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mysł i inicjatywa państwa Wędrowskich 
z Topólki to strzał w dziesiątkę. Jest 
gdzie się spotkać, wypić kawę czy zjeść 
obiad, a kameralne warunki zachęcają 
do organizowania spotkań rodzinnych 
i okolicznościowych. Obiekt może rów-
nież służyć jako sala konferencyjna, czy 
miejsce spotkań szkoleniowo-integracyj-
nych. Z całą pewnością jest to właściwa 
promocja naszej gminy.

Redakcja

był sklep tekstylny, (sprzedawano mate-
riały na metry), a w jego mniejszej czę-
ści od podwórza była rzeźnia (nazywana 
wówczas masarnią). Prawdopodobnie po 
zlikwidowaniu starej gospody znajdującej 
się gdzieś w okolicach dzisiejszej dział-
ki Ryszarda Kruszyny, zarząd Gminnej 
Spółdzielni Samopomoc Chłopska podjął 
decyzję o przeznaczeniu sklepu tekstyl-
nego na nowy lokal gastronomiczny pod 
nazwą „Gospoda Słoneczna”.

Gospoda istniała do czasu wy-
budowania „Restauracji Jesionowa”. 
Budynek po byłej gospodzie zaadop-
towano ponownie na dwa sklepy, na-
biał i pieczywo oraz mięso i wędliny. 
Później była hurtownia, wypożyczalnia 
naczyń, naprawa sprzętu AGD. Jakiś 
czas obiekt był wyłączony z działalno-
ści gospodarczej, być może służył jako 
magazyn rzeczy niepotrzebnych. Po-

Zakątek to nie tylko restauracja, to 
tu odbyliśmy swoje wakacyjne spotka-
nie Komisji ds. Promocji Gminy i zespołu 
redakcyjnego „Nasze Sprawy”, pracując 
nad kolejnym jego wydaniem.

HISTORIA ZATOCZYŁA KOŁO
Wspomniana restauracja nie jest wca-

le takim zakątkiem, chociaż nazwa brzmi 
odrobinę romantycznie. Wystrój wnętrza 
pomysłowy, zrobiony z gustem, surowy, 
aczkolwiek dostojny i przyjazny gościom. 
Aby docenić ogrom pracy, jaki został wło-
żony w budowę tego obiektu, przedstawię 
krótki zarys historyczny. I tak w połowie 
XX wieku w budynku tym od strony ulicy 

RADA GMINY TOPÓLKA
26. czerwca br. odbyła się X Sesja Rady Gminy, na której 

radni podjęli następujące uchwały w sprawach:
1. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze spra-

wozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok,
2. Udzielenia Wójtowi Gminy Topólka absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2011 rok,
3. Przyjęcia regulaminu dostarczania wody na terenie gminy 

Topólka,
4. Wyrażania zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy na 

dzierżawę nieruchomości gruntowych,
5. Zmiany uchwały Nr VII/54/11 Rady Gminy Topólka z dnia 

14 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia górnych stawek 
opłat pobieranych za odbiór odpadów komunalnych, nie-
czystości stałych na terenie Gminy Topólka,

6. Zasad określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pe-
dagoga szkolnego, psychologa, logopedy i rozliczenia ty-

godniowego wymiaru zajęć nauczycieli dla stanowisk o róż-
nym obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin,

7. Ustalenia sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez gminę Topólka,

8. Wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu 
pod nazwą „Równy start- równe szanse”, w ramach konkur-
su 3(POKAL) 0.1.1/2012 w ramach działania 9.1 i poddzia-
łania 9.1.1.,

9. Zmiany uchwały Nr VIII/61/11 Rady Gminy Topólka z dnia 
29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Topólka,

10. Zmiany uchwały Nr VIII/61/11 Rady Gminy Topólka z dnia 
29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 
rok.

Przewodniczący Rady Gminy

Anna Niedośmiałek

Dzieci i młodzież ze Świerczyna dziękują radnemu powiatu 
Grzegorzowi Łojewskiemu za przekazane piłki do gry.

