
Nr 4 (93)
Nakład 1000 egz. Numer BezpŁatNylipiec – sierpień 2015 r.

BiuletyN iNformacyjNy GmiNy topólka

D
w
u
m
ie

s
ię

c
z
n
ik

ISSN 1641-2443

„…Drodzy Rolnicy!
Za dary  
Waszych rąk,  
za owoce Waszej 
pracy – jakże 
ciężkiej i mozolnej, 
składam Wam słowa 
najwyższego uznania. 
Jesteśmy Wam winni 
wdzięczność  
i szacunek”…. 

„…Dziękuję  
za Wasz trud  
i pracę, życzę,  

aby ten dożynkowy 
bochen chleba 

stał się symbolem 
pomyślności wszystkich 

mieszkańców naszej 
gminy”… .

Wójt Gminy 
Marek Dybowski

Dożynki Gminno-Parafialne 2015

Starostowie dożynek
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Działalność GZEAS w Topólce
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w To-

pólce działa na podstawie Uchwały Rady Gminy Topólka z dnia 
31 grudnia 1991 r. Jest on samodzielną jednostką organiza-
cyjną, która nie posiada osobowości prawnej, działającą jako 
wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy Topólka. Zespół 
obejmuje zasięgiem swego działania placówki oświatowe, któ-
rych organem prowadzącym jest Gmina Topólka. Są to: Szkoła 
Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Topólce wraz z Punktem 
Przedszkolnym, Szkoła Podstawowa im. Franciszka Becińskie-
go w Paniewie, Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Topólce.

Głównym przedmiotem działania Zespołu jest prowadzenie 
obsługi merytorycznej, organizacyjnej i finansowo-księgowej 
placówek oświatowych. Zespół wykonuje również inne czynno-
ści związane z zadaniami organu prowadzącego szkoły, wyni-
kające z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki 
wychowawczej, powierzone przez Wójta Gminy Topólka. Do 
zadań oświatowych, którymi aktualnie zajmuje się Zespół na-
leży m.in. realizacja Rządowego programu pomocy uczniom 
w 2015 r. „Wyprawka szkolna”, składanie wniosków o udziele-
nie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, mate-
riały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe „Dotacja podręcz-
nikowa w 2015 r.”, pomoc uczniom o charakterze socjalnym 
„Stypendium szkolne w roku szk. 2015/2016”, koordynowanie 
projektu p.n. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w wo-
jewództwie kujawsko-pomorskim”, którego celem jest wyposa-
żenie szkół podstawowych w tablice interaktywne, realizacja 

Rządowego programu „Książka naszych marzeń”, który umożli-
wi zakup książek do bibliotek szkolnych w celu promocji czytel-
nictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji 
i zainteresowań czytelniczych.

W Zespole zatrudnieni są na stanowiskach: głównego księ-
gowego, pani Krystyna Kaźmierczak; zastępcy głównego księ-
gowego, pani Barbara Sikorska; samodzielnego referenta, pan 
Marcin Woźniak; opiekuna dzieci w autobusie szkolnym, panie: 
Anna Frontczak, Malwina Grabowska, Ewelina Leszczyńska, 
Judyta Wiśniewska. Od 1 września 2015 r. w Zespole zostało 
utworzone stanowisko kierownika.

W związku z rozpoczętym nowym rokiem szkolnym, Gminny 
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Topólce informu-
je, że w roku szk. 2015/2016 naukę w szkołach Gminy Topólka 
rozpoczęło 480 uczniów: w 13 oddziałach Szkoły Podstawowej 
w Topólce – 259, w 6 oddziałach Szkoły Podstawowej w Panie-
wie – 66, w 8 oddziałach Gimnazjum w Topólce – 155. Czte-
ry oddziały przedszkolne w Topólce liczą 71 dzieci, natomiast 
w jednym oddziale przedszkolnym w Paniewie jest 20 dzieci. 
Wszystkich zainteresowanych zmianami, jakie nastąpiły w szko-
łach od 1 września 2015 r. zapraszam do lektury „Niezbędnika 
dla ucznia, rodzica i nauczyciela na rok szk. 2015/2016” wyda-
nego przez MEN, który znajduje się na stronie: www.men.gov.
pl/niezbednik.

Maria Olszewska 
Kierownik GZEAS w Topólce

INFORMACJA
Uprzejmie informuję, że w okresie od 

lipca 2014 do lutego 2015 na zlecenie 
Starostwa Powiatowego w Radziejowie, 
geodeta powołany przez Starostę Po-
wiatu Radziejowskiego, wykonywał prace 
geodezyjne polegające na uzupełnieniu 
i aktualizacji ewidencji gruntów i budyn-
ków, dystrybucji zbioru danych o dział-
kach, budynkach i lokalach.

Po wykonaniu powyższego, opracowa-
ny został operat polegający na założeniu 
ewidencji budynków i lokali oraz aktualiza-
cji klas terenów zabudowanych i zurbani-
zowanych dla terenu Gminy Topólka.

Na jego podstawie Wydział Geodezji, 
Kartografii, Architektury i Budownictwa 
sporządził zawiadomienia o zmianach 
w klasyfikacji gruntów, powierzchniach 
nieruchomości oraz powierzchniach bu-
dynków i lokali znajdujących się na danej 
nieruchomości.

