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Rada Gminy
Na XXIII Sesji Rady Gminy, która odbyła się 29 stycznia,
radni podjęli uchwały:
1) uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXII/166/20 Rady Gminy
Topólka z 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2020-2023,
2) uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXII/167/20 Rady Gminy Topólka
z 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 r.,
3) w sprawie bezzasadności skargi na działalność wójta gminy
Topólka.
Na XXIV Sesji Rady Gminy, która odbyła się 29 marca, radni
podjęli uchwały:
1) uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXII/166/20 Rady Gminy
Topólka z 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2020-2023,
2) uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXII/167/20 Rady Gminy Topólka z 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 r.
3) w sprawie ustalenia zasad przyznania diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych gminy
Topólka oraz jej wysokości,

Z

4) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Topólka w 2021 roku”,
5) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność gminy Topólka niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Paniewie.
Na XXV Sesji Rady Gminy, która odbyła się 12 maja, radni
podjęli uchwały:
1) uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXII/166/20 Rady Gminy
Topólka z 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2020-2023,
2) uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXII/167/20 Rady Gminy Topólka z 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 r.
Treść uchwał dostępna na stronie Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Topólka.
Stanisław Borkowski
przewodniczący Rady Gminy Topólka

OSTATNIE POŻEGNANIE

głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomości o śmierci
dwóch wspaniałych pedagogów i wychowawców wielu pokoleń
młodzieży w Szkole Podstawowej w Topólce.
26 marca w wieku 79 lat odeszła od nas Zofia Ciesielska – emerytowana nauczycielka fizyki i wieloletni opiekun Samorządu Uczniowskiego, a dzień później, 27 marca, w wieku 86 lat – Wanda Śniegoska
– emerytowana nauczycielka języka polskiego i historii.
Bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia i zapewniamy
o swojej wdzięcznej pamięci.

Dyrekcja, grono pedagogiczne,
pracownicy obsługi i administracji
oraz uczniowie

1 kwietnia rozpoczęło się największe i najważniejsze badanie polskiego
społeczeństwa, czyli Narodowy Spis
Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
(NSP 2021). Spis jest obowiązkowy dla
każdej osoby mieszkającej w Polsce,
a podstawową metodą jest samospis
internetowy.
Każda osoba mieszkająca w Polsce
niezależnie od posiadanego obywatelstwa
czy wieku jest zobowiązana do udziału
w spisie. W imieniu dzieci spisu dokonują rodzice lub opiekunowie prawni). Taki
obowiązek wynika z zapisów dwóch ustaw
– o statystyce publicznej oraz narodowym
spisie powszechnym ludności i mieszkań.
Warto również pamiętać o spisaniu współmieszkańców przebywających za granicą,

jeśli nadal są zameldowani na stałe w naszym mieszkaniu.
Samospis internetowy to podstawowa i obowiązkowa metoda spisowa. Jest
też najbardziej przyjazna – możemy się
spisać w domu w dogodnym dla siebie
terminie nie czekając na kontakt z rachmistrzem.
Aplikacja spisowa NSP 2021 została udostępniona 1 kwietnia br. na stronie
https://spis.gov.pl/. Do elektronicznego
formularza zalogujemy się korzystając
z Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej lub podając numer PESEL wraz
z nazwiskiem rodowym matki. Dla cudzoziemców bez numeru PESEL przewidziano odrębny tryb logowania z wykorzystaniem poczty e-mail.

Osoby, które nie mają komputera lub
Internetu, powinny zgłosić się do Urzędu
Gminy Topólka I piętro pokój nr 10. Na spisującą się osobę czeka specjalnie przygotowane stanowisko komputerowe z dostępem do sieci internetowej.
Jeżeli z ważnych powodów nie spisaliśmy się przez Internet, musimy spodziewać się telefonu lub nawet wizyty rachmistrza. Jeśli do tego dojdzie, nie możemy
mu odmówić udzielenia odpowiedzi.

