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22 października br. w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się 
szkolenie, prowadzone przez pracowników Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa. Szkolenie zgromadziło liczną 
grupę rolników zainteresowanych naborem wniosków na dzia-
łanie „Modernizacja gospodarstw rolnych w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. W szkoleniu 
uczestniczył Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Re-
gionalnego ARiMR – Andrzej Owczarz wraz z pracownickami, 
którzy udzielali informacj i wyjaśnień dotyczacych zasad przy-
znawania pomocy, sposobu wypełniania wniosków oraz wyma-
ganych załączników.

Gościem specjalnym spotkania był Prezes ARiMR – Andrzej 
Gross, któremu Wójt Gminy złożył serdeczne podziękowanie 
za przyjęcie zaproszenia, wprowadzenie w tematykę szkolenia 
oraz niecodzienny upominek w postaci kilku komputerów prze-
kazanych Gimnazjum Publicznemu w Topólce. Sprzęt ten zo-
stanie wykorzystany na bieżące potrzeby edukacyjne młodzieży 
gimnazjum oraz na cele szkoleniowe w przypadku realizowania 
tzw. projektów miękkich.

Foto i tekst Konrad Lewandowski

RADA GMINY TOPÓLKA

Nagrody wójta  
dla pedagogów

Szkolenie dla rolników

Na Sesjach we wrześniu i w październiku Radni podjęli 
uchwały w sprawach:

VII Sesja Rady – 30 września 2015 r. 
1) wyrażenia zgody, na odstąpienie od obowiązku przetargo-

wego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości grunto-
wych, stanowiących własność Gminy Topólka. 

2) uchylająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia 
porządkowego Wójta Gminy Topólka dotyczącego poboru 
wody.

3) zmiany uchwały Nr III/9/14 Rady Gminy Topólka z dnia 
29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2015–2021,

4) zmiany uchwały Nr III/10/14 Rady Gminy Topólka z dnia 
29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 
rok,

5) określenia wysokości opłat, za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych oraz w punk-
cie przedszkolnym, prowadzonych przez Gminę Topólka.

VIII Sesja Rady – 29 października 2015 r.
1) uchylenia uchwały Nr 3/15 Zebrania Wiejskiego Sołectwa 

Sadłóg z dnia 29 września 2015 r. w spawie uchwalenia 
współpracy przy realizacji szkoleń w latach 2016–2017,

2) powołania zespołu do zaopiniowania Kandydatów na Ławni-
ka Sądu Rejonowego w Radziejowie,

3) obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 
rok 2016, na obszarze gminy Topólka,

4) obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drew-
na dla celów podatku leśnego na rok 2016, na obszarze 
gminy Topólka,

5) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 
rok 2016 i zwolnień, w tym podatku, 

6) określenia wysokości stawek podatku od środków transpor-
towych na rok 2016,

7) wprowadzenia opłaty od posiadania psów na rok 2016.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Borkowski

„Zacną rzeczą jest uczyć się,
lecz jeszcze zacniejszą nauczać”.

M. Twain

12 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Topólce 
odbyła się niecodzienna uroczystość wręczenia Nagród Wójta 
dyrektorom i nauczycielom Szkół Gminy Topólka, za szczegól-
ne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i kierowni-
czej. W uroczystości uczestniczyli: Wójt Gminy Topólka Marek 
Dybowski, dyrektorzy szkół oraz wyróżnieni nauczyciele. Oka-
zją do spotkania oraz uhonorowania pedagogów nagrodami był 
Dzień Edukacji Narodowej, święto pracowników oświaty, obcho-
dzone 14 października.

Z rąk Wójta Gminy nagrody otrzymali: Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Paniewie Barbara Wieser, nauczyciele Szkół Pod-
stawowych w Topólce i Paniewie oraz Gimnazjum w Topólce: 
Kamila Kosmecka, Renata Muraczewska, Eliza Ospalska-Gru-
dzień, Agnieszka Kontowicz, Maria Gołębiewska, Katarzyna 
Smól. Spotkanie przy wspólnym stole było okazją do złożenia 
pedagogom podziękowań za trud pracy pedagogicznej oraz ży-
czeń dalszych sukcesów w pracy zawodowej i w życiu osobi-
stym.

Maria Olszewska
Kierownik GZEAS w Topólce
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Podatki i opłaty lokalne 
ustalone

Nasze mieszkanki  
docenione

Ważna wizyta

Piątego października br. uczestniczyłem w konferencji pro-
mującej wspieranie rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa po-
przez działania PROW 2014-2020, która odbyła się w auli Ze-
spółu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. 
Ziemi Kujawskiej w Przemystce. Organizatorem tej konferencji 
był Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa. Tematem głównym spotkania 
było szkolenie nt. „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Konfe-
rencja skierowana była do rolników z naszego powiatu i zapro-
szonych przedstawicieli samorządów.

W spotkaniu uczestniczyli między innymi: Andrzej Gross – 
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, An-
drzej Owczarz – Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Re-
gionalnego ARiMR.

W trakcie spotkania pracownicy Agencji przedstawili zasa-
dy udzielania wsparcia w ramach PROW 2014-2020 oraz prze-
kazali niezbędne wskazówki dotyczące sposobu wypełniania 
wniosków wraz z załącznikami.