W związku z powyższym w najbliż-
szym czasie zostaną wystosowane we-
zwania do złożenia informacji w sprawie 
podatku od nieruchomości ,podatku rol-
nego i podatku leśnego, zgodnie z nową 
klasyfikacją. Co za tym idzie, nastąpi 
zmiana podstawy opodatkowania i wy-
miaru podatku.

Dane przekazane przez Starostwo Po-
wiatowe są dla Gminy wiążące, stąd też 
wszelkie zapytania i wątpliwości dotyczą-
ce zmian klasyfikacji należy kierować do 
Starostwa Powiatowego w Radziejowie, 
Wydziału Geodezji, Kartografii, Architektu-
ry i Budownictwa pod nr telefonu 54 285-
35-53, 54 285-22-87 wew. 233, 223.

Sekretarz Gminy Konrad Lewandowski

W środę, 19 sierpnia odbył się 
II Gminny Rajd Rowerowy. Na starcie sta-
nęło 23 uczestników. Wśród startujących 
była także grupa rowerzystów z sąsiedniej 
gminy Osięciny. Trasa wiodła z Topólki 
przez Dębianki, Chalno, Olszak, Kamień-
czyk, Miłogaj, Sierakowy, Emilianowo, 
Kozjaty, Kamieniec, Czamanin, Czamanin 
Kolonia, Czamaninek do Topólki. Przed 
startem, każdy z uczestników otrzymał 

pamiątkową koszulkę z odpowiednim napisem, ufundowaną przez organizatorów. Na 
trasie były różne warunki drogowe, na odcinku Kamieńczyk – Miłogaj, ekstremalne 
piaski, ale wszyscy zawodnicy dali radę. Na pochwałę zasługuje najstarszy zawodnik 
rajdu – Lesław Tanalski z Chalna i najmłodszy – Igor Szymczak z Orla. Opiekę me-
dyczną sprawowały: Lidia Wojtysiak i Iwona Banasiak, które były również uczestnicz-
kami rajdu. Zakończenie odbyło się w GOK-u. Na zawodników czekał posiłek i napoje. 
W miłej atmosferze do-
konano podsumowania. 
Dziękujemy uczestni-
kom i osobom związa-
nym z przygotowaniem 
rajdu. Zapraszamy do 
udziału w następnym 
roku.

Tekst i foto: 
Stanisław Borkowski

Organizatorzy: 
Wójt Gminy – Marek Dybowski
Przewodniczący Rady – Stani-
sław Borkowski
Dyrektor GOK – Jan Błaszczyk

II Gminny Rajd Rowerowy  
Topólka 2015
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Realizacja zadań inwestycyjnych w 2015 roku  
– w ujęciu rzeczowym

Susza – szacowanie strat

Przyjęty budżet gminy na rok 2015 zakładał realizację na-
stępujących zadań:
1. termodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Topólce 

i budynku przedszkola
2. rozbudowa przedszkola,
3. remont pomieszczeń w GOK w Topólce (zaplecze kuchen-

ne, klimatyzacja),
4. modernizacja dróg w ośmiu miejscowościach.

Na zadania przewidziane do realizacji w dziale „Oświata”, 
tj. na termodernizację budynków oświatowych (przedszkola 
i Szkoły Podstawowej w Topólce) oraz rozbudowę przedszko-
la, władze gminy poprzedniej kadencji złożyły stosowne wnio-
ski o dofinansowanie ich realizacji. Wnioski te spełniały kryteria 
merytoryczno- technicznej dopuszczalności projektów. Jednak 
po dokonanej ocenie punktowej zostały zakwalifikowane do list 
rezerwowych.

W obliczu braku możliowści dofinansowania tych projektów 
środkami finansowymi będacymi w dyspozycji Marszałka Wo-
jewództwa Kujawsko-Pomorskiego zaszła potrzeba urealnienia 
przyjętego planu inwestycyjnego na 2015 r. 

W czerwcu br. wprowadzono na ich miejsce nowe zadania:
1. modernizacja nawierzchni dróg wewnętrznych w strefie 

przystanku autobusowego i centrum handlowo-usługowego 
w Topólce (na zdjęciu).

2. przebudowa drogi osiedlowej w Topólce.
3. remont parteru budynku urzędu gminy.
4. remont bieżący budynku OSP w Orlu obejmujący wymianę 

pokrycia dachu oraz remont pomieszczeń na piętrze.

Wprowadzone zmiany do budżetu gminy uwzględniły rów-
nież wzrost wydatków bieżących w dziale 921 – „domy i ośrodki 
kultury, świetlice wiejskie”.
Do chwili obecnej wykonano:
– remont pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Kultury w Topólce,
– modernizację 4479 mb. dróg (w miejscowościach: Borek, 

Miałkie, Rybiny, Marcelin, Paniewo, Wola Jurkowa, Kamień-
czyk, Świerczynek) w technologii nawierzchni tłuczniowej 
z powierzchniowym utrwalaniem emulsją i gresami,

– remont pomieszczeń w remizie OSP w Orlu,
– adaptację jednego z pomieszczeń w remizie OSP w Ka-

mieńcu na zaplecze kuchenne świetlicy wiejskiej,
– adaptację pomieszczenia w dworku w Świerczynie z prze-

znaczeniem na świetlicę wiejską w tej miejscowości. 
Obecnie realizowane są zadania wprowadzone do bu-

dżetu w czerwcu br.
Prowadzone prace remontowe w budynku urzędu gminy 

mają na celu głównie poprawę warunków obsługi interesanta. 
Wpłyną one również na podniesienie estetyki nieznacznej czę-
ści pomieszczeń w jakże zaniedbanym wewnątrz obiekcie.