Wójt gminy Topólka – Gminny Komisarz Spisowy NSP2021 uprzejmie informuje, że na terenie gminy
Topólka prace spisowe prowadzić
będą rachmistrzowie:
– Liliana Balcerak,
tel. służbowy: 228288888
– Agnieszka Ratajczyk,
tel. służbowy: 228288888
PROSIMY
O ODBIERANIE TELEFONÓW.
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Topólce przy współpracy z Towarzystwem „Nasze
Szwederowo” informuję, że ruszył nabór na zorganizowany wypoczynek dla dzieci w wieku 8-16
lat. Kolonie są odpłatne. W przypadku dzieci z rodzin rolniczych, w których jeden z rodziców jest
ubezpieczony w KRUS bądź pobiera rentę lub emeryturę z KRUS w kwocie 500,00 zł. Pozostałe
dzieci mogą skorzystać z wyjazdu za pełną odpłatnością – 1250,00 zł.
JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE MOŻNA ZREALIZOWAĆ PŁATNOŚĆ BONEM
TURYSTYCZNYM, CO SPOWODUJĘ, ŻE KOLONIE STANĄ SIĘ DLA DZIECI NIEODPŁATNE.
Dysponujemy dwoma ofertami wyjazdowymi (po 15 miejsc na każdy turnus):
– Władysławo – ośrodek kolonijny ADMIRAŁ– turnus w dniach 13-22.08.2021 roku;
– Tleń – ośrodek kolonijny PATRIA – turnus w dniach 21-29.07.2021 roku;
Ze względu na ograniczaną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy przyjmujemy
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Topólce pok. nr 14 do 14.06.2021 roku.
Magdalena Szcześniak

Chrońmy pszczoły!
W związku z trwającym okresem zabiegów agrotechnicznych, przypomina się o obowiązku stosowania środków ochrony
roślin w sposób bezpieczny dla pszczół.
Stosujący środki ochrony roślin zarówno na małych jak i na
dużych powierzchniach winni przestrzegać poniższych zasad:
• Nie opryskiwać plantacji kwitnących
• Opryski prowadzić po godzinach lotu pszczół (pod wieczór po
godz.20) rezygnując z zabiegów w godzinach największego
lotu pszczół. Stosowanie zabiegu na noc przynosi najlepsze
efekty w ochronie i nie truje owadów zapylających.
• Uwzględnić sąsiedztwo kwitnących plantacji – ogrodów
oraz kierunek wiatrów (chodzi o znoszenie cieczy roboczej
a w związku z tym podtruwanie nektaru)
• Dobrać środki o możliwie krótkim okresie prewencji, szczególnie w przypadkach środków owadobójczych. Przy okazji warto
pamiętać, że każdy zabieg w momencie wykonywania jest trujący. Dotyczy to również nawożenia dolistnego z opryskiwaczy.
• Bezwzględnie przestrzegać informacji zawartych w etykiecie
stosowania środków ochrony roślin, dotyczących bezpieczeństwa pszczół
• Nie stosować środków owadobójczych w pobliżu pasiek.
• Współpracować z pszczelarzami.
Środki ochrony roślin stosujemy tak, aby nie stwarzały zagrożenia dla dziko żyjących owadów zapylających i nie stały się

przyczyną zatrucia pszczół w pasiekach.
Zgodnie z ustawą o środkach
ochrony roślin z 8 marca 2013 r.
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2097) kto
stosuje środek ochrony roślin
w sposób stwarzający zagrożenie
dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla
środowiska (…) podlega karze
grzywny.
Opryskanie pszczół cieczą
roboczą powoduje zamoczenie
skrzydeł, co utrudnia bądź uniemożliwia im dalszy lot i powrót do ula. Ponadto, w wyniku
przejęcia obcego zapachu środka chemicznego, pszczoły
powracające do ula są traktowane jako obce, nie zostają
wpuszczone do gniazda lub giną zażądlone przez pszczoły
strażniczki.
Ochrona roślin w sposób nie zagrażający pszczołom jest
możliwa i wymaga wyłącznie dobrej woli rolników i działkowców.
Zapylanie roślin jest jednym z najważniejszych i najtańszych
czynników plonotwórczych.
Konrad Lewandowski – wójt gminy Topólka
Jerzy Kontowicz – prezes Koła Pszczelarzy, rzeczoznawca chorób pszczelich

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
W ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 Posterunek Policji w Topólce pozyskał nowe elementy odblaskowe
w postaci kamizelek.
Sytuacja pandemii sprzyja zwiększonemu spożyciu alkoholu,
a możliwości podejmowania działań profilaktycznych są niestety
ograniczone, dlatego też funkcjonariusze policji będą rozdawać
kamizelki podczas rutynowych kontroli. Wskazana forma jest
bezpieczna dla mieszkańców jednocześnie daje poczucie, że
mimo pandemii osoby uzależnione jak i członkowie ich rodzin nie
pozostają sami ze swoim problemem.