Rada Sołecka
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Gmina Topólka na stadionie w Dę-
biankach zorganizowała imprezę plene-
rową w ramach kampanii promocyjnej 
„Ryby, ryby – samo zdrowie” – promo-
cja ryb słodkowodnych.

Impreza finansowana była ze środ-
ków europejskich funduszu rybackie-
go. W ramach programu odbywały się 
pokazy kulinarne, darmowa degustacja 
ryb, konkursy i zabawy.

Prawdziwy pokaz kunsztu kuli-
narnego dały Panie z Kół Gospodyń 
Wiejskich: Bielki, Paniewo – Paniewek 
– Świerczynek oraz kobiety działające 
w świetlicy wiejskiej w Sadłogu.

Mistrz kulinarny Robert Sowa był za-
chwycony kompozycją i walorami sma-
kowymi przygotowanych potraw.

Chciałbym serdecznie podziękować 
firmie Centrum Dofinansowania UERO-
ESPERT z Torunia za sprawne przygo-
towanie imprezy plenerowej oraz kam-
panię promocyjną „Ryby, ryby – samo 
zdrowie” oraz za włączenie w kampanię 
promocyjną Pań z KGW Bielki, Paniewo 
– Paniewek – Świerczynek, i Panie ze 
świetlicy w Sadłogu.

Społecznicy
W miejscowości Orle, gmina Topólka w pomieszczeniach 

OSP funkcjonuje kawiarenka internetowa, z której korzystają 
bezpłatnie mieszkańcy wsi i sąsiednich miejscowości.

Zachodziła konieczność poprawy warunków pracy w ka-
wiarence. Wystąpiłem z propozycją zakupu materiałów, 
a mieszkańcy wsi podjęli się wykonania prac. W lipcu wymie-
niono okna, założono kraty oraz wymalowano pomieszczenia 
kawiarenki i hallu.

Na szczególne wyróżnienie za wkład wniesiony w prace 
przy odnowie kawiarenki zasługują: Stanisław Lewiński, Bar-
tłomiej Lewiński, Jarosław Wajer, Stanisław Borkowski. Miesz-
kańcy Orla słyną ze społecznego zaangażowania na rzecz 
własnej społeczności. Wyróżniają się wśród nich druhowie 
miejscowej OSP z Janem Wajerem na czele. Składam im wy-
razy serdecznego podziękowania za zaangażowanie na rzecz 
społeczności sołectwa Orle.

Wójt Gminy Henryk Orłowski
Foto: Maria Jarzynowska

Oczyszczalnie  
przydomowe

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał po-
moc Gminie Topólka w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 
dla działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludno-
ści wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007–2013 – w wysokości 890 018 zł (osiemset 
dziewięćdziesiąt tysięcy osiemnaście złotych 00/100).

Ogólny koszt inwestycji o nazwie „Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Topólka” wyniesie 
1 456 859 zł. Wybudowanych zastanie 119 przydomowych 
oczyszczalni. Inwestycje realizowane będą przez okres 2012 
i 2013 roku.

19 lipca 2012 roku ja i Skarbnik Gminy Teresa Głowacka 
uczestniczyliśmy w uroczystym podpisaniu umowy przez Mar-
szałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbec-
kiego i Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego Ryszarda Bobera.

Wójt Gminy Henryk Orłowski

„Ryby, ryby – samo zdrowie”!

Szczególne podziękowanie składam Paniom, które włączyły się w proces promo-
cyjny programu „Ryby, ryby – samo zdrowie”, a swoimi zdolnościami kulinarnymi za-
chwyciły tych wszystkich, którzy uczestniczyli w imprezie plenerowej.