Wójt Gminy Topólka Marek Dybowski
Foto: Konrad Lewandowski

Uprzejmie informuję, że kopie proto-
kołów z oszacowania strat w uprawach 
powstałych w wyniku suszy, będące za-
łącznikami do wniosków o pomoc finan-
sową z Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa można będzie odbierać 
w Urzędzie Gminy Topólka od 21 wrze-
śnia br. w pokoju nr 15 i 16.

Informuję jednocześnie, że rolnicy za-
interesowani kredytem „klęskowym” winni 
zgłaszać ten fakt w Urzędzie Gminy, (po-
kój nr 15 i 16), ponieważ należy uzupeł-
nić protokoły, które w dwóch egzempla-
rzach zostaną przedłożone Wojewodzie 
w celu potwierdzenia wystąpienia szkód.

Andrzej Jarzynowski

Droga Dębianki Wola Jurkowa
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Sprawozdanie z uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 
2015/2016

1 września 2015 roku w naszej szkole odbyła się inauguracja roku 
szkolnego 2015/2016. W uroczystości wzięli udział: dyrektor szkoły 
Barbara Wieser, Wójt Gminy Marek Dybowski, rada pedagogiczna, pra-
cownicy szkoły, uczniowie i licznie przybyli rodzice. Na wstępie dyrek-
tor powitała wszystkich nauczycieli, pracowników, uczniów i rodziców. 
Szczególnie ciepłe słowa skierowała do nowych uczniów i dzieci z od-
działu przedszkolnego. W dalszej części przekazała informacje na temat 
organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2015/2016. Następnie głos 
zabrał wójt gminy Marek Dybowski, który życzył wszystkim uczniom, 
nauczycielom, pracownikom szkoły owocnej i wytrwałej pracy w nowym 
roku szkolnym. Na koniec uczniowie udali się do klas, gdzie spotkali się 
ze swoimi wychowawcami.

Wszystkim uczniom życzymy wielu sukcesów w nowym roku szkol-
nym 2015/2016.

Foto: Agnieszka Kontowicz
Tekst: Jolanta Przybysz

Narodowe Czytanie „ Lalki” Bolesława Prusa
4 września 2015 roku o godzinie 12.00 w naszej szkole odbyła się 

4 edycja ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, podczas której czy-

taliśmy powieść Bolesława Prusa „Lalka”, której bohaterami są m.in. 
Stanisław Wokulski, Ignacy Rzecki, Izabela Łęcka, tworząc galerię nie-
zapomnianych bohaterów. Dodatkowo w szkole została zorganizowana 
wystawa, na której prezentowane jest życie i twórczość Bolesława Prusa. 

Organizatorem Narodowego Czytania „Lalki” była Elżbieta Lewan-
dowska. 

Foto: Agnieszka Kontowicz
Tekst: Jolanta Przybysz

Narodowe Czytanie
W sobotę 5 września w całej Polsce odbyło się Narodowe Czytanie 

„Lalki” Bolesława Prusa .

Narodowe Czytanie to akcja, która propagując największe dzieła pol-
skiej literatury, wzmacnia poczucie narodowej tożsamości i popularyzu-
je czytelnictwo wśród Polaków.

W naszej szkole włączyliśmy się w tę szczytną akcję już 4 września. 
Na początku uczniowie klas IV-VI poznali krótką biografię Bolesława 
Prusa i tematykę powieści „Lalka”. Najważniejszym punktem spotkania 
było odczytanie fragmentu dzieła przez wybranych uczniów i nauczy-
cieli. 

Emilia Kacprzak

Nowy rok szkolny rozpoczęty!
1 września podczas uroczystej inauguracji roku szkolnego dyrektor 

Grzegorz Pierucki powitał uczniów, nauczycieli i przybyłych rodziców. 
Szczególne słowa skierował do pierwszoklasistów rozpoczynających 
przygodę z nauką oraz nowych nauczycieli – Julii Zawady i Katarzyny 
Smól. Poinformował wszystkich, iż w okresie wakacyjnym odnowio-
ne zostały cztery sale lekcyjne w budynku szkolnym i pomieszczenia 
w punkcie przedszkolnym. W dalszym ciągu trwa modernizacja boiska.

Goście: ks. kan. Antoni 
Wojciechowski – proboszcz 
parafii Topólka, Stanisław 
Borkowski – przewodniczący 
Rady Gminy Topólka, Anna 
Migdalska – przewodnicząca 
Komisji ds. promocji gminy 
i Anna Karpińska – przewod-

nicząca Rady Rodziców życzyli wszystkim wytrwałości w zdobywaniu 
wiedzy i satysfakcji z osiąganych wyników.