Otrzymane elementy odblaskowe, przez to, że są zdecydowanie bardziej widoczne o zmierzchu i w nocy, zapewnią większe
bezpieczeństwo pieszych oraz rowerzystów, szczególnie w okresie jesienno-zimowym.
Niezależnie od sytuacji, wszelkie formy oznakowania pieszych czy rowerzystów zwiększą bezpieczeństwo w ruchu drogowym, co może wpłynąć na zmniejszenie przykrych zdarzeń osób
poruszajacych się po drogach. Zatem warto korzystać z różnych
form profilaktyki poprawiających bezpieczenstwo drogowe i zdrowie uczestników w ruchu.
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Topólce
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Klub Seniora znów działa
Od 4 maja br. Klub Seniora wznowił swoją działalność.
Prowadzone są zajęcia z rehabilitacji, w tym ruchowe, kinezyterapia, sportowo-rekreacyjne, aktywizujące. Odbywają się
również zajęcia rozwijające pamięć i koncentrację oraz zajęcia
edukacyjne z grami planszowymi. Raz w miesiącu odbywa się
wieczorek taneczny. Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu: poniedziałek, środa, piątek w godzinach popołudnionych.
Zapraszamy do zapisów i uczestnictwa w zajęciach.
Tekst i foto: Martyna Laskowska
animator – opiekun

Zgłowiączka w czasie końca? pandemii
Po rocznej przerwie /Covid 19/ wracamy na szlak Zgłowiączki. Kilka dni przed Spływem robię rekonesans, który potwierdza
wcześniejsze informacje uzyskane od mojego przyjaciela Mariusza – mieszkańca gminy Topólka, wicekomandora Spływu, że
w Zgłowiączce wody ful. Później już w trakcie płynięcia okazuje
się, że wysoka woda wypełnia starorzecza oraz powoduje
podtopienia niżej położonych łąk.

Harmonogram Spływu Zgłowiączką od wielu lat pozostaje
niezmieniony. W czwartkowe popołudnie 20 maja z przystani
wodnej PTTK we Włocławku wraz ze sprzętem wyruszamy nad
jezioro Głuszyńskie. Tutaj zakładamy pierwszy biwak na niedawno ukończonym gminnym polu biwakowym. Jest wiele miejsca
na postawienie namiotów. Kto lubi cień, może zabiwakować pod
szpalerem sosenek. W skład pola wchodzi parking. Jest czysto,
schludnie. Całość jest ogrodzona. W zamyśle władz gminy gminne pole biwakowe ma być miejscem wypoczynku mieszkańców
gminy oraz gości. W mojej ocenie teren pola biwakowego jest
jednym z najładniej położonych miejsc nad jeziorem. Koncepcja pola oraz jej realizacja to efekt pracy wójta gminy, który już
w 2019r. przedstawiał w rozmowie ze mną plany zagospodarowania tego terenu. W ocenie kajakarzy, a także i mojej należą się
wójtowi Konradowi Lewandowskiemu ogromne brawa za podjęte
działania zakończone znakomitym efektem. Biwak nad jeziorem
Głuszyńskim to perełka także w skali województwa kujawsko-pomorskiego. Będzie on niewątpliwie przez wiele lat służył nie tylko
wodniakom, ale przede wszystkim mieszkańcom gminy.
Po godzinie od przyjazdu ognisko już płonie., a wójt zaprosił
wszystkich na kiełbaski z ogniska. Przy ognisku następuje otwarcie spływu, w którym bierze udział przybyły z wójtem wicestarosta
radziejowski Grzegorz Piasecki. Jeszcze weryfikacja uczestników i można rozpocząć biesiadowanie przy gitarze.
Piątek. Dzień dobry słoneczko! Meldują się ostatni kajakarze.
Załogi wypływają na pierwszy podetap do Topólki, a chętni biorą
udział w wyścigu kajakowym na jeziorze Głuszyńskim. Meta wyścigu znajduje się przed jazem w miejscowości Rybiny. Zwycięża
Tadeusz Kuligowski na jedynce. Na jazie woda wysoka. Jedynki
i dwójki spływają środkowym przęsłem jazu, a kanadyjki trzeba
prawie na burtę stawiać, gdyż nie mieszczą się na szerokość.
Jezioro Chalno osiągamy bez większych przeszkód po pokona-