Ważnym punktem konferencji było wręczenie odznak „Za-
służony dla Rolnictwa” nadanych przez Ministra Rolnictwa. 
Miło mi poinformować, że tym odznaczeniem została uhonoro-
wana mieszkanka naszej gminy – Małgorzata Michalak zam. 
Sierakowy. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa wręczył również listy gratulacyjne działaczom wyróżnia-
jącym się w środowisku wiejskim. W tym przypadku doceniono 
współpracę Barbary Zielińskiej – Sołtysa Sołectwa Świer-
czyn z przedstawicielami Agencji Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa.

Obu Paniom składam serdeczne gratulacje. Życzę dalszych 
sukcesów zawodowych i satysfakcji z działalności społecznej. 

Foto nadesłane – Dariusz Sienkiewicz 
Marek Dybowski 

Wójt Gminy

Na VIII w obecnej kadencji Sesji Rady Gminy Topólka przy-
jęto szereg uchwał określających wysokość stawek podatków 
i opłat lokalnych na 2016 rok. Generalnie zachowano dotych-
czasowe stawki (obowiązujące w 2015 r.) podatku od nierucho-
mości i opłaty od posiadania psów. Nieznacznemu wzrostowi 
uległa średnia cena 1 m3drewna, która stanowi podstawę ob-
liczania podatku leśnego na rok 2016 na obszarze gminy To-
pólka. Również uchwalono niewielki wzrost stawek od środków 
transportowych.

W porównaniu do 2015 roku obniżono stawkę 1 dt ceny żyta 
stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego od 1 ha prze-
liczeniowego. Proponując Radzie Gminy Topólka obniżenie tej 
stawki do kwoty 50,00 zł na rok podatkowy 2016 wziąłem pod 
uwagę fakt poniesienia przez rolników znacznych strat w upra-
wach spowodowanych klęską suszy.

W bieżącym roku podatkowym obowiązuje kwota 52,00 zł 
za 1 dt.

Uchwały przyjęte przez Radę Gminy zamieszczone są 
w Biuletynie Informacjji Publicznej Urzędu Gminy Topólka.

Marek Dybowski
Wójt Gminy

Wizyta, jaką 22 października br. złożyli mi Proboszczowie 
Parafii: Topólka, Świerczyn, Orle i Mąkoszyn była okazją do 
poruszenia bieżących spraw, choćby takich, jak prowadzone 
remonty świątyń w poszczególnych parafiach. Jednak jej głów-
nym celem było rozważenie możliwości wspólnej organizacji 
pobytu w Krakowie młodzieży z naszych parafii (tym samym 
z naszej gminy) podczas Światowych Dni Młodzieży, które od-
będą się w III dekadzie lipca 2016r. Spotkania te, przeżywane 
przez młodzież w duchu wiary pod przewodnictwem Ojca Świę-
tego, są okazją do przemyślenia przez młodych ludzi prawd do-
tyczących ich miejsca w Kościele i świecie.

Księża poinformowali, iż nasza młodzież przygotowuje się 
do bycia wolontariuszami pomagającymi innym w czasie ich po-
bytu w Polsce, jak też do uczestnictwa w spotkaniu z Ojcem 
Świętym. Tygodniowy pobyt młodzieży w Krakowie związany 
jest z dość wysokimi kosztami, których nie są w stanie udźwi-
gnąć głównie rodziny mniej zamożne.

Jako samorząd gminy nie pozostaniemy obojętni wobec 
wskazanej potrzeby. Liczę również na to, że mieszkańcy naszej 
gminy zechcą wesprzeć materialnie tę cenną inicjatywę. 

Foto Konrad Lewandowski
Marek Dybowski

Wójt Gminy
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Ślubowanie klas I
19 października o godz. 900 w Gok-u odbyło się uroczyste pasowa-

nie uczniów Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście oraz rodzice.
Uczniowie pod okiem swoich pań przygotowali część artystyczną, 

w której zaprezentowali swoje umiejętności. Złożyli na Sztandar Szkoły 
Ślubowanie. Pasowania dokonał Dyrektor Grzegorz Pierucki. Po części 
oficjalnej Rodzice zaprosili wszystkich na słodki poczęstunek. Wspól-
nie z Rodzicami miło spędziliśmy czas. Dziękujemy bardzo Rodzicom za 
ogromne zaangażowanie w przygotowanie tej pięknej uroczystości. Foto 
z archiwum szkoły. 

Z wizytą u policjantów

19 października 2015 r. 5-latki rozpoczynając realizację tematu 
kompleksowego „Jesteśmy bezpieczni na drodze” odwiedziły Poste-
runek Policji w Topólce. Dzieci poznały rolę i zadania policji w ruchu 
drogowym, rozmawiały z policjantem o bezpiecznym podróżowaniu sa-
mochodem i poruszaniu po drogach. 

Po zwiedzeniu Posterunku Policji był czas na wspólne zdjęcia. 
Na koniec wizyty dzieci otrzymały opaski odblaskowe.

Dzień Edukacji Narodowej
13 października w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji 

Dnia Edukacji Narodowej. Z tej okazji Samorząd Uczniowski przygoto-
wał uroczysty apel. Wierszem, piosenką i tańcem uczniowie podzięko-
wali pracownikom szkoły za przekazaną wiedzę i trud włożony w ich 
wychowanie. 