Wójt Gminy – Henryk Orłowski
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• Pierwsza inwestycja związaną jest z odnową parkingu w cen-
trum Topólki koło figury (fot. 1) 

• Budowa chodnika od centrum Topólki po prawej stronie 
w kierunku Orla (fot. 2)

• Chodnik przy pawilonach i mały parking za dworcem PKS (fot. 3)
• Budowa boiska do siatkówki i grilla w miejscowości Bielki, Orle, 

Sadłóg (fot. 4)
• Oznakowanie szlaków turystycznych (fot. 5)

Ogólny koszt tych inwestycji 216.348 zł.
• Realizowana jest również renowacja kościółka w Czamaninku 

(fot. 6)
• Przebudowano również drogę gminną w miejscowości Cza-

manin (fot. 7)
Był ogłoszony przetarg na wyposażenie świetlic wiejskich w: 

Bielkach, Kamieńcu, Paniewie, Sierakowach i Torzewie. Zada-
nie jest w trakcie realizacji.

Notatka sporządzona na podstawie informacji Wójta.
Tekst i foto: Stanisław Wojtysiak

Gmina Topólka realizuje zadania ujęte w budżecie Gminy na rok 2012. Mają one przyczynić się do poprawy życia i bezpieczeń-
stwa mieszkańców, jak również poprawy wizerunku i estetyki Gminy.

Spacerem po inwestycjach
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14 lipca odbył się wakacyjny festyn dla dzieci. W progra-
mie przewidziano: występy artystyczne dzieci, zabawę na tram-
polinie oraz pieczone kiełbaski dla najmłodszych. Od godziny 
18.00 uczestników zabawiał zespół muzyczny „STIMA”. Zaba-
wa trwała aż do godziny 22.00.

Ilona Budzyńska, Stanisław Borkowski

Sierakowy
Zgodnie z tradycją w tym roku również w naszej świetlicy 

organizowane były różne gry i zabawy. Jedną z ulubionych 
atrakcji był grill oraz dyskoteka, na którą przybyła liczna gru-
pa Naszych milusińskich. Dużym zainteresowaniem cieszy się 
również niedawno otwarty plac zabaw, na którym dzieci mile 
spędzają swój wolny czas. Również młodzież z wielkim zaan-
gażowaniem i chęcią grała w piłkę siatkową. 

Foto i tekst: opiekunki świetlicy Marlena Białecka i Sylwia Sobczak

Bielki

Podobne zajęcia były prowadzone w Świetlicy Wiejskiej 
w Bielkach. Organizatorką zagospodarowania czasu wolnego 
dzieciom była Beata Głowacka. Z dużym zaangażowaniem or-
ganizowała zabawę, gry planszowe, zajęcia sportowe i wresz-
cie zwykłe pogaduchy. To wszystko po to, by dzieci uczyły się 
samodzielności, a rodzice spokojnie pracowali przy żniwach.
Foto: Agnieszka Głowacka                                  Tekst: Stanisław Wojtysiak

Wakacje to czas odpoczynku i relaksu dla każdego dziecka, 
ale także spory stres dla rodziców zwłaszcza tych pracujących 
na wsi, gdyż okres żniw to wiele niebezpieczeństw dla najmłod-
szych mieszkańców. By rodzice byli spokojni o swe pociechy, 
a dzieci miło spędzały czas, w świetlicy w Paniewie zorgani-
zowano popołudniowe zajęcia. Pod okiem opiekunki – Eweli-
ny Jankowskiej odbywały się różnorodne zajęcia: plastyczne, 
sportowe, a także spacery, gry i zabawy. Miłym akcentem na 
zakończenie było „Pożegnanie lata” zorganizowane przez rad-
ną i sołtysa. Przygotowany został poczęstunek i wesoła zaba-
wa. Spotkanie sprawiło radość dzieciom. Wszyscy miło spędzili 
czas i wracali do domu uśmiechnięci.

Foto: Ewa Adrian
Sołtys: Krzysztof Adrian

WAKACJE  W  ŚWIETLICACH  2012

Orle Paniewo
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Koncelebrował mszę św. dziękczynną i  wygłosił homilię. Na 
zakończenie uroczystości, chlebem z tegorocznych zbiorów 
zostali obdarowani zaproszeni goście. Tradycyjnie już uczest-
nicy mszy dożynkowej podzielili się chlebem.