niu zakrzaczonego koryta rzeki. Po dobrej godzinie wiosłowania
osiągamy most drogowy w Topólce, gdzie czeka delicja – Grochówka Topólecka – dzieło Jana Błaszczyka. W tym roku ze
względu na pandemię zrezygnowaliśmy z tradycyjnego otwarcia
Spływu przy moście z udziałem rzeszy gości, dzieci i młodzieży
szkolnej. Do Kazania mimo wysokiej wody płyniemy relatywnie
długo z powodu wielu przeszkód. Na biwaku ognisko, kiełbaski
i reszta grochówki przywiezionej w termosie.
Sobota. Wypływamy, gdy zaczyna padać. Z większymi
i mniejszymi przerwami deszcz niekiedy bardzo intensywny nie
opuści nas aż do popołudnia. W Brześciu krótka przerwa, by oddać pokłon królowi Władysławowi Łokietkowi stojącemu na cokole na brzeskim rynku. Po drobnych zakupach załogi wypływają do Machnacza. Brześć żegna deszczem. Liczne przeszkody
w nurcie – powalone drzewa powodują wiele wywrotek. Ostatni
kajakarz osiąga biwak w Machnaczu po dwudziestej. W Machnaczu tradycyjna biesiada z kiełbaskami i kaszanką z grilla. Tutaj rozstrzygamy konkurs na hasło a/a i Quiz o tematyce Kujaw
i Zgłowiączki. Pierwsze miejsce zajęło hasło: „Nie pij bracie na
kajaku, zajmij się trzymaniem szlaku” autorstwa Marcela Kordylaka, natomiast quiz wygrała Ewa Łączyńska.

Niedziela. Słonecznie. Ostatnie przymusowe kąpiele na
pożegnanie Zgłowiączki i do włocławskiego Parku wpływamy
kawalkadą kajaków rzeką już leniwie podążającą ku Wiśle. Na
mecie w Parku im. H. Sienkiewicza kajakarzy witają sympatycy
i przyjaciele, rodziny jak i przygodni spacerowicze.
Tutaj u stóp Katedry Włocławskiej odbyło się zakończenie
Spływu. W zakończeniu Spływu wziął udział Andrzej Tyrjan prezes Oddziału Kujawskiego PTTK. Po wręczeniu nagród za konkurencje i konkursy spływu prezes Oddziału ogłosił, że XXVIII
Ogólnopolski Spływ Kajakowy został zakończony, zapraszając
za rok na kolejne spotkanie ze Zgłowiączką.
A zatem – do zobaczenia w maju 2022 r. ponownie na Zgłowiączce na XXIX Ogólnopolskim Spływie Kajakowym. Zgłowiączka czeka.
P.s. XXVIII Ogólnopolski Spływ Kajakowy rzeką Zgłowiączką odbył się w dniach 20–23 maja 2021 r. od miejscowości Orle
nad jeziorem Głuszyńskim do Włocławka. Trasa wynosiła 55 km.
W Spływie wzięło udział 27 kajakarzy z Bydgoszczy, Warszawy,
Torunia, Włocławka, Płocka, Lubrańca oraz Topólki.
Tekst: Komandor Spływu Lech Wojciech Krajewski
Foto: wójt gminy Konrad Lewandowski
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SP PANIEWO

SP TOPÓLKA

Szanowni Państwo!