W uroczystości oprócz społeczności uczniowskiej udział wzięli eme-
rytowani pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Marek 
Dybowski, ks. kanonik Antoni Wojciechowski, Przewodniczący Rady 
Gminy Stanisław Borkowski, Przewodniczący Komisji ds. Oświaty To-
masz Koziński, starszy aspirant Robert Zarębski oraz przedstawiciele 
Rady Rodziców. 

Foto z archiwum szkoły
Anna Orłowska

Zawody
W poniedziałek 02 października na stadionie w Radziejowie odbyły 

się Mistrzostwa Powiatu Radziejowskiego w Indywidualnych Biegach 
Przełajowych. W kategorii szkół podstawowych dziewcząt, nasze zawod-
niczki zajęły następujące miejsca: I – Ewelina Łęga, II – Żaneta Iglew-
ska, VI – Wiktoria Konopińska, VIII – Olga Bukowska, X – Natalia 
Jeszka. Wśród chłopców III miejsce zajął Sebastian Banasiak.

Wyżej wymienione osoby reprezentowały nasz powiat na zawodach 
wojewódzkich w Bydgoszczy, które odbyły się 09 października, nie zajęli 
czołowych miejsc. Uplasowali się w połowie wszystkich uczestników.

Opracował: Robert Siwiński

Obchody XV Dnia Papieskiego 

W naszej szkole Tydzień Papieski jest bardzo ważny. Członkowie 
Szkolnego Koła Caritas brali udział w zbiórce funduszy na Dzieło Tysiąc-
lecia założone przez Jana Pawła II. Uczniowie wszystkich klas włączyli 
się w wykonanie ciekawych plakatów nt. Jan Paweł II – papież rodziny. 
Prezentujemy je na zdjęciu. Na lekcjach religii zarówno w młodszych 
jak i starszych klasach zostały przeprowadzone katechezy o naszym pa-
pieżu Polaku. Uczniowie poznali rodzinę Karola Wojtyły i przy tej okazji 
rozmawiali też o swoich rodzinach. Pamiętajmy, że najważniejszą warto-
ścią jest „rodzina Bogiem silna”. 

Foto z archiwum szkoły
Katechetki
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Gimnaz jum TOPÓLKA

Dzień Edukacji Narodowej
13 października 2015r. w Publicznym Gimnazjum im. Adama Mic-

kiewicza w Topólce odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Na-
rodowej pt. „Wykształcenie to dobra, którego nikt nie jest w stanie nas 
pozbawić”. Uroczystość prowadziła Weronika Mętlewicz z kl. IIIb. Sa-
morząd Uczniowski podziękował nauczycielom i pracownikom szkoły 
za trud włożony w kształcenie i wychowanie. Życzeniom towarzyszyły 
piosenki w wykonaniu: Eweliny Pawlak – kl. IIIc, Sary Maciejewskiej – 
kl. IIIb, Agnieszki Laskowskiej – kl. IIc i Klaudii Lewandowskiej – kl. IIb. 
Uczniowie klas pierwszych zaprezentowali wiersze o przedmiotach 
szkolnych i scenkę pt. „Lekcja powtórzeniowa”. Koło taneczne pod kie-
runkiem p. Barbary Przybysz przygotowało układy taneczne „Dear futu-
re husband”,„Bomba”, „W moim ogródeczku”. Na uroczystość przybyli 
zaproszeni goście: Wójt Gminy Topólka – Marek Dybowski, Przewodni-
czący Rady Gminy – Stanisław Borkowski, Przewodniczący do Spraw 
Oświaty – Tomasz Koziński, emerytowany dyrektor gimnazjum – Maria 
Borkowska, emerytowany pracownik gimnazjum – Stanisław Kontowicz, 
ks. Kanonik Antoni Wojciechowski. Foto z archiwum szkoły.

Katarzyna Smól, Joanna Rzepecka, Barbara Przybysz

Konkurs Religijny
22.10.2015 roku w gimnazjum w Topól-

ce odbył się I Międzygimnazjalny Konkurs 
Piosenki Religijnej. Udział wzięło łącznie 
12 uczestników z 4 szkół gimnazjalnych tj. Wi-
towa, Lubrańca, Piotrkowa Kuj. oraz Topólki. 
Uczestników konkursu, gości ciepło przywitała 
szkolna orkiestra ulubioną piosenką religijną 
naszego Papieża, Świętego Jana Pawła II – 
„Barką”. Wprowadziła ona wszystkich zebra-
nych w nastrój spokoju i radości. Przyszła 
kolej na prezentację uczestników konkursu. 
W konkursie zwyciężyła uczennica Gimnazjum 
z Piotrkowa Kuj. Barbara Piasecka, prezentu-
jąca utwór pt. „Hallelujah”. Drugie miejsce 
przyznano uczennicy Publicznego Gimnazjum 
w Topólce Ewelinie Pawlak, która zachwyciła 
publiczność utworem pt. „Ty tylko mnie po-
prowadź”. Miejsce trzecie wywalczyły uczenni-
ce z Gimnazjum w Lubrańcu Sandra Wacho-
wicz i Weronika Wieczorek śpiewając utwór 
„Hallelujah”. Atrakcją konkursu było przyzna-
nie nagród: od księży, publiczności oraz dy-

rektora gimnazjum, które przypadły uczennicom: Ewie Świrskiej ,,Wieża modlitwy” oraz uhonoro-
wana przez publiczność i dyrektora Gimnazjum Katarzyna Wojciechowska „Maryja Śliczna Pani”. 
Fundatorem nagród był ks.kanonik Antoni Wojciechowski proboszcz parafii w Topólce. Gośćmi 
honorowymi byli księża: Krzysztof Szcześniak, Tadeusz Szczepaniak, Marek Stefański oraz prze-
wodniczący Rady Gminy Stanisław Borkowski, który również ufundował nagrodę za I miejsce.