W roku szkolnym 2015/2016 w Szkole Podstawowej im. Mikołaja 
Kopernika w Topólce uczyć się będzie: 33 dzieci 3- i 4-letnich (w punk-
cie przedszkolnym), 38 pięciolatków (w oddziałach przedszkolnych) 
i 259 uczniów w klasach I-VI. Nad edukacją dzieci czuwać będzie 32 
nauczycieli.

Uczniowie klas I i II oraz IV korzystać będą z podręczników wypo-
życzonych z biblioteki szkolnej zakupionych w ramach dotacji celowej.

Foto i tekst: Anna Orłowska
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Dożynki to piękna i wzruszająca tradycja, której podstawą 
jest przywiązanie do ziemi i zawodu rolnika, poszanowania 
przyrody i potrzeba pielęgnowania tradycji ojców. 

W naszej małej ojczyźnie, Gminno-Parafialne dożynki odby-
ły się w dniu 29 sierpnia 2015 r. na stadionie w Dębiankach. 
Mszę świętą celebrowaną przez proboszczów parafii Topólka 
i Świerczyn poprzedził korowód dożynkowy, który prowadziła 
kapela „Piotrkowianie”. W korowodzie uczestniczyły grupy wień-
cowe niosące piękne wieńce, Starostowie Dożynek, władze 
Gminy Topólka, Radni, goście oraz mieszkańcy gminy.

Podczas części oficjalnej dożynek dziękowano za tegorocz-
ne plony. Starostami dożynek byli Emilia Zawada z Czamani-
na oraz Jacek Górki – młodzi rolnicy z naszej Gminy. Wręczyli 
Gospodarzom Dożynek – Wójtowi Gminy oraz Proboszczowi 
Parafi Topólka okazały bochen chleba z tegorocznego zboża. 
Po uroczystej mszy dziękczynnej Wójt, Starostowie Dożynek, 
Przewodniczący Rady Gminy i Księża podzielili się z zebranymi 
poświęconym chlebem dożynkowym symbolizującym urodzaj, 
dostatek i szacunek. Ceremoniał dożynkowy i oprawę mszy św. 
uświetnił zespół „Emmanuel” wspomagany przez kilku muzy-
ków gminnej orkiestry dętej.

Największą atrakcją każdego święta plonów, stanowią mi-
sternie przygotowane wieńce dożynkowe. Nad przygotowaniem 
tych tradycyjnych arcydzieł pracowało wiele osób z następują-
cych sołectw: Bielki, Świerczyn, Znaniewo, Chalno, Paniewo, 
Borek, Galonki, Kozjaty, Miłachówek i Sierakowy. Wieńce do-
żynkowe stanowiły jedną spośród wielu wystaw. Poza nimi mo-
gliśmy podziwiać piękne prace z drewna wykonane przez pana 
Polewskiego. Swoje stoiska zaprezentowali również: Ośrodek 

Dożynki Gminno-Parafialne 2015

Starostowie dożynek

Doradztwa Zawodowego, Lasy Państwowe, KRUS, PSSE, 
Myśliwi „Cyraneczka”. Państwo Okońscy „Wyroby z wikliny”, 
Wojsko Polskie, Klub z Topólki zaprezentował swoje motocy-
kle. Rolnicy zaś prezentowali swoje maszyny rolnicze i ciągniki 
wraz ze sprzętem uprawnym.

Podczas tegorocznych Dożynek na płycie boiska odbył 
się turniej sołectw. W różnych konkurencjach sprawnościo-
wych wzięło udział 7 sołectw: Bielki, Czamaninek, Kamień-
czyk, Kozjaty, Paniewo, Świerczyn i Znaniewo. Najbardziej 
waleczne okazało się Sołectwo Świerczyn zdobywając naj-
większą ilość punktów i tym samym zajęło I miejsce, tuż 
za nim: Czamaninek – II i Bielki – III. Nagrody z rąk Wójta 
Gminy odebrali sołtysi zwycięskich drużyn. Poza „Sołtysia-
dą” publiczność miała możliwość obejrzenia i wysłuchania 
lokalnych artystów, prezentujących się na scenie: Mileny 
Mikołajczak, Zuzi Matusiak, Sary Maciejewskiej, Julii Kordy-
lak i Żanety Chełminiak wraz z Joanną Kordylak, Mariusza 
Kosińskiego oraz zespołu „Impuls” i grupy tanecznej dziew-
cząt „Iskra”.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się rowerowe show 
w wykonaniu Jonasza Pakulskiego. W trakcie imprezy zapew-
niono za odpłatnością park rozrywki dla dzieci. Natomiast doro-
śli mogli skorzystać z ogródka piwnego oraz stanowisk gastro-
nomicznych i handlowych. Dla wszystkich zapewniono smaczną 
grochówkę oraz pierogi ponadto tradycyjnie już, każdy mógł 
skosztować pyszności przygotowane przez niezawodne Panie 
z Kół Gospodyń Wiejskich z naszej gminy. Panie przygotowały: 
placki ziemniaczane, chleb ze smalcem i ogórkiem, ciasta, cia-
steczka, domowe przetwory i nalewki.