Dzień Matematyki

Pragnę poinformować, iż dzięki staraniom wójta gminy Topólka Konrada Lewandowskiego oraz Rady Gminy, 29 maja 2021r. w szkole rozpocznęłysię długo wyczekiwane prace
remontowe. Remont będzie obejmował: nadbudowę dachu, rozbudowę i termomodernizację budynku wraz z montażem instalacji PV, wymianę okien i drzwi, wykonanie elewacji,
budowę zbiornika szczelnego na nieczystości.
Termin rozpoczęcia remontu zbiega się z terminem powrotu uczniów do nauki stacjonarnej. Z uwagi na konieczność prac i dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa, część
zajęć lekcyjnych dla poszczególnych klas najprawdopodobniej odbywać się będzie poza
terenem szkoły (w plenerze, w remizie OSP, świetlicy wiejskiej lub na boisku). O zmianach
w organizacji pracy będę Państwa informowała na bieżąco.
W związku z powyższym serdecznie Państwa proszę o wyrozumiałość oraz odpowiednie przygotowanie dzieci do zajęć np. wyposażenie uczniów w dresy lub ubrania dostosowane do warunków, itp.
Jednocześnie pragnę zapewnić, iż wspólnie z radą pedagogiczną i pracownikami szkoły
dołożymy wszelkich starań, aby pobyt uczniów w szkole przebiegał bez zakłóceń i był bezpieczny.

12 marca br. odbyły się matematyczne zabawy wśród przedszkolaków, którzy obchodzili Światowy Dzień Matematyki. Panie przygotowały dla dzieci wyjątkowe matematyczne
zajęcia. Przedszkolaki liczyły, wykonywały działania, klasyfikowały przedmioty ze względu na
wielkość, rozpoznawały figury geometryczne. Wszyscy wykazali się dużymi umiejętnościami
i zdolnościami matematycznymi. Zadania, jakie wykonywały dzieci, pokazały że matematyka
może być ciekawa, przyjemna i dawać dużo radości.

Barbara Wieser, dyrektor szkoły

Tekst: M. Danielewicz, M. Smolarek
Foto: nadesłane

Drugi transport darów dla chorych na COVID-19
6 kwietnia, w tygodniu poprzedzającym Tydzień Miłosierdzia ph. „Jesteśmy wezwani do miłosierdzia”, ks. kan. Antoni
Wojciechowski wraz z opiekunkami Koła CARITAS oraz panem
D. Ugorskim, już po raz drugi w tym roku, zawieźli do Szpitala Rejonowego w Radziejowie transport darów dla chorych na
Covid-19. Ofiarodawcami artykułów sanitarno-higienicznych oraz
wody mineralnej byli parafianie.
Dziękujemy, że nie pozostajecie Państwo obojętni na los ludzi
dotkniętych tą groźną chorobą i spieszycie im z pomocą w myśl
słów Chrystusa: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. Nie ustawajmy w czynieniu
dobra! Kontynuujmy to dzieło, a wraz z nim troskę o los bliźniego!
Parafia Miłosierdzia Bożego w Topólce
Szkolne Koło Caritas
Foto: Aneta Tejman

XIII Ogólnopolski
Tydzień Biblijny –

– okazja do promocji Dnia
Książki i czytelnictwa
18 kwietnia rozpoczął się XIII Ogólnopolski Tydzień Biblijny
– V Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. Jednocześnie
w tym samym czasie obchodzony jest Dzień Książki. Parafia Topólka oraz Szkolna Biblioteka przy Szkole im. Mikołaja Kopernika w Topólce, podobnie jak rok temu, „rzuciły rękawicę” i postanowiły urządzić wirtualne czytanie Pisma Świętego. Na profilu
fecebokowym Biblioteki Szkolnej przez cały tydzień odbywa się
czytanie jednej z najstarszych ksiąg naszej cywilizacji. Akcja,
która rok temu przyciągnęła ponad 20 tysięcy słuchaczy i ponad
160 czytających w tym roku też nabiera rozpędu. Do czytania
Ewangelii wg św. Marka zaproszono dzieci, mieszkańców gminy
Topólka, nauczycieli, lokalnych polityków, sołtysów. Organizatorzy mają nadzieję, że w tym roku przyciągną jeszcze więcej słuchaczy i czytających.
Tekst: Anna Orłowska

Honorowi Dawcy Krwi
W niedzielę 18 kwietnia, przy kościele parafialnym w Topólce,
odbyła się kolejna akcja zbiórki krwi. Już od samego rana wielu chętnych ustawiało się w kolejce przed ambulansem. Po badaniach
wstępnych
56 osób oddało krew,
dzięki czemu zebrano
jej ok. 25 litrów.
Drodzy Krwiodawcy, dziękujemy Wam
bardzo serdecznie za
Waszą szlachetną postawę i za to, że zawsze jesteście gotowi
włączyć się do akcji
honorowego krwiodawstwa. Dziękujemy druhom strażakom z Topólki, a także nowym
krwiodawcom, którzy po raz pierwszy oddawali krew w naszym
punkcie. Jesteśmy wdzięczni Wam wszystkim i każdemu z osobna
za ten cenny dar, którym dzielicie się bezinteresownie z  potrzebującymi i dzięki któremu wiele osób może powrócić do zdrowia
i cieszyć się pełnią życia.
Parafia Miłosierdzia Bożego w Topólce
Szkolne Koło Caritas
Foto: Aneta Tejman
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INWESTYCJE W GMINIE TOPÓLKA