Dziękujemy za udział wszystkim gimnazjalistom, a opiekunom za rzetelne przygotowanie mło-
dzieży do występów. 

Foto z archiwum szkoły.
Aneta Tejman

Narodowe Święto Niepodległości

Rozdarta i rozebrana między 
trzech zaborców Rzeczpospolita, 
11 listopada 1918 roku po 123 la-
tach niewoli powraca na mapy Euro-
py. Drogi do niepodległości nie były 
proste ani łatwe.

Okupione były walką, cierpie-
niem i ofiarą życia tysięcy naszych 
Rodaków. Wybijanie się Polski na 
niepodległość i kształtowanie granic 
trwało do 1922 r.

Pamiętajmy o tamtym czynie, 
walce i ofierze życia naszych Przod-
ków w imię wolnej i niepodległej 
Polski.

Komisja d/s Promocji Rady Gminy Topólka
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Aktywna promocja gęsiny w woj. kujawsko-pomorskim za-
chęciła Powiatową Radę Kół Gospodyń Wiejskich z Radziejo-
wa, aby promować to, co Kujawiakom bliższe – kaczynę – nie 
tylko podczas rodzinnych obiadów, a że koneserów kaczych 
smaków jest ci u nas sporo, więc promocja zaowocowała kolej-
ną wystawą kaczych specjałów. Kobiety na Kujawach energicz-
ne, jak pomyślały tak zrobiły – wspólnie z Kujawsko-Pomorskim 
Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie zorganizowały 
V edycję powiatowej wystawy produktów tradycyjnych z kaczy-
ny „Kaczka po naszymu”. Tegoroczny pokaz miał charakter 
wyjątkowy, bo i mały jubileusz wystawy. Dla Pań z Kół Gospo-
dyń Wiejskich gminy Topólka to historyczny moment, o czym 
wspomniała gminna przewodnicząca KGW Krystyna Żernic-
ka witając gości. Po zawiązaniu Gminnej Rady Kół Gospodyń 
Wiejskich po raz pierwszy były gospodyniami imprezy takiego 
formatu. Przybyli goście otrzymali ozdobne wstążeczki z her-
bem gminy Topólka, przez co każdy stał się integralną częścią 
imprezy, członkinie KGW gminy Topólka miały swój element 
rozpoznawczy – kotyliony w barwach podkreślających przyna-
leżność do Kujaw. Organizacji całej imprezy z zaangażowaniem 
sekundował – Marek Dybowski, wójt gminy Topólka.

Gospodarze zadbali o strawę dla ciała, ale przede wszyst-
kim o strawę dla ducha. W nastrój kujawskiej biesiady wpro-
wadziła pięknie swoją interpretacją wiersza „Plotka” Milenka 
Mikołajczak. O kolejne, duchowe przeżycia zadbała młodzieżo-
wa orkiestra dęta „Sempre cantabile” z Topólki. Uwieńczeniem 
naszego spotkania z tradycją była scenka rodzajowa darcia pie-
rza, bo kiedyś każda matka uczyła córkę tej umiejętności, aby 
ta w posagu mogła wniść ze dwie pierzyny i śtyry poduchy. 
Panie z różnych Kół Gospodyń Wiejskich gminy Topólka przy 
wsparciu Gminnego Ośrodka Kultury w Topólce zaprezentowały 
scenkę „Darcio pirza”, która ukazała drzemiące talenty, a tym 
samym potencjał, jakim dysponują kobiety z Paniewa, Paniew-
ka, Świerczynka, Czamaninka czy Kamieńczyka. Panie dały 
porywający występ, czego dowodem były brawa i uśmiech na 
twarzach oglądających. Cała sala śpiewała zaintonowaną przez 
Panie „Głęboką studzienkę”, a nogi rwały się do tańca. Mam 
nadzieję, że scenki rodzajowe częściej będą gościć na impre-
zach, jako część dziedzictwa kulturowego – bo nie możemy po-
zwolić, aby tradycja zaginęła i talenty się marnowały. Wyrazy 
uznania dla przygotowujących scenkę za dbałość o szczegóły: 
przebrania, rekwizyty, gwarę kujawską, ale przede wszystkim 
za odwagę – najtrudniej występować wśród swoich. Po uczcie 
dla oczu i uszu przyszła pora na degustację potraw z kaczek, 
przygotowanych oczywiście tradycyjnym sposobem przez Koła 

Gospodyń Wiejskich powiatu radziejowskiego. Na pierwsze da-
nie zupa, bo jak kaczyna to i czarnina być musi, po czarninie 
na stołach królowały pieczone kaczki w towarzystwie dyni zwa-
nej u nas banią, modrej kapusty, czerwonych buraczków oraz 
pieczonych jabłek. Na Kujawach mówią „zastaw się, a postaw 
się” – deser musiał dorównać reszcie. Tortu z kaczki nie da się 
zrobić, ale temat wystawy zobowiązuje. Gospodynie stanęły na 
wysokości zadania i wykonały „kaczą” dekorację na serwowa-
nym deserze. 