Emilia Zawada 
ma 24 lata. Wy-
kształcenie śred-
nie. Rozpoczęła 
studia na UMK 
w Toruniu na kie-
runku socjologia, 
specjalizacja „Po-
lityka rozwoju ob-
szarów wiejskich 
w Unii Europej-
skiej”. Obecnie przebywa na urlopie dziekańskim. Od czterech 
lat, wspólnie z mężem Mariuszem prowadzą gospodarstwo 
rolne o powierzchni 38 ha, we wsi Czamanin gm. Topólka. 
Gospodarstwo odziedziczyli po rodzicach Pana Mariusza suk-
cesywnie je powiększając. Ukierunkowane jest na produkcję 
mleka. Należą do grupy największych dostawców proszkowni 
mleka LACPOL w Piotrkowie Kuj. Pani Emilia wraz z mężem 
korzystając z funduszy unijnych i programu PROW na lata 
2010-2014 udoskonalili swój warsztat pracy przez zakup nowe-
go sprzętu rolniczego i prowadzenie nowych technologii udoju 
i żywienia bydła mlecznego. Mimo wielu trudności, jakie niesie 
ze sobą zawód rolnika, Pani Emilia wraz z mężem patrzą opty-
mistycznie w przyszłość i planują dalszy rozwój gospodarstwa.                                                                                                                                
Pełnienie honorów starościny pani EMILIA uważa za ogromne 
wyróżnienie, ale i źródło niemałego stresu, bo zawsze, kiedy 
patrzyła na innych w tej roli, wydawali jej się nad wyraz dostojni 
i ważni, teraz to na nią spoglądać będzie cała gmina. – „Cieszę 
się, mam nadzieję, że podołam obowiązkom i nie zawiodę tych, 
którzy mnie wybrali. Przede wszystkim dziękuję za zaufanie” – 
mówi Pani Emilia.

Foto i tekst: Anna Maria Migdalska

Jacek Górski 
ma 29 lat, kawa-
ler. Zamieszkały 
Czaman in -Ko lo -
nia, gm. Topólka. 
Ukończył Uniwer-
sytet Technologicz-
no-Przyrodn iczy 
w Bydgoszczy, kie-
runek-zootechnika. 
Rolnikiem czuł się 
od dziecka, ale prawdziwą przygodę połączoną z obowiązka-
mi, trudem i sztuką mądrego gospodarzenia rozpoczął w 2005 
roku, przejmując część gospodarstwa o powierzchni 3 ha od ro-
dziców, w programie unijnym „Młody Rolnik’’. Pan Jacek przez 
10 lat powiększył swoje gospodarstwo do 28 ha, na których 
prowadzi produkcję roślinną. Ze względu na zamiłowanie i wy-
kształcenie prowadzi opiekę zootechniczną i nadzór nad pro-
dukcją trzody chlewnej w rodzinnej chlewni prowadzonej z bra-
tem Tomaszem i rodzicami. Wspólnie gospodarują na ok. 90 
ha, co stanowi bazę paszową dla produkcji ponad 1000 sztuk 
tuczników rocznie, w cyklu zamkniętym. Pan Jacek otrzymuje 
również fachowe doradztwo i pomoc w zaopatrzeniu gospodar-
stwa w środki do produkcji rolniczej od drugiego brata – Piotr-
ka, który pracuje w firmie – obsługującej rolników. W przypadku 
Pana Jacka sprawdza się powiedzenie, że „w rodzinie siła”. 

Pan Jacek znajduje również czas na swoją pasję, którą jest 
mechanizacja, majsterkowanie i ciągłe udoskonalanie sprzętu 
rolniczego, aby praca była lekka, przyjemna i bezpieczna. 

Propozycję pełnienia funkcji starosty dożynek gminnych, 
przyjął jako zaszczyt i docenienie jego zaangażowania w roz-
wój lokalnego rolnictwa.

Foto i tekst: Anna Maria Migdalska
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W godzinach wieczornych rozpoczęła się zabawa taneczna 
w rytm muzyki zespołów Balantajs, Malina Blues Band i Adria-
nex. Dzięki wsparciu KDBS Bank na scenie mogliśmy gościć 
zespół „Extra Mocni”. 

Należy dodać, że jednym z punktów programu podczas te-
gorocznych dożynek było wręczenie nagrody głównej w loterii 
„Lokata SGB – Jesień 2014”. Miło nam poinformować, że głów-
ną nagrodę, kluczyki do samochodu Opel Merita, z rąk Preze-
sa Zarządu KDBS Bank – Cezarego Maciejewskiego, odebrała 
mieszkanka naszej gminy Pani Barbara Kmieciak z Torzewa.

Mamy nadzieję, że został osiągnięty cel, jakim było zorgani-
zowanie imprezy o tak specyficznym charakterze oraz zapew-
nienie wielu atrakcji, które dostarczyły dzieciom, ich rodzicom 
i gościom dużo uśmiechu i radości.

Za pomoc w zorganizowaniu uroczystości dożynkowej orga-
nizatorzy dziękują wszystkim, którzy włączyli się w jej przygo-
towanie. Dziękujemy również wszystkim wystawcom oraz tym, 
którzy przez swój udział uświetnili tę uroczystość. 