Przebudowa budynku po byłej szkole w Znaniewie
na świetlicę wiejską
3 lutego br. odbyło się podpisanie umowy na dofinansowanie
zadania związanego z ożywieniem społecznym i gospodarczym
sołectwa Znaniewo w wyniku przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku dawnej Szkoły Podstawowej w Znaniewie na
świetlicę wiejską. Wsparciem objęte zostało nasze zadanie dotyczące remontu i wyposażenia budynku komunalnego po byłej Szkole Podstawowej w Znaniewie na potrzeby utworzenia
świetlicy wiejskiej w Znaniewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi
priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – w ramach polityki terytorialnej,
jest wynikiem pozytywnej oceny wniosku złożonego przez gminę
Topólka 30 kwietnia 2020 roku. Po dokonaniu przez Urząd Marszałkowski oceny formalnej i merytorycznej nasz wniosek uzyskał
wymaganą liczbę punktów i znalazł się wśród projektów zakwalifikowanych do dofinansowania.
W ramach umowy, którą z przedstawicielami Województwa
Kujawsko-Pomorskiego podpisali: Konrad Lewandowski – wójt
gminy i Katarzyna Modrzejewska – skarbnik gminy, zostanie
przeprowadzony remont i wyposażenie budynku komunalnego
po byłej Szkole Podstawowej w Znaniewie na potrzeby utworze-

nia świetlicy wiejskiej w Znaniewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Całkowita wartość tego projektu – 1.488.533,09 zł w tym:
dofinansowanie z EFRR – 679.366,50 zł, zaś dofinansowanie
z budżetu państwa – 148.853,31 zł. Zadanie to zostanie zrealizowane w 2021 roku.
23 marca br. odbyło się podpisanie umowy z Wykonawcą na
roboty budowlane w ramach rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego. Konrad Lewandowski – wójt gminy przy kontrasygnacie Katarzyny Modrzejewskiej – skarbnika gminy podpisał umowę
z Wykonawcą Zakład Handlowo-Usługowy Krzysztof Sadzikowski,
ul. Wschodnia 2A, 87-800 Włocławek na zadanie pn.: „Remont
i wyposażenia budynku komunalnego po byłej Szkole Podstawowej w Znaniewie na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej
w Znaniewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Wyłonionemu
Wykonawcy został oficjalnie przekazany teren i plac budowy. Całkowita wartość robót budowlanych wynosi: 1.261.323,63 zł brutto.
Zakończenie zaplanowane jest na: 30 września 2021 roku.
W ramach ww. zadania powstanie świetlica wiejska w Znaniewie, z której korzystać będą mieszkańcy sołectw: Znaniewo,
Miłachówek, Borek i Głuszynek.
Aktualnie na placu budowy rozpoczęły się roboty budowlane,
co obrazują załączone zdjęcia.

„Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej
Nr 2829C Sadłóg–Świerczyn w m. Świerczyn, gm. Topólka”
W kwietniu została podpisana umowa z wyłonionym Wykonawcą na zadanie pn.: „Budowa chodnika dla pieszych
w ciągu drogi powiatowej Nr 2829C Sadłóg-Świerczyn
w m. Świerczyn, gm. Topólka” wraz z oficjalnym przekazaniem
placu budowy na odc. od km 5+967 do km 6+067. W ramach
inwestycji zostanie położony chodnik na odcinku 100 mb. Zakres robót obejmuje: roboty przygotowawcze, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
oraz roboty wykończeniowe. Całkowita wartość robót budowlanych wynosi: 34.211,45 zł brutto. Zakończenie zaplanowane
jest na: 30 czerwca 2021 roku. Aktualnie trwają prace przy budowie chodnika realizowane są przez firmę Usługi Budowlane
PETRBUD Piotr Kwiatkowski, Wierzbinek gm. Sadlno.
Tekst/Foto: Justyna Grabowska
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Remont budynku gospodarczego na stadionie