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy swoim zaangażo-
waniem przyczynili się do realizacji kolejnej edycji wystawy 
„Kaczka po naszymu”. Współpraca Członkiń Kół Gospodyń 
Wiejskich gminy Topólka, samorządu, Gminnego Ośrodka 
Kultury oraz mieszkańców jest przykładem, jak wiele moż-
na zrobić dla siebie i innych.

Foto Konrad Lewandowski
Urszula E. Nowakowska

K-PODR w Minikowie / Oddział w Zarzeczewie

Jak w Topólce „kaczkę po naszymu”  
przyrządzano...

Pomorze ma swoją gęsinę, a Kujawy – ka-
czynę. Czarnina kujawska i kaczka nadzie-
wana jabłkami lub wątróbką, to nie tylko 
pyszne dania, to potrawy, które gościły od 
dawna na niedzielnym stole gospodyń spod 
Topólki, Dobrego czy Radziejowa. Dzisiaj, ta 
tradycja to skarb Kujaw, który pieczołowicie 
pielęgnowany i przekazywany powinien sta-
nowić wizytówkę regionu.

Tradycyjny sposób przygotowywania kaczki 
nadziewanej przekazywany był ustnie z pokole-
nia na pokolenie. Tuszkę kaczki o wadze od 2 do 
3 kg nacierano solą, pieprzem, majerankiem 
i zostawiano na kilka godzin w chłodnym miej-
scu. W tym czasie przygotowywano nadzienie, 
w którego skład wchodziła: wątróbka z tej kacz-
ki, skórka z szyjki, czerstwa bułka, trochę wody, 
garść drobno pokrojonej natki pietruszki, drob-
niutko posiekana cebula, sól i pieprz. Dobrze 
wymieszanym nadzieniem faszerowano kaczkę, 
a skórę zszywano, aby nadzienie nie wypłynęło. 
Kolejnym etapem było pieczenie kaczki około 
pół godziny i podlewanie jej wodą bądź roso-
łem, a następnie prużenie na małym ogniu (lub 
w piekarniku), aż do miękkości. Z kaczki, mięsa 
jest niewiele, więc najlepszym rozwiązaniem jest 
przygotowanie odpowiedniego nadzienia do niej. 
I tu otwiera się szerokie pole do popisu, ponie-
waż kaczkę można upiec z wieloma różnorod-
nymi dodatkami – przede wszystkim z jabłkami 
i nadzieniem z podrobów czy po prostu bukie-
tem ziół i przypraw.
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„… Matuś, zwołałam na dzisiej dziewuchy, 
żeby przyszły i pomogły num zedrzyć pirze,
z tych kaczek, co ostatnio zarżnylim.

Córka, tero?, a co bydzim robić zimum, w karnawale? 
Kto ci tero przyjdzie na takum robote? 
Jesiń w pełni, pełne rynce roboty baby majum” 

A jednak przyszły i darły!

Darcie pierza

Kaczka pieczona z jabłkami

Składniki: kaczka, dość twarde winne jabłka – 
8 sztuk, olej rzepakowy – 3 łyżki, majeranek, 
sól.

Sposób przygotowania: Oczyść kaczkę, umyj 
ją i osusz. Natrzyj kaczkę z zewnątrz i wewnątrz 
dużą ilością majeranku oraz solą. Wstaw kaczkę 
do lodówki na kilkanaście godzin. Umyj jabłka, 
osusz je i obierz ze skórki. Jabłka pokroić w ćwiart-
ki, usunąć gniazda nasienne i posypać obficie ma-
jerankiem. Włóż połowę jabłek do wnętrza kaczki. 
Kaczkę z jabłkami włóż do natłuszczonej olejem 
brytfanny, przykryj pokrywką i wstaw do piekarni-
ka rozgrzanego do 180-190°C. Piecz przez około 
1,5 godziny. Pamiętaj – co kilka, kilkanaście minut 
polewać mięso sosem spod pieczeni. Po upływie 
1,5 godziny obłóż kaczkę pozostałymi jabłkami 
i piecz przez kolejne 30-60 minut.

Na zdjęciu od lewej: 
Stanisław Wojtasik, 

Janina Jarzynowska, 
Aldona Olejniczak, 
Anna Gawłowska, 

Zofia Wojtasik, 
Halina Okonkowska, 
Agnieszka Ratajczyk 
i Agata Pogodzińska. 

Foto 
Konrad Lewandowski
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Po zakończeniu szkolenia rolnicy i zaproszeni goście wysłuchali koncertu Orkiestry Dętej Sempre Cantabile.
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„Kaczka po naszymu”
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Świerczyn
21 września w kościele w Świerczynie odbył się odpust po-

łączony z dożynkami parafialnymi.

Dzięki przychylności Wójta Gminy – Marka Dybowskiego, 
przeciekający dach remizy doczekał się naprawy. We wrześniu 
zostało położone nowe pokrycie dachowe z blachy. Teraz budy-
nek jest odpowiednio zabezpieczony i bez obaw może służyć 
druhom strażakom i okolicznym mieszkańcom.