Tekst: Iwona Waszak, Ewelina Lewandowska 
Zdjęcia: Małgorzata Janka

Korowód dożynkowy
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Znaniewo

Miłachówek

Paniewo ŚwierczynSierakowy

Wola Jurkowa i Dębianki

Bielki i Kolonia Świerczyn

Galonki

Chalno

Kozjaty

Borek
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Na Nasze Panie zawsze można liczyć
Powodzenie każdego przedsięwzięcia zależy w najwięk-

szej mierze od ludzi biorących w nim udział. Aktywne, ambitne, 
pełne pomysłów, życzliwe i chętne do działania stanowią nie-
ocenioną pomoc – takie są właśnie Panie z kół gospodyń wiej-
skich. Wasze stoisko ze specjałami kuchni regionalnej cieszyło 
się ogromnym powodzeniem podczas tegorocznych dożynek. 
Wspaniałe dania serwowane przez tak urocze, uśmiechnięte 
i serdeczne grono, smakowały wyśmienicie.

Za Wasz trud włożony w przygotowanie i obsługę stoiska 
dożynkowego serdecznie dziękujemy. W znacznej mierze, dzię-
ki Waszemu udziałowi, zaangażowaniu i ciężkiej pracy, sobot-
nia impreza podbiła serca uczestników.

Organizatorzy
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Konkursowe sukcesy 
mieszkańców  
naszej gminy

W czerwcu br. troje mieszkańców naszej gminy wzięło 
udział w konkursach Wydawnictwa „Razem dla kujawsko-po-
morskiej wsi” (powiaty: aleksandrowski, lipnowski, radziejowski 
i włocławski), organizowanych pod patronatem Wojewódzkiego 
Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. 

Lidia Wąsikowska z Topólki w konkursie literackim: „Dla-
czego dobrze mieszka się w Twojej gminie?” zajęła I miejsce 
otrzymując w nagrodę voucher na weekendowy pobyt w Gospo-
darstwie Agroturystycznym „Sienkiewiczówka” w Zajezierzu. 

W konkursie poetyckim: „Moja Gmina” I miejsce zdobyła 
mieszkanka Czamaninka – Barbara Karczmarek otrzymując 
w nagrodę voucher na rodzinny, weekendowy pobyt na zamku 
w Golubiu-Dobrzyniu. 

W tym samym konkursie Lidia Wąsikowska otrzymała wy-
różnienie i nagrodę w postaci 5-osobowego karnetu wstępu do 
Kujawsko-Pomorskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce.

Wojciech Wąsikowski w konkursie fotograficznym pt. 
„Kolaż zdjęć”, promującym swoją gminę, zdobył wyróżnienie 
otrzymując w nagrodę zestaw upominków.

Wręczenie nagród przez Marszałka Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego odbyło się 18 czerwca 
w uzdrowisku „JUTRZENKA” w Wieńcu Zdroju.

Tekst Stanisław Borkowski

KGW Kozjaty  
na szczycie!!!

W lipcu Gazeta Pomorska ogłosiła plebiscyt na najpopular-
niejsze Koło Gospodyń Wiejskich województwa kujawsko-po-
morskiego. Zgłoszenia można było nadsyłać do 24 lipca, także 
KGW z Kozjat skorzystało z okazji i zgłosiło się. Ku zaskocze-
niu wszystkich, zarówno kół, jak i organizatorów wpłynęło bar-
dzo wiele zgłoszeń. Łącznie w plebiscycie rywalizowało 160 kół 
z całego województwa, a z powiatu radziejowskiego aż 5 kół.

17 sierpnia o 23:59 zakończyło się głosowanie smsowe, któ-
re przyniosło Kozjatom I miejsce w powiecie. W rankingu woje-
wódzkim również wypadłyśmy dobrze, gdyż na tak wiele zgłoszeń 
byłyśmy piętnaste.

Jako nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca w naszym po-
wiecie, KGW Kozjaty zostało zaproszone przez organizatorów 
konkursu na dożynki wojewódzko-diecezjalne, które odbyły się 
6 września w Kowalewie Pomorskim. Dodatkowo został nam 
wręczony pamiątkowy dyplom za udział w konkursie.

Podczas wyjazdu po nagrodę zaszczycił nas swą obec-
nością nasz Wójt Marek Dybowski, który zaraz po ogłoszeniu 
wyników plebiscytu zorganizował nam transport, byśmy mogły 
w jak najliczniejszym gronie odebrać tak zaszczytną nagrodę.

KGW Kozjaty pragnie podziękować wszystkim mieszkań-
com Gminy Topólka za oddane na nas głosy. Dziękujemy rów-
nież koleżankom z pozostałych kół z naszej gminy, naszym ro-
dzinom, przyjaciołom oraz wszystkim, którzy oddawali na nas 
głosy.

Foto Piotr Wojdak
Przewodnicząca KGW Kozjaty Dorota Tomczak

Na rozpoczęcie wakacji odbył się grill oraz ognisko,dzieci 
mogły sie spotkać ze swoimi rówieśnikami i miło spędzić czas. 
Dużym zainteresowaniem cieszy się boisko i nowe bramki, któ-
re otrzymaliśmy. Jesteśmy bardzo wdzięczni. Mecze rozgrywają 
sie codziennie. Możemy zobaczyć nie tylko chłopców, dziew-
częta również chętnie biegają za piłką.

Jak wiadomo, wszystko co dobre szybko się kończy. Na po-
prawę humoru 
dzieci miały 
okazję wyje-
chać na basen 
i skorzystać 
z wodnego 
s z a l e ń s t w a , 
za co bardzo 
dziękujemy.