W lutym br. gmina Topólka ogłosiła przetarg nieograniczony
na wybór Wykonawcy inwestycji pn. „Przebudowa i zmiana
sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek
zaplecza stadionu” dofinansowanego z projektu Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
6 maja br. odbyło się podpisanie umowy z Wykonawcą na
roboty budowlane w ramach rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego. Konrad Lewandowski – wójt gminy przy kontrasygnacie Katarzyny Modrzejewskiej – skarbnika gminy podpisał
umowę z Wykonawcą Firma Ogólnobudowlana INSTALTECH
Józef Sławianowski, ul. POW 32 lok. 28, 87-800 Włocławek.
W ramach umowy zostanie wykonany zakres działań obejmujący wyłącznie przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu
użytkowania parteru budynku. Planuje się zmianę konstrukcji dachu ze stropodachu na konstrukcję stalową przykrytą płytą warstwową z rdzeniem styropianowym. Dach jednospadowy o kącie
nachylenia połaci 4°, pokrycie płytą warstwową. W remontowanym budynku zaplanowano dwie szatnie, z czego każda szatnia
posiada odrębne WC. Budynek zaplecza stadionu wyposażony
zostanie w pralnię z suszarnią, która posiadać będzie odrębne
wejście niezależne od głównego wejścia do budynku.

W obiekcie zaprojektowano również na parterze pomieszczenie socjalne z WC, pomieszczenie gospodarcze, komunikację
w postaci korytarza oraz biuro dla trenera.
Obiekt będzie użytkowany tylko i wyłącznie przez obsługę obiektu sportowego oraz piłkarzy klubu sportowego GKS Tęcza Topólka.
W projekcie uwzględniono także wykonanie głównego wejścia
do budynku, wejścia bocznego od strony południowo-wschodniej
do suszarni z pralnią oraz dwóch wejść bocznych od strony północno-zachodniej do pomieszczenia gospodarczego. Nad każdym z wejść zaprojektowano zadaszenie płytą poliwęglanową na
stelażu stalowym. Zaprojektowano utwardzenie terenu tj. opaskę żwirową, a także wyznaczenie 4 miejsc postojowych w tym
2 miejsca dla samochodów osobowych, 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych oraz 1 miejsce postojowe dla samochodu ciężarowego lub dostawczego.
W dniu podpisania umowy wyłonionemu Wykonawcy został
przekazany teren i plac budowy.
Całkowita wartość robót budowlanych wynosi: 295.712,21 zł
brutto.
Zakończenie zaplanowane jest na: 31 sierpnia 2021 roku.
Tekst: Justyna Grabowska

