i Nicolas to zapaleni piłkarze. Efektem tego był 
mecz Przyjaźni Polsko-Argentyńskiej o Puchar Sołtysa Sadłoga. 
Na zakończenie wizyty gości z Argentyny odbyło się w świetlicy 
pożegnalne ognisko. W trakcje jego trwania wystąpili absolwenci 
studiów muzycznych z Bydgoszczy – Daria Pawelec & Eryk Red-
merski wspomagani przez Kingę Redmerską. Po nich wystąpiła 
Natalia Królikowska & Nico Exequlel Montenegro. Towarzyszył 
im „chór” z księdzem Arkiem na czele oraz uczestnikami ogniska. 

Kolejne zajęcia mijały w Świetlicy w Sadłogu pod znakiem 
tańców i gimnastyki akrobatycznej. Agnieszka Matusiak, Iwona 
Trojanowska – Kopacz, Łucja Matuszewska i Sara Lachowicz 
wprowadziły uczestników zajęć wakacyjnych w gorące rytmy 
zumby, polo dance i disco polo. Ich zwieńczeniem był konkurs 
taneczny. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe statuetki, a wszyscy 
uczestnicy drobne nagrody pocieszenia. Muzyka towarzyszyła 
uczestnikom zajęć także w trakcie spotkania z Ewą Budzińską – 
młodą, zdolną śpiewaczką.

W ramach współpracy z Posterunkiem Policji w Topólce Świe-
tlicę w Sadłogu odwiedził dzielnicowy Rafał Pikuła wraz ze swoim 
kolegą z pracy. W ramach działań prewencyjnych opowiedzieli 
uczestnikom zajęć o pracy policji. Przeprowadzili także pogadan-
kę na temat bezpiecznych wakacji i wyjazdów wakacyjnych. 

Odwiedzili nas również ratownicy z Nadgoplańskiego Wod-
nego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Kruszwicy. Do-
minika Fijałkowska oraz Jarosław Wiśniewski z WOPR Kruszwi-
ca wykazali się dużym talentem pedagogicznym. Każdy mógł 
przećwiczyć udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanemu. 
Na koniec zajęć nasi goście obdarowali nas smyczami z nume-
rem ratunkowym 600 100 100 oraz specjalnymi zegarkami, które 
wskazują przegrzanie organizmu na słońcu. Ostatnim gościem 
specjalnym w te wakacje w Świetlicy w Sadłogu był Jacek Ma-
linowski „Guma”. Pan Jacek od lat zajmuje się sztukami walki. 
Tą pasją starał się zarazić uczestników zajęć. Po krótkim powi-
taniu rozpoczął się intensywny trening. Żabki, bokserskie pomp-
ki, wykopy i bloki – tego uczyli się lub ćwiczyli uczestnicy zajęć 
z Jackiem. Zajęcia minęły bardzo szybko, a mimo groźnego wy-
glądu Jacek okazał się przesympatycznym człowiekiem, dla któ-
rego zdrowy styl życia to sposób na to życie właśnie. Spotkanie 
zostało zakończone pamiątkowym zdjęciem.

Wakacje w Świetlicy w Sadłogu to nie tylko gry i zabawy. 
Tradycją stały się kulinarne środy w naszej świetlicy. Domowy 
makaron, babeczki, placki pieczone na blacie kuchni grudziądz-
kiej, spaghetti, ciastka amoniaczki, gofry, naleśniki z domowymi 
powidłami – to wszystko sami przygotowywali uczestnicy zajęć 
świetlicowych. 

Zajęcia waka-
cyjne w Świetlicy 
w Sadłogu to rów-
nież wyjazdy. Jeden 
z nich odbył się na 
basen w Radzie-
jowie. Uczestnicy 
wycieczki oprócz 
normalnego korzy-
stania z basenu 
mieli możliwość ści-
gania się na wod-
nym torze przeszkód oraz brali udział w wyścigach na zjeżdżal-
ni wodnej. Dodatkowo wszyscy mogli zapoznać się również 
z funkcjonowaniem technologii basenowej oraz tym jak wyglą-
dają „basenowe podziemia”. Na koniec wszyscy zostali nagro-
dzeni statuetkami Mistrzów Wodnych Sportów Basenowych 
oraz Najlepszych Sportowców Wodnych Sportów Basenowych 
ufundowanych przez organizatora wycieczki. Ostatnim elemen-
tem wspólnej przygody była uczta ufundowana przez Jarosława 
Kaczorowskiego z Pizzerii Zorba z Dobrego. Kolejny wyjazd to 
wycieczka do Kopalni Soli w Kłodawie oraz Rezerwatu Arche-
ologicznego w Wietrzychowicach. Okazało się, że w Kopalni Soli 