O godz. 15.00 na stadionie w Dębiankach rozpoczęła 
się impreza plenerowa pod hasłem „Zakończenie lata 2012” 
i II Topólecki Festiwal Orkiestr Dętych.

Tekst i foto: Stanisław Wojtysiak

By tradycji stało się zadość, jak co roku w pierwszą nie-
dzielę września liczne grono parafian pospieszyło na gmin-
no-parafialne dożynki, by podziękować Bogu za dary ziemi 
i nasz chleb powszedni. Uroczysta suma rozpoczęła się przed 
kościołem. Ksiądz Maciej poświęcił chleby, wieńce, dary pól 
i ogrodów i wprowadził korowód dożynkowy do świątyni. 

AGATA 
POGODZIŃSKA 
– mieszkanka 
Ś w i e r c z y n k a , 
gdzie wraz z mę-
zem Radosławem 

wspólnie prowadzi 
gospodarstwo rolne 

o profilu roślinno-zwie-
rzecym. Mama dwójki synów 

10-letniego Konrada i 8-letniego Mikołaja, 
którzy dostarczają jej wiele radości. To 
osoba pełna pomysłów, które z zapałem 
realizuje. Czynnie współpracuje z kołem 
gospodyń wiejskich PPS, gdzie obecnie 
sprawuje funkcje przewodniczącej.

Starostowie Dożynek 
2012

MAREK 
LASKOWSKI 
to mieszkaniec 
Chalna, tam też 
z żoną Magdaleną 
oraz córkami 
Pauliną, Anną 
i Agnieszką 
gospodarują na 
28 ha o profilu 
produkcji roślinno-
-zwierzęcej. 
Hodują 150 szt. trzody chlewnej 
oraz 8 krów.
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zentacja dorobku muzyczno-rozrywkowego. Festiwal stał się 
sposobem podziękowania dla osób starszych jak i młodzieży 
za poświęcenie czasu, wkładu materialnego w naukę trwającą 
kilka lat pracy; oraz podziękowaniem i uhonorowaniem wkładu 
pracy kapelmistrzom i instruktorom muzycznym.

Głównym organizatorem Festiwalu był Gminny Ośrodek 
Kultury w Topólce. Fundatorami pucharów byli: Wójt Gminy To-
pólka, Przewodnicząca Rady Gminy w Topólce, Janina i Zbi-
gniew Góreccy. Imprezę sponsorowali: Zarząd KDBS we Wło-
cławku, Grzegorz Chełminiak, Wioletta i Krzysztof Wędrowscy. 
Podczas festiwalu wszystkie orkiestry zostały nagrodzone pu-
charami. Wzorem pierwszego Topóleckiego Festiwalu Orkiestr 
Dętych po części oficjalnej wszystkich uczestników czekał 
poczęstunek i wspólna zabawa w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Topólce. Ta forma spędzania wolnego czasu sprzyja inte-
gracji młodzieży z różnych części naszego Województwa, jak 
też rozwija wspólne zainteresowania i cieszy się dobrą opinią 
wśród uczestników.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Topólce 

Tegoroczny II Topólecki Festiwal Orkiestr Dętych odbył się 
wyjątkowo 2 września, łącząc obchody Gminno-Parafialnych 
Dożynek. W festiwalu udział wzięły następujące orkiestry dęte: 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Zespołu Szkół Samochodowych 
we Włocławku – pod kierownictwem Grzegorza Augustynowi-
cza i Andrzeja Marciniaka, Orkiestra Dęta OSP z Raciążka – 
pod kierownictwem Andrzeja Lewandowskiego, Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta Sempre Cantabile z GOK-u w Topólce – pod 
kierownictwem Zbigniewa Wojciechowskiego. Festiwal nie miał 
formy przeglądu, a jedynie dowolnej prezentacji repertuaru w/w 
orkiestr. Orkiestry zaprezentowały utwory znane i mniej znane, 
polskie i zagraniczne, zagrały to, w czym czuły się jak najlepiej. 
Różnorodny repertuar orkiestr wzbudził duże zainteresowanie 
publiczności zebranej na Stadionie gminnym w Topólce. 