Foto i tekst  
Marlena Białecka

Sołectwo Wola Jurkowa
„Bezp iecz-

ne wakacje” 
to właśnie pod 
takim hasłem 
odbywały się 
zajęcia w Woli 
Jurkowej. Trwały 
one od 19 lipca 
do 26 sierpnia 
w godzinach 
popołudniowych pod przewodnictwem Sylwii Smolarek. Świetli-
ca ta cieszyła się dużym zainteresowaniem dzieci z samej Woli 
Jurkowej oraz okolicznych wsi. Obiekt ten regularnie odwiedza-
ło 12-15 uczestników zabaw z klas 2-6, a także młodzież gim-
nazjalna. W świetlicy do dyspozycji były liczne gry planszowe, 
ping-pong, cymber gaj, piłkarzyki. Organizowane były również 
gry ruchowe na świeżym powietrzu, gry na spostrzegawczość, 
zajęcia plastyczne, a także liczne konkursy. Ostatniego dnia za-
jęć dzieci bardzo miło pożegnały opiekunkę wręczając jej kwiaty.

Foto i tekst Sylwia Smolarek

Wakacje w Sierakowach



Nasze sPRaWY 4 (93)12

27 czerwca 2015 roku miała miejsce 
wyjątkowa uroczystość – obchody 90-le-
cia OSP Orle. Z uwagi na remont remi-
zy w 2014r. uroczystości 90-lecia OSP 
trzeba było odłożyć o rok. Założycielami 
OSP byli w 1924 roku: Salezy Lewiński – 
kierownik szkoły w Orlu, Julian Skutecki 
z Orla i Władysław Oźminkowski z Borku.

Na zaproszenie Zarządu OSP Orle 
przybyło wielu gości: przedstawiciel Ko-
mendy Głównej Państwowej Straży Po-
żarnej z Warszawy – Brygadier Roman 
Biniewicz, z Komendy Wojewódzkiej 
PSP Marian Mikołajczyk, przedstawicie-
le Komendy Powiatowej PPS RP w Ra-
dziejowie z Komendantem Młodszym 
Brygadierem Sławomirem Jagasem 
i Zastępcą Komendanta, Starszym kapi-
tanem – Jarosławem Stokwiszem. Byli 
także: Prezes Powiatowy OSP – Roman 
Szczerbiak, Prezes Gminny OSP – An-
drzej Dzierżawki, Komendant Gminny 

Spotkanie po latach
11 lipca 2015 r. w remizie OSP w Orlu spotkała się grupa 

absolwentów z byłej Szkoły Podstawowej w Orlu, z roczników 
1974, 1975, 1976.

Absolwenci zaprosili także kilka swoich nauczycielek z tam-
tych lat: Stefanię Kalinowską-Józwiak, Halinę Simińską i Marię 
Borkowską. 

Były rozmowy, wspomnienia i projekcja multimedialna. Spo-
tkanie po latach z koleżankami i kolegami przebiegło w miłej 
atmosferze.

Na zdjęciu od lewej stoją: Józef Krych, Jan Banasiak, Anna 
Wajer-Lewińska, Teresa Ostrowska-Ochmańska, Halina Simiń-
ska, Maria Borkowska, Barbara Kurant-Niewęgłowska, Grze-
gorz Sobczak. Siedzą: Bożena Bartczak, Stefania Kalinowska-
-Józwiak, Jolanta Bartaczak-Szymańska, Kamila Kosmecka, 
Maryla Nowicka, Edward Żywiczyński. 

Foto: i tekst Stanisław Borkowski

Jubileusz OSP ORLE
Topólka oraz z sąsiedniej jednostki OSP 
z Bycza, gm. Piotrków Kujawski.

Jubileusz rozpoczął się przemarszem 
uczestników od remizy w Orlu do kościo-
ła parafialnego, w którym została odpra-
wiona msza w intencji strażaków. Mszę 
świętą sprawowali: ks. Proboszcz Tade-
usz Szczepaniak i ks. Kanonik Antoni 
Wojciechowski z Topólki. Po mszy wszy-
scy powrócili przed remizę OSP, gdzie 
miała miejsce dalsza część obchodów. 
Oprawę muzyczną uroczystości zapewni-
ła Orkiestra Dęta OSP „Sempre Cantabi-
le” z Topólki.

Prezes OSP Orle – druh Jan Wajer 
odebrał wiele życzeń, gratulacji i upo-
minków z tej okazji. Po części oficjalnej 
wszyscy uczestnicy udali się do odno-
wionej sali OSP na uroczysty obiad. 

Na podkreślenie i pochwałę zasługuje 
bardzo dobre przygotowanie tej uroczy-
stości i zaangażowanie druhów straża-
ków z Orla, ich rodzin i kobiet z KGW. 
Podziękowania należą się także Wójto-
wi – Markowi Dybowskiemu za pomoc 
w zorganizowaniu tego jubileuszu.