w Kłodawie mamy jedno z najczystszych i najzdrowszych źródeł 
soli na świecie. W trakcie zwiedzania podziemnej trasy turystycz-
nej na scenie koncertowej najgłębiej położonej trasy turystycznej 
na świecie swój występ dali Natalia Tejman na skrzypcach oraz 
Nico Exequlel Montenegro na gitarze. Kilka grup wycieczkowych 
miało okazję wysłuchać między innymi pieśni ukochanej przez 
Jana Pawła II – „Barka”, wykonanej przez nasz międzykontynen-
talny duet. W drodze powrotnej z Kłodawy wyprawa zahaczyła 
o grobowce megalityczne w Wietrzychowicach. Tam uczestnicy 
wyprawy mogli poznać kulturę pochówków sprzed 3500 lat p.n.e.

30 sierpnia uczestnicy zajęć wakacyjnych w świetlicy w Sa-
dłogu spotkali się po raz ostatni w te wakacje. Wszyscy zgodnie 
stwierdzili, że te dwa miesiące minęły zdecydowanie za szyb-
ko. Ostatniego dnia wakacji dla uczestników przygotowano po-
żegnalne ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. Każdy 
z uczestników zajęć otrzymał pamiątkowy breloczek oraz nagro-
dy niespodzianki ufundowane przez naszych sponsorów. Jak to 
przyznała Ala Betlińska oraz wiele jej koleżanek i kolegów to były 
najfajniejsze wakacje ich życia. Chyba najlepszym potwierdze-
niem tych słów jest fakt, że dzieciaki nie kryły łez wzruszenia, że 
to ostatni wakacyjny dzień. Miłym akcentem było podziękowanie 
w formie statuetki przekazane od dzieci dla opiekuna świetlicy.

Tekst: Arkadiusz Jąkalski / Foto: nadesłane

Najlepsze wakacje w życiu
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Podziękowania
„Nie liczy się to, ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się 

z nimi dzielisz” – tymi słowami chciałbym bardzo serdecznie 
podziękować wszystkim, którzy wspomagali nas finansowo 
lub też w inny sposób przy organizacji tegorocznych wa-
kacji w Świetlicy w Sadłogu. A byli to: Natalia Królikowska, 
Iwona Kopacz-Trojanowska, Nadgoplańskie Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe w Kruszwicy, Agnieszka Matusiak, Ksiądz 
Józef Przybysz, Gaston Alejandro Torres Juarez, Eloy Alexis 
Paulin, Leandro Federico del Castillo, Nicolas Exequlel Montene-
gro – Argentyńczycy, Ewa Budzińska, Jacek Malinowski, Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Paulina Bier-
nacka, Ksiądz Kanonik Antoni Wojciechowski, Łucja Matuszew-
ska i Sara Lachowicz, Daria Pawlewicz, Eryk Redmerski oraz 
Kinga Redmerska, Ksiądz Arek Joniec, Jarosław Kaczorowski, 
Anna Orłowska, Radny Marek Maciejewski, Grupa EXORIGO 
UPOS z Warszawy, Dzielnicowy Rafał Pikuła, Agata Królikowska, 
Aneta Tejman i Jolanta Grabowska, Irena Sołtysińska, Krystyna 
Koch i Anna Niedośmiałek, Jolanta Wolska i Wioletta Nowak, 
Sołtysi: Krzysztof Adrian, Weronika Wysocka, Marek Maciejew-
ski, Joanna Moszczyńska, Józef Ozimiński, Mariola Iten.

Jest jeszcze kilka osób oraz instytucji, które anonimowo 
wsparły nasze działania w różny sposób. Za to serdecznie im 
dziękujemy. 

Sołtys Sołectwa Sadłóg
Arkadiusz Jąkalski

Podziękowania
Zespół redakcyjny gminnego biuletynu informacyjnego „Na-

sze Sprawy” składa serdeczne podziękowania Annie Wasiak 
– wieloletniemu pracownikowi biura Rady Gminy Topólka oraz 
naszej koleżance z zespołu redakcyjnego. Ania Wasiak od sa-
mego początku wydawania „Naszych Spraw” (od 2000 r.) była 
członkiem zespołu i aktywnie współtworzyła ten biuletyn, który 
przedstawia nasze sprawy z życia codziennego mieszkańców 
gminy Topólka.

Za to zaangażowanie z głębi serca dziękujemy i wyrażamy 
naszą wdzięczność za te wszystkie lata pracy na rzecz naszej 
małej Ojczyzny.