Celem festiwalu jest integracja orkiestr a tym samym zachę-
ta młodzieży do kontynuacji edukacji muzycznej w tego typu 
kołach zainteresowań; wspólna wymiana doświadczeń i pre-

PLONÓW  W  TOPÓLCE

Foto: Stanisław Wojtysiak
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15 sierpnia – święto  
nie tylko Kościoła

W pełni lata, u schyłku żniw w Świerczyńskiej parafii przy-
pada odpust w dzień Matki Boskiej Wniebowziętej. Maryja 
wśród stworzeń została wyróżniona najwyższą godnością. Ko-
ściół oddaje jej szczególną cześć. Jej kult jest tak powszechny 
i żywy, że stanowi jego cechę charakterystyczną. 

Uroczystość obchodzona 15 sierpnia jest jedną z najważ-
niejszych wśród świąt poświęconych Maryi. Nawiązuje do jej 
śmierci, wskrzeszenia i wzięcia do nieba. Odpusty tego dnia 
są najliczniejsze. 

W naszej wspólnocie parafialnej gościliśmy ks. kanonika 
Zbigniewa Wróbla, który sprawował odpustową Sumę i wygło-
sił kazanie. Podkreślił w nim, że Wniebowzięta Maryja zbliża 
nas do Boga. Droga, którą przebyła na ziemi, cierpienie, które-
go doświadczyła zaprowadziły Ją do Nieba. I dlatego dla nas 
stanowi wzór. Jej przykład daje nam nadzieję i pozwala spoj-
rzeć na Niebo jako cel chrześcijańskiego życia.

Sierpniowa data wiąże się także z ważnymi dla nas wy-
darzeniami historycznymi. Ks. Zbigniew nawiązał w swej wy-
powiedzi do cudu nad Wisłą i poświęcenia polskich żołnierzy 
w walce z bolszewikami. Podkreślił, iż powinności człowieka 
wobec Boga, Ojczyzny i drugiego człowieka wyznaczają drogę 
chrześcijańskiego życia. 

W tradycji ludowej 15 sierpnia to także święto Matki Bo-
skiej Zielnej. Stąd na zakończenie Mszy Świętej nastąpiło 
poświęcenie kwiatów i ziół, które wierni przynieśli ze sobą do 
świątyni. 

Foto Stanisław Wojtysiak
Elżbieta Pesta

Orle

W niedzielę 19 sierpnia w miejscowym kościele odbyły się 
Dożynki Parafialne. Uroczystość dożynkowa zgromadziła wielu 
mieszkańców parafii, rolników oraz naszych czasowych parafian 
– wczasowiczów wypoczywających nad Jeziorem Głuszyńskim 
i Orzelskim. Dziękczynną mszę świętą za tegoroczne plony – 
dary ziemi sprawował Ksiądz Proboszcz Tadeusz Szczepaniak. 

Gospodarzami dożynek i wykonawcami pięknego a zara-
zem oryginalnego wieńca byli mieszkańcy wsi Głuszynek i Ry-
bin Leśnych. Po uroczystej mszy gospodarze dożynek zgodnie 
z parafialną tradycją podzielili się chlebem i ciastem z miesz-
kańcami parafii oraz ludźmi z różnych miast naszego kraju wy-
poczywającymi na terenie gminy Topólka.

Foto i tekst Stanisław Borkowski

Mąkoszyn
Dożynki, to czas dziękczynienia Stwórcy za plony, takie 

też odbyły się w parafii św. Jakuba w Mąkoszynie 19 sierpnia. 
W uroczystości udział wzięła delegacja z sołectwa Sierakowy 
z wieńcem dożynkowym, chlebem i owocami. 