Foto i tekst Stanisław Borkowski

OSP – druh Zygmunt Dogoński i sołtys 
Stanisław Żywiczyński. Przybyli także 
przedstawiciele władz gminy: Wójt Marek 
Dybowski, Przewodniczący Rady Gminy 
Stanisław Borkowski i Sekretarz Gminy 
Konrad Lewandowski. Były także delega-
cje strażaków z pocztami sztandarowymi 
ze wszystkich jednostek z terenu gminy 
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Dożynki Parafialne  
– Orle 2015

W niedzielę 23 sierpnia odbyły się dożynki parafialne. 
W kościele pod wezwaniem św. Doroty w Orlu zgroma-
dzili się parafianie i goście wypoczywający nad Jeziorem 
Głuszyńskim. Gospodarzami tegorocznych dożynek byli 
mieszkańcy wsi Orle, którzy przygotowali interesującą 
i oryginalna dekorację. 

Uroczystość dożynkowa rozpoczęła się oficjalnym 
wprowadzeniem i wniesieniem tradycyjnego wieńca, chle-
ba dożynkowego oraz owoców i warzyw – darów ziemi. 

Mszy dziękczynnej, dożynkowej przewodniczył i Sło-
wo Boże wygłosił ks. Proboszcz Tadeusz Szczepaniak. 
Na zakończenie, zebrani na tej uroczystości zostali 
ugoszczeni przez gospodarzy dożynek, tradycyjnym chle-
bem i ciastem własnego wypieku z tegorocznych zebra-
nych zbóż. 

Delegacja parafii św. Doroty z Orla, 31 sierpnia re-
prezentowała Dekanat lubraniecki na dożynkach die-
cezjalnych w Bobrownikach powiat Lipno. W skład 
delegacji wchodzili: Anna Kurant, Mariusz Nowakow-
ski, Wiktoria i Jakub Wrzesińscy i ks. Proboszcz Ta-
deusz Szczepaniak. 

Foto i tekst Stanisław Borkowski

Odpust  
w Świerczyńskiej parafii

Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny – święto parafialne 
w Świerczynie – to jedno z najstarszych świąt Maryjnych w roku 
liturgicznym Kościoła. Tradycja wiąże je ze święceniem kłosów 
zbóż, kwiatów i ziół, dlatego też używamy drugiej nazwy – Mat-
ki Boskiej Zielnej. Często zastanawiamy się, dlaczego mamy 
odpust 15 sierpnia, skoro kościół jest pod wezwaniem Matki 
Bożej Anielskiej. Myślę, że jest to kolejna niewyjaśniona tajem-
nica parafii Świerczyn. Być może odpust został przeniesiony na 
15 sierpnia w związku z wydarzeniami pod Warszawą, nazwa-
nymi „Cudem nad Wisłą”, kiedy to Wojsko Polskie rozgromiło 
bolszewików. Może wierni odpustami, chcieli podziękować Mat-
ce Bożej za wstawiennictwo w obronie wolności ojczyzny. 

Świerczyński odpust to święto patriotyczno-religijne. Odpu-
stową sumę w tym roku odprawił ks. Andrzej Tron, prefekt se-
minarium w Kazimierzu Biskupim. W homilii odniósł się zarówno 
do wątków religijnych jak i patriotycznych. Nawiązał do głęboko 
osadzonego w życiu Polaków kultu Maryjnego. „…To głęboka 
wiara i zawierzenie Matce Bożej daje nam nadzieję, siłę i odwa-
gę na zwycięstwo w walce ze złem. Przykładem takiej wiary był 
czyn księdza Ignacego Skorupki – kapelana wojskowego, który 
z krzyżem w ręku poprowadził ochotniczy oddział studencki do 
walki z bolszewikami…” 

Po zakończonej liturgii zostały poświęcone zioła, kwiaty 
i kłosy zbóż. Następnie ksiądz z Najświętszym Sakramentem 
poprowadził procesję wokół kościoła. Towarzyszyła jej asysta 
w strojach ludowych niosąca feretrony, poczet sztandarowy 
Ochotniczej Straży Pożarnej z Paniewa, przybyli na uroczy-
stość księża z sąsiednich parafii i zgromadzeni wierni. Kończąc 
uroczystości odpustowe ks. proboszcz Marek Stefański podzię-
kował wszystkim tym, którzy przyczynili się do przygotowania 
parafialnego święta. 

Foto i tekst Stanisław Wojtysiak



Nasze sPRaWY 4 (93)14

NASZE SPRAWY Nr 4(93)  
lipiec – sierpień 2015 r.

Redaguje zespół:  
Anna Maria Migdalska, Stanisław Borkowski,Marek Ireneusz Muraczewski,  

Barbara Zielińska, Danuta Szymańska-Mączka, Anna Wasiak
Nasz adres:  

nasze-sprawy@topolka.pl
Zdjęcia narodzonych dzieci z danymi: imię i nazwisko dziecka, data urodzenia i miejsce  
zamieszkania oraz zdjęcia ślubne z danymi: imię i nazwisko (panieńskie) panny młodej  
i pana młodego, data ślubu, prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres redakcji  

lub dostarczać do biura Rady Gminy – zapraszamy.
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów, redagowania nadesłanych 

tekstów oraz obróbki zdjęć.
Skład i druk: EXPOL W-wek, tel. (0-54) 232 37 23

Małgorzata Nowicka i Piotr Kruszyna,
27 czerwca 2015 r.

Maria Magdalena Kontowicz i Jarosław Wrzesiński,
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Urodzili się

Antonina Woźniak, ur. 19.06.2015 r.,
zam. Kozjaty