Zespół redakcyjny
Anna Maria Migdalska 
Stanisław Borkowski 
Marek Ireneusz Muraczewski
Barbara Zielińska
Danuta Szymańska-Mączka

Wycieczka do Kłodawy
11 września, dzięki uprzejmości i życzliwości pań bibliotekarek 

– Małgorzaty Wojtczak i Małgorzaty Strzeleckiej, uczniowie klas II 
Szkoły Podstawowej w Topólce oraz Szkoły Podstawowej w Pa-
niewie uczestniczyli w wycieczce do Kopalni Soli w Kłodawie.

Zwiedzanie podziemnej trasy turystycznej rozpoczęło się od 
zjazdu windą górniczą na poziom 600 metrów pod powierzchnię 
ziemi z prędkością 6m/s. Uczestnicy wycieczki zostali zapoznani 
ze sposobami wydobywania soli. Chodzili długimi solnymi kory-
tarzami, w których sól bywa biała, różowa lub pomarańczowa. 
Byli też w kapliczce św. Kingi – patronki górników i zobaczyli wie-
le figur z soli, np. figurkę Skarbnika. Pan przewodnik opowiadał 
ciekawe legendy związane z kopalnią, a także zapoznał uczniów 
z ciężką i niebezpieczną pracą górnika. Na koniec każdy otrzy-
mał bryłkę soli.

Wycieczka do Kopalni Soli była pouczająca i dostarczyła 
uczestnikom niezapomnianych przeżyć i wrażeń.

Wychowawczynie klas II  
– Beata Jaskólska, Aleksandra Kolad, Barbara Kordylak

Tekst/foto: Aleksandra Kolad
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Rajd rowerowy
W sobotę 24 sierpnia, na zakończenie wakacji, nauczycie-

le wraz z Radą Rodziców wzięli udział w rajdzie rowerowym do 
Orla, zorganizowanym przez zarząd ZNP w Topólce. Uczestni-
kom rajdu dopisywał dobry humor, co przełożyło się na częste 
salwy śmiechu i dobrą zabawę. Po drodze towarzyszyły im też 
i zachwycały piękne widoki uroczej Gminy Topólka. Rajd zakoń-
czył się ogniskiem biesiadą przy leśniczówce.

Dziękujemy panu Damianowi Górskiemu – leśniczemu z Orla 
– za udostępnienie miejsca na ognisko i biesiadę.

– Zarząd ZNP w Topólce
Tekst: Aleksandra Kolad

Foto: nadesłane

23 sierpnia 2019 r. w Restauracji „Zakątek” w Topólce odbyło 
się niecodzienne spotkanie. Z inicjatywy Ireny Moroz (Kaniew-
skiej) i Lesława Kurzawy, odbyło się spotkanie absolwentów SP 
w Kamieńcu z roku 1955.

W spotkaniu uczestniczyli: Irena Moroz, Barbara Kałużna 
(Pawlak), Łucja Szwarc (Górzyńska) – była nauczycielka, Lesław 
Kurzawa, Barbara Zawada (Łodygowska), Stefania Wesołowska 
(Nawrocka) i Stanisław Frontczak. Wychowawczynią klasy I była 
Helena Stanelewicz. Klasa liczyła 27 uczniów. Natomiast w klasie 
VII było 16 uczniów, a wychowawczynią była Krystyna Kowalska.

W miłej atmosferze przez kilka godzin wspominano różne wy-
darzenia z życia szkolnego, w tamtych powojennych latach. Łu-
cja Górzyńska opowiadała swoje doświadczenia szkolne i relacje 
z mieszkańcami Kamieńca i okolic. Były to bardzo ciekawe opo-
wieści nadające się do szerszego opisania i utrwalenia. Duszą 
towarzystwa była jednak Irena Moroz (Kaniewska), emocjonalnie 
bardzo związana nadal z gminą Topólka, mimo że od lat mieszka 
we Włocławku.

Starsi mieszkańcy gminy zapewne odnajdą na tych zdjęciach 
swoich znajomych, a może koleżanki i kolegów.

Zebrani absolwenci ustalili, że trzeba się spotkać ponownie, 
czego naszym Rodakom serdecznie życzymy.

Tekst/foto: Stanisław Borkowski

Spotkanie Absolwentów  
Szkoły Podstawowej w Kamieńcu

Na zdjęciu: Lesław Kurzawa  
i Stefania Wesołowska (Jarecka).

Zdjęcie z 23 sierpnia 2019 r. Od lewej: Stanisław Frontczak z żoną, 
Barbara Kałużna (Pawlak) z mężem, Irena Moroz (Kaniewska), Łucja 
Górzyńska (Szwarc), Lesław Kurzawa, Barbara Zawada (Łodygowska).

Zdjęcie z 1955 r.