Stanisław Borkowski

Po dłuższej przerwie, spowodowa-
nej remontem remizy OSP, 19 wrze-
śnia w Orlu odbył się piknik pod hasłem 
„W zdrowym ciele, zdrowy duch”. Graży-
na i Wojciech Sobieccy ze „Stowarzysze-
nia na rzecz rozwoju powiatu radziejow-
skiego”, przekazali przybyłym – dzieciom 
i ich rodzicom, wiedzę na temat bezpie-
czeństwa. Maluchy świetnie się bawiły 
kolorowankami. Starszaki, po uprzednio 
zaaranżowanym wypadku, na fantomach 
ćwiczyły, jak prawidłowo należy wykonać 
reanimację. Następnie odbył się pokaz 
jak używać gaśnic, dzieciaki własno-
ręcznie je odbezpieczały. Pan Wojciech 
mówił również o zażywaniu narkotyków, 
szczególnie przez ludzi młodych, zwracał 
uwagę, co powinno nas – rodziców za-
niepokoić w zachowaniu naszych dzieci. 
Była to ciekawa lekcja.

Po zajęciach, w remizie czekała piz-
za i dyskoteka z zespołem „Tomas”. Po 
godzinie 20-tej również dorośli bawili się 
tańcząc.

Dziękujemy wszystkim za okazaną 
pomoc lub choćby dobre słowo, które 
nas motywuje do dalszego działania. 

Foto – Stanisław Borkowski
Tekst: Przewodnicząca KGW Orle

Jolanta Wojciechowska

Piknik w Orlu

Remont kościoła – etap V

Wymiana pokrycia dachowego  
na budynku remizy OSP – ORLE

Trwa remont kościoła parafialnego w Orlu. W tym roku za-
kres prac obejmował malowanie (konserwację) drewnianej ele-
wacji kościoła i dachu. Wykonano także nowe drzwi wejściowe. 
Koszty prac w tym roku wyniosły 50 tys. złotych. Samorząd 
gminy od kilku lat wspomaga parafię w pracach remontowych, 
corocznie, kwotą 5 tys. złotych.

Foto: Stanisław Wojtysiak
Barbara Zielińska



5 (94) Nasze sPRaWY 11

Komisja ds. promocji gminy 03 listopada wybrała jury w skła-
dzie: Iwona Waszak, Ewelina Lewandowska i Stanisław Borkow-
ski, które 06 listopada dokonało oceny nadesłanych prac.

Jury w konkursie plastycznym przyznało:
I miejsce w kategorii do lat 9 – Kalinie Karczmarek z Cza-

maninka (lat 6), II – Lenie Kotlińskiej (lat6) z Topólki, III – Iza-
beli Kotlińskiej (lat 4) z Topólki.

Poza konkursem jury wyróżniło 3 prace: Klaudii Urbańskiej, 
Grzesia Michalaka i Czarka Michalaka.

Podsumowanie konkursów:  
plastycznego i fotograficznego

W konkursie fotograficznym „Wspomnienie wakacji w gminie 
Topólka”, jury przyznało I miejsce Karolinie Piaseckiej z Ino-
wrocławia, II – Joannie Rzepeckiej z Orla. 

Wszystkim uczestnikom, nagrodzonym i wyróżnionym ser-
decznie dziękujemy i gratulujemy.

Nagrodzeni i wyróżnieni zostaną przez Komisję zaproszeni, 
a o terminie osobiście powiadomieni.

Komisja ds. promocji gminy

Dzień Edukacji Narodowej
13 października odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej. Uczniowie pod moim kierunkiem, przygotowali część ar-
tystyczną. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku naszych 
nauczycieli. Uczniowie docenili i podkreślili swoją wdzięczność za co-

dzienny trud pracy 
nauczyciela, jego po-
święcenie, czujność 
i troskę o dobro wy-
chowanków. W apelu 
wzięli udział Rodzice 
i Zarząd OSP z Pa-
niewa. Uroczystość 
przebiegała w miłej 
i radosnej atmosferze. 

Tekst i foto:  
Agnieszka Kontowicz

Konkursy przedmiotowe
W październiku, uczniowie z klas IV- VI wzięli udział w Wojewódz-

kim Konkursie Przedmiotowym z języka polskiego, angielskiego, ma-
tematyki i przyrody. Do etapu rejonowego zakwalifikował się Michał 
Kwiatkowski z kl.VI – z języka polskiego, angielskiego, matematyki 
i przyrody. Do etapu rejonowego z przyrody zakwalifikował się również 
– Jędrzej Kosmalski z kl.VI.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych etapach.

Indywidualne biegi przełajowe w Radziejowie
2 października grupa uczniów z naszej szkoły wzięła udział w Mi-

strzostwach Powiatu Radziejowskiego Szkól Podstawowych w indywi-
dualnych biegach przełajowych . Sukces odniósł uczeń klasy VI Dawid 
Stawicki zajmując II miejsce w kategorii chłopców. Dawid zakwalifiko-
wał się na finał wojewódzki do Bydgoszczy. Życzymy mu sukcesów.

Tekst: Marzanna Wiśniewska

Ślubujemy! – uroczyste pasowanie na ucznia.
„Ślubuję być dobrym uczniem, 
dbać o dobre imię szkoły,
uczyć się pilnie i być dobrym kolegą. 
Swym zachowaniem i nauką będę sprawiać radość rodzicom  
i nauczycielom”.