Ks. proboszcz Krzysztof Szcześniak w swoim kazaniu pod-
kreślił „ … świętujemy zakończenie żniw. Wszyscy z szacun-
kiem i uznaniem myślimy o ciężkiej pracy rolnika, o naszych 
żywicielach, którym zawdzięczamy to, że na naszych stołach 
jest chleb…”. 

Na zakończenie mszy zgodnie ze staropolską, piękną tra-
dycją, podzieliliśmy się chlebem. Proboszcz podkreślił „niech 
nigdy i nikomu w naszej parafii i całej ojczyźnie nie zabraknie 
chleba”.

Foto i tekst Anna Niedośmiałek

Dożynki 
parafialne
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30 czerwca, na Stadionie w Dębian-
kach odbył się festyn rodzinny RYBY, 
RYBY SAMO ZDROWIE.

To było prawdziwe ucztowanie, od 
początku imprezy stoły uginały się od 
rybnych przysmaków przygotowanych 
przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
„Bielczanki” z Bielek, „PPŚ” z Paniewa 
i reprezentacja Sadłoga. Do degustacji 
były – ryby smażone, faszerowane, ro-
ladki. Były też ryby marynowane w za-
lewach octowych, podane z warzywami 
i przygotowane w galarecie. Trudno było 
uwierzyć, że z ryb poławianych w oko-
licznych jeziorach można przygotować 
aż tyle przysmaków. Na zakończenie 
prezentacji i degustacji dań przygotowa-
nych przez KGW, przyszedł czas na go-
ścia specjalnego, mistrza kuchni Roberta 
Sowę, który wraz z Konradem Birkiem 
i Krzysztofem Baranowskim przygotował 
3 dania. W menu znalazła się zupa z lina 
z pomidorami i papryką węgierską, filety 
z sandacza podane na ragout z socze-
wicy i pomidorów z kardamonem oraz 
pieczony szczupak podany z jarzyna-
mi sezonowymi w sosie z sera pleśnio-
wego. Dania smakowały wyśmienicie, 
znikały błyskawicznie, bo każdy chciał 
spróbować potrawy serwowanej przez 
mistrza. Topólecki festyn został połączo-
ny z otwarciem sezonu wakacyjnego dla 
dzieci. Przygotowano plac zabaw – dmu-
chane zamki i zjeżdżalnie, baseny z pi-
łeczkami. To dla dzieci była świetna za-
bawa, nie zniechęciła nawet burza, która 
tuż przed rozpoczęciem imprezy szalała 
nad stadionem Tęczy w Dębiankach.

Redakcja

Ryby, ryby samo zdrowie
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W Sierakowach  
dzieci się cieszą i bawią

Marzeniem moim i Wójta Gminy Topólka było zorganizo-
wanie bezpiecznego placu zabaw dla dzieci i boiska sporto-
wego dla młodzieży. I wreszcie oficjalnie 26 lipca otworzyli-
śmy oba obiekty, które poświęcił proboszcz parafii Mąkoszyn 
ks. Krzysztof Szcześniak.

Gmina Topólka złożyła wniosek do Lokalnej Grupy Działa-
nia „Razem dla powiatu radziejowskiego” w ramach tzw. ma-
łych grantów, na budowę placu zabaw w miejscowości Siera-
kowy. Ogólny koszt budowy placu zabaw wyniósł 20.000,00zł 
(dwadzieścia tysięcy złotych) z tego, pomoc ze środków 
PROW w ramach odnowy miejscowości 13 tys. zł.

Boisko do gry w siatkówkę wykonano systemem gospodar-
czym przez pracowników Urzędu Gminy Topólka.

„Kiedyś w tym miejscu były nieużytki, ugór i tylko praca 
mieszkańców pozwoliła tak pięknie zagospodarować ten teren” 
– powiedział na otwarciu Wójt gminy – Henryk Orłowski.