26 października uczniowie klasy pierwszej naszej Szkoły, w obec-
ności rodziców, nauczycieli i pozostałych uczniów złożyli uroczyste 
ślubowanie. Dzieci rozpoczęły uroczystość wspaniałym występem arty-
stycznym, przygotowanym po kierunkiem Beaty Jaskólskiej. Po części 
artystycznej nastąpiło długo oczekiwane ślubowanie i pasowanie na 
ucznia, którego dokonała dyrektor szkoły Barbara Wieser. Każdy pierw-
szak otrzymał upominek od rodziców i od uczniów z klasy drugiej. Na 
zakończenie zostało zrobione pamiątkowe zdjęcie i dzieci udały się na 
słodki poczęstunek. Ten dzień na pewno pozostanie w pamięci każdego 
pierwszaka. Pierwszak – jak to dumnie brzmi!

Foto: Agnieszka Kontowicz
Tekst: Jolanta Przybysz

Żywa lekcja historii – pokaz grupy „ Rekonstrukto”

15 października naszą szkołę odwiedziła Grupa Artystyczna „Rekon-
strukto” z Lublina. Przygotowała dla nas żywą lekcję historii zatytuło-
waną „Życie i kultura w Średniowieczu”. Zaprosiła w podróż do wie-
ków, kiedy rycerze zakuci w zbroje i z mieczem w ręku nie szczędzili 
wysiłków, aby bronić ojczyzny i honoru, kiedy spieszyli służyć pomocą 
i bronić damy swego serca. Wszyscy z zachwytem oglądali pojedynek, 
ceremonię pasowania na rycerza oraz zakuwanie w dyby. Podczas po-
kazu odbyła się prezentacja ekwipunku i uzbrojenia rycerzy. Każdy z wi-
dzów mógł wziąć miecz czy buzdygan do ręki, by przekonać się, jakiej 
siły i zręczności wymagało posługiwanie się nimi. Pokazom towarzyszy-
ła narracja ukazująca modę i obyczaje rycerskie. Widzowie prezentacji 
poznali też gry i zabawy plebejskie. Ta niezwykła, barwna lekcja historii, 
na długo pozostanie w pamięci każdego ucznia. 

Foto: Julia Zawada 
Tekst: Jolanta Przybysz

SP PANIEWO



Nasze sPRaWY 5 (94)12

Czas zasłużonej emerytury

Jubileusz ks. Antoniego Wojciechowskiego

Dziewiąty października br. był ważnym dniem dla nas pracowników Urzędu Gminy 
Topólka, gdyż mogliśmy wtedy podziękować za wieloletnią współpracę naszej kole-
żance – Marii Kruszynie, która zawsze będzie kojarzyć się nam ze współpracowni-
kiem skromnym, ciepłym i jednocześnie niezwykle życzliwym. 

Po wieloletnim okresie pracy na stanowisku Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego w Topólce, a zarazem Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu 
Gminy Topólka, koleżanka Maria Kruszyna przeszła na jakże zasłużoną emeryturę. 

W tym dniu dziękowaliśmy za te lata wspaniałej współpracy. Dziękowaliśmy za 
poświęcenie i oddanie, lojalność oraz trud włożony w pracę w naszym Urzędzie. Wy-
rażaliśmy także nadzieję, że nowa emerytka nie zapomni o nas i podobnie jak my 
wszyscy, będzie dobrze wspominać spędzone tutaj chwile. Zapewnialiśmy, że będzie 
u nas zawsze mile widzianym gościem, gdyż bardzo zależy nam na tym, by nasi eme-
rytowani pracownicy dalej czuli więź z Urzędem. 

Jeszcze raz życzymy naszej koleżance samych pogodnych i radosnych chwil.  

Foto Sylwia Ulanowska
współpracownicy

25 października w kościele parafialnym w Topólce miała 
miejsce szczególna msza święta z okazji 65. urodzin ks. kano-
nika Antoniego Wojciechowskiego i w intencji żyjących i zmar-
łych myśliwych z koła łowieckiego „Cyraneczka”.

Młodzież, parafianie oraz myśliwi złożyli jubilatowi serdecz-
ne życzenia urodzinowe.

Maria Kruszyna

Komisja d/s Promocji Rady Gminy
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Dzień Wszystkich Świętych: Czas refleksji i zadumy.  
 
  

"Dla tych, którzy odeszli" - Gellnerowa Danuta 

Dla tych którzy odeszli 
w nieznany świat, 
płomień na wietrze 
kołysze wiatr. 
Dla nich tyle kwiatów 
pod cmentarnym murem 
i niebo jesienne u góry.
Dla nich harcerskie warty 
i chorągiewek gromada, 
i dla nich ten dzień –

pierwszy dzień listopada.

Z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej
wszystkim nauczycielom,  
nauczycielom-emerytom 
oraz pracownikom  
administracji i obsługi  
– najlepsze życzenia  
sukcesów zawodowych oraz wszelkiej  
pomyślności w życiu osobistym  
i rodzinnym składa

Komisja do Spraw Promocji

Dzień  
Wszystkich Świętych: 

czas refleksji i zadumy
„Dla tych, którzy odeszli” – Gellnerowa Danuta

Dla tych którzy odeszli
w nieznany świat,
płomień na wietrze
kołysze wiatr.
Dla nich tyle kwiatów
pod cmentarnym murem
i niebo jesienne u góry.
Dla nich harcerskie warty
i chorągiewek gromada,
i dla nich ten dzień –

pierwszy dzień listopada.