Wspólnie: wójt, radny, sołtys i najmłodsi mieszkańcy uro-
czyście otworzyliśmy plac zabaw. Ponadto w uroczystym 
otwarciu udział wzięli: Skarbnik gminy – Teresa Głowacka, 
przewodniczący komisji ds. oświaty, kultury i sportu – Stani-
sław Borkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej – Stani-
sław Ostrowski, sołtys sąsiedniego sołectwa Kozjaty – Henryk 
Kołecki i mieszkańcy Sieraków.

Na zdjęciu od lewej: Anna Niedośmiałek, Patryk Kurlapski, Sołtys – 
Małgorzata Michalak i Wójt Gminy – Henryk Orłowski.

Na placu zabaw i boisku czynnym wcześniej niż data ofi-
cjalnego otwarcia, bawią się dzieci i młodzież z sąsiednich 
wiosek. Plac zabaw w Sierakowach jest słynny już na całą 
okolicę.

Foto Stanisław Wojtysiak
Radna Anna Niedośmiałek

FUNDUSZ SOŁECKI 2012

Bielki – realizują  
Fundusz sołecki

Kolejna inwestycja z Funduszu Sołeckiego w Bielkach to 
wymiana uszkodzonego zbiornika na ścieki sanitarne. Wymia-
na była konieczna ze względów bezpieczeństwa, było zagro-
żeniem dla bawiących się dzieci przy świetlicy. Rada Sołecka 
zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego z września ubiegłego 
roku zakupiła wraz z montażem zbiornik ekologiczny na szam-
bo. Koszt inwestycji to 2000 złotych.

Foto Agnieszka Głowacka
Stanisław Wojtysiak

II Turniej Dziecięcych 
Dzikich Drużyn  
w Piłce Nożnej

03 sierpnia w Dobrem odbył się II Turniej Dziecięcych 
Drużyn w Piłce Nożnej organizowany przez Stowarzyszenie 
Sympatyków Piłki Nożnej Orlik oraz Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Dobrem. W turnieju tym udział wzięła drużyna chłopców 
z Orla. Deszczowa aura pokrzyżowała i utrudniła zawodnikom 
zmagania sportowe, ale ambicji i woli walki nie brakowało mło-
dym sportowcom. Drużyna chłopców z Orla zdobyła wyróżnie-
nie i w nagrodę otrzymała dwie piłki. 

Transport drużynie zapewnili: Ilona Budzyńska, Jerzy Bor-
kowski oraz Stanisław Borkowski. Opiekunem drużyny w trak-
cie turnieju był niżej podpisany.

Foto i tekst: Stanisław Borkowski
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Do Kazania płyniemy prawie bez 
przeszkód. Etap dość długi i na początku 
uciążliwy. Serwowane na biwaku w Ka-
zaniu kiełbaski z rusztu i przywieziona 
w termosie grochówka szybko regeneru-
ją siły. Po rozbiciu namiotów przeprowa-
dzono konkurs „lotki”, a potem ognisko, 
pieczenie pajd chleba i reszty kiełbasek, 
piosenka turystyczna, pogwarki i dys-
kusje w podgrupach. O dziwo nie ma 
w tym roku naszych „przyjaciół” meszek 
i komarów – nuda panie, nie ma z kim 
walczyć, jak stwierdził jeden ze spływo-
wiczów. W sobotę, po quizie o tematyce 
związanej głównie z przyrodą na szlaku 
wypływamy na trasę do Machnacza. Do 
Brześcia, gdzie zaplanowano krótki po-
stój płyniemy autostradą i czegoś nam 
brak. Nie ma jak co roku żółtych plam 
przekwitających łanów rzepaku. Szlak 
od Brześcia wymaga uwagi i koncentra-

Zgłowiączką na piechotę!      c.d.