Szkolenie
26 października 2015 r. w restauracji „Jesionowa” w Topól-

ce odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla rolników 
i mieszkańców gminy Topólka. Spotkanie dotyczyło aktualnych 
informacji na temat PROW 2014-2020. Zainteresowani mogli 
dowiedzieć się też wszystkiego o systemach fotowoltaicznych 
i możliwościach uzyskania wsparcia finansowego na budowę 
urządzeń do pozyskiwania energii słonecznej.

Wszystkim przybyłym rolnikom, Wójtowi, Aleksandrze Wy-
sockiej-Zaborowskiej – dyrektor TUW Oddział Włocławek oraz 
zaproszonym gościom dziękujemy za przybycie.

Delegaci KPIR
Anna Migdalska, Krzysztof Grabowski

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 20 września 2015 r. w wieku 79 lat
zmarł emerytorwany pracownik Urzędu Gminy Topólka

Ś.P. Kazimierz Górzyński
Pan Kazimierz pracę zawodową rozpoczął w 1960 r. w Powiatowym Związku Kółek i Organizacji Rolniczych 

w Radziejowie, kontynuował ją w Gromadzkiej Radzie Narodowej w Kamieńcu i w Topólce. 
W latach 1973-1990 pracował w Urzędzie Gminy.

Żonie i dzieciom składamy wyrazy szczerego współczucia.

Wójt Gminy z pracownikami Urzędu                          Przewodniczący Rady z Radnymi

Twoja krew  
jedynym ratunkiem dla innych

8 listopada 2015 r. w naszej gminie przy kościele parafial-
nym w Topólce odbyła się kolejna akcja poboru krwi. Zachę-
cając mieszkańców do udziału w akcji Młodzież Gimnazjalnego 
Koła Caritas przygotowała i rozprowadzała ulotki. Krew oddało 
57 osób.

Drodzy Honorowi Dawcy Krwi, dziękujemy Wam za Wasz 
dar. To dzięki niemy wiele osób może powrócić do zdrowia 
i cieszyć się pełnią życia. 

Aneta Tejman
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Urodzili się

Julia Łączkowska, ur. 19.05.2015 r.,
zam. Chalno

Niedziela 25 października była dniem, w którym każdy z nas mógł zadecydować, 
poprzez akt głosowania, kto w najbliższej kandencji piastować będzie zaszczytną 
i odpowiedzialną funkcję parlamentarzysty. Wybieraliśmy 460 Posłów na Sejm Rze-
czypospolitej Polskiej i 100 Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej. Właściwymi dla na-
szej gminy okręgami wyborczymi są Okręg Nr 5 w wyborach do Sejmu i Okręg Nr 13 
w wyborach do Senatu.

Spośród 4085 osób uprawnionych do głosowania z czynnego prawa wyborcze-
go skorzystało 1515 mieszkańców, co stanowi frekwencję 37,09%. Najwyższy odse-
tek głosujących był w obwodzie nr 6 w Orlu, gdzie głosowało 44,34% uprawnionych. 
Najniższą frekwencję odnotowała Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Kamieńcu – 
28,85%.

W wyborach do Sejmu RP oddano 1432 ważne głosy. Wyniki głosowania nie od-
biegają znacząco od ogólnopolskich i przedstawiają się następująco dla poszczegól-
nych komitetów wyborczych:

Nazwa Komitetu Wyborczego Liczba zdobytych 
głosów

Wynik wyborczy 
(%)

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 567 39,59%

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 251 17,53%

Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica 179 12,50%

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 177 12,36%

Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz'15” 146 10,20%

Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru 43 3,00%

Komitet Wyborczy Partia Razem 33 2,30%

Komitet Wyborczy KORWiN 27 1,89%

Komitet Wyborczy Samoobrona 6 0,42%

Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi 3 0,21%

Spośród kandydatów najwięcej głosów – 121 uzyskał Stanisław Piotr Budzyński 
(8,45% ogółem ważnie oddanych głosów).

W wyborach do Senatu RP oddano 1421 ważnych głosów, liczbę zdobytych gło-
sów i wynik wyborczy przedstawia poniższa tabela:

Imię i nazwisko kandydata Liczba zdobytych 
głosów

Wynik wyborczy 
(%)

Józef Mikołaj Łyczak 518 36,45%

Andrzej Person 323 22,73%

Zbigniew Agaciński 231 16,26%

Eugeniusz Roman Wypijewski 201 14,14%

Tomasz Sikorowski 100 7,04%

Bogusław Maria Spanski 48 3,38%

Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim członkom obwodowych komisji 
wyborczych za ich zaangażowanie w proces przygotowania wyborów, odpowiedzial-
ność i sumienność z jaką podeszliście Państwo do realizacji skomplikowanego pro-
cesu przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników w swoich obwodach. To dzięki 
Państwu wybory w naszej gminie przebiegły sprawnie i bez zakłóceń.

Pełnomocnik do spraw wyborów
Konrad Lewandowski

* Źródło: http://parlament2015.pkw.gov.pl/

Wybory do Sejmu i Senatu RP 
w gminie Topólka*