cji. Po przepłynięciu jazu koło Cukrow-
ni w Starym Brześciu wiele załóg musi 
wylać wodę z kajaków. Dopływamy do 
Nowego Młyna, gdzie jest jaz i elektrow-
nia. Za jazem znów horror – brak wody. 
W korycie wystają kamienie, między któ-
rymi sączą się stróżki wody. Krasnoludki 
może na swoich łupinkach by i przepły-
nęły. My musimy kajaki zwieźć na biwak 
w Machnaczu, bo płynąć nijak się nie da. 
Na biwaku na kajakarzy oczekują smacz-
ne kiełbaski i kaszanki z grilla. Do Mach-
nacza dociera wielu gości w odwiedziny 
do uczestników Spływu. Tutaj finalizu-
jemy konkurs na hasło o tematyce AA, 
który jest ostatnim konkursem Spływu. 
W tym roku zwyciężyło hasło: „Nie popijaj 
piwa, gdy szlak Zgłowiączki wzywa” au-
torstwa Urszuli Sobczak.

Niedziela, to ostatni 10 kilometrowy etap, 
też autostrada z kilkoma przeszkodami. 

Gdzie te czasy, gdy koryto rzeki prze-
gradzało ponad czterdzieści zawałów wy-
magających przerzucania kajaków przez 
zwalone drzewa, obnoszenia brzegiem 
w pokrzywach po pas wśród hord koma-
rów, brodzenia po kolana w błotnistej mazi. 

Na metę w Parku im. Henryka Sien-
kiewicza we Włocławku wpłynęła kawal-
kada kilkudziesięciu kajaków, a kajaka-
rzy powitały liczne grupy Włocławiaków, 
rodziny i przyjaciele płynących. Tutaj na 
wysokości Katedry Włocławskiej odby-
ło się zakończenie Spływu, pod flagą 
PTTK, gdzie zostały wręczone przydat-
ne w turystyce nagrody. Wręczono także 
naszym przyjaciołom: Złotą Turystyczną 
Odznakę Kajakową Jurkowi Modlińskie-
mu oraz specjalny puchar „Uścisk dłoni 
prezesa” Marianowi Stalisiowi z okazji 
trzydziestolecia pływania. 

Impreza ta, z zakresu kwalifikowa-
nej turystyki kajakowej, staje się z roku 
na rok coraz bardziej popularna w Pol-
sce. Stanowi ona znakomitą promocję 
Regionu Kujaw. Podziękowania należą 
się Wszystkim, którzy poprzez pomoc 
organizacyjno-finansową przyczynili się 
do zorganizowania Spływu i tak: Urzę-
dowi Marszałkowskiemu Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Urzę-
dowi Miejskiemu we Włocławku, Urzędo-
wi Gminy w Topólce, Spółdzielni „Świt” 
w Topólce, Firmie „HENKOR” w Topólce.

Jako Komandor Spływu serdeczne 
dziękuję, przede wszystkim w imieniu 
jego uczestników. Również podziękowa-
nia należą się członkom Włocławskiego 
Klubu Wodniaków PTTK, którzy pomogli 
mi przy organizacji spływu.

A zatem – do zobaczenia w maju 
2013 roku ponownie na Zgłowiączce na 
XXII Ogólnopolskim Spływie Kajakowym. 
Obecność obowiązkowa!

Foto i tekst: Komandor Spływu

Lech Wojciech Krajewski
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Urodzili się

Bartosz Płachecki, ur. 30.01.2012,
zam. Kamieniec

Patryk Rewers, ur. 02.05.2012,
zam. Miłachówek

Weronika Jeszka, ur. 19.05.2012,
zam. Borek

Hubert Urbański, ur. 20.06.2012,
zam. Świerczyn

Kacper Kaczmarek, ur. 12.06.2012,
zam. Czamaninek

Wiktoria Jagodzińska, ur. 11.05.2012,
zam. Czamanin

Agnieszka Brzezińska i Sławomir Rewers,
4 czerwca 2011 r.

Joanna Lisiecka i Grzegorz Rewers, 
16 lipca 2011 r.Śluby