Uczniowie będą wysiadać w nowym miejscu
przy Szkole w Topólce
Tuż przed powrotem uczniów wszystkich klas do szkół została zakończona inwestycja mająca na celu wykonanie dwóch
zjazdów i utwardzenie kostką brukową terenu przy Szkole Podstawowej w Topólce. Celem tej inwestycji było zwiększenie
bezpieczeństwa dzieci korzystających z autobusów szkolnych.
Z nowych zjazdów korzystać będą mogły wyłącznie autobusy
szkolne, w związku z czym unikniemy dość częstych zatorów
na obecnym placu manewrowym spowodowanych postojami
aut rodziców dowożących swoje dzieci do szkoły. Zostanie także zmieniona organizacja ruchu na obecnym placu przy figurze,
która zniesie obecny częściowy zakaz wjazdu na ten teren. Inwestycja była możliwa dzięki oszczędnościom z dowożenia, które
powstały w wyniku zamknięcia nauczania stacjonarnego. Budowa tych zjazdów wraz z utwardzeniem placu została wykonana
przez firmę Petrbud Piotr Kwiatkowski z Wierzbinka i kosztowała
124.000zł. Projekt budowlany opracowała firma Usługi Drogowe
Sergiusz Makowski z Włocławka. W związku z tymi robotami
przebudowany został także odcinek sieci teletechnicznej, która
kolidowała z nowymi zjazdami oraz powstało nowe ogrodzenie.
Tekst/Foto: wójt gminy Topólka – Konrad Lewandowski
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OBCHODY ŚWIĘTA STRAŻAKÓW
W GMINIE TOPÓLKA
Jak co roku 4 maja swoje święto obchodzą strażacy, którzy każdego dnia
służą według zasady: „Bogu na chwałę,
ludziom na ratunek”. Dzień ten poświęcony jest wszystkim strażakom w hołdzie
za ich trud i narażanie życia, w podziękowaniu za pomoc i ratunek oraz tym,
którzy ponieśli śmierć na służbie. Święto
Strażaka obchodzone jest w dniu upamiętniającym męczeńską śmierć św. Floriana, patrona strażaków i osób wykonujących zawody związane z ogniem. Dość
obszernie mówił o tym w swojej homilii
proboszcz parafii ks. kan. Antoni Wojciechowski sprawujący uroczystą mszę św.
dziękczynną za służbę i poświęcenie dla
bliźnich i ich dobytku strażaków z jednostek OSP w gminie Topólka, która odbyła
się 16 maja w kościele pw. Miłosierdzia
Bożego w Topólce. Uczestniczyli w niej
prezesi, komendanci i strażacy OSP
w Topólce, Paniewie i Orlu, władze Urzędu Gminy w Topólce, zaproszeni goście
– z komendantem PSP w Radziejowie
bryg. Adamem Małeckim i prezesem powiatowym ZOSP Romanem Szczerbiakiem na czele – oraz parafianie.
Liturgię uświetniła oprawa muzyczna
Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Sempre
Cantabile” przy GOK w Topólce pod batutą kapelmistrza Michała Bagińskiego.
Tekst: Lidia Wąsikowska
Foto: Aneta Tejman

Święto druhów
strażaków
w Orlu
4 maja przypada święto druhów strażaków. Z tej okazji 16 maja br. w kościele
parafialnym Św. Doroty w Orlu o godzinie
10:00 ksiądz proboszcz Tadeusz Szczepaniak odprawił mszę św. w intencji strażaków. W uroczystości brali udział druhowie
członkowie jednostek OSP z Orla i Bycza,
wraz ze swoimi pocztami sztandarowymi.
Na zaproszenie strażaków z Orla brali udział także zaproszeni goście, tj. wójt
gminy Konrad Lewandowski, przewodniczący Rady Gminy Stanisław Borkowski,
sołtysi Stanisław Żywiczyński i Marek
Lewandowski oraz parafianie, sympatycy
i przyjaciele druhów strażaków.
Tekst: Weronika Domańska
Foto: Stanisław Żywiczyński

Druhowie na mszy w Orlu
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HOŁD ŻOŁNIERZOM
WYKLĘTYM
W przeddzień Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zostały złożone kwiaty i znicze pod pomnikiem w Znaniewie.
W imieniu samorządu gminnego wiązankę kwiatów zlożyli wspólnie wójt gminy – Konrad Lewandowski wraz z przewodniczącym
Rady Gminy – Stanisławem Borkowskim.
Podziękowania za obecność należy złożyć wicestaroście Grzegorzowi Piaseckiemu, reprezentacji radnych powiatowych, gminnych i sołtysów gminy Topólka, harcerzom ze Szkoły Podstawowej w Topólce wraz z dyrektorem, delegacji społeczności lokalnej,
Grupie Rekonstrukcji Historycznej AK z Piotrkowa Kujawskiego.
Cześć i chwała bohaterom!
Tekst: wójt gminy – Konrad Lewandowski
Foto: Anna Migdalska

Na zdjęciu: Grupa Rekonstrukcji Historycznej AK z Piotrkowa Kujawskiego, harcerze ze Szkoły Podstawowej w Topólce oraz wójt
gminy Topólka

Niezłomnym – Wyklętym
1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Do 1989 roku, czyli do upadku PRL-u i systemu komunistycznego w Polsce, żołnierzom i osobom cywilnym wspierającym podziemie niepodległościowe po II wojnie
światowej, władze komunistyczne świadomie oczerniały i prześladowały te środowiska
i organizacje, określając i przypisując im najgorsze cechy i zachowania, jako – „zaplute
karły reakcji”, „zdrajcy Polski”, „bandyci”, „kolaboranci” itd.
W okresie po 1945 roku reżim komunistyczny w Polsce zabił w walce lub rozstrzelał
w sfingowanych procesach sądowych kilkanaście tysiecy osób. Niektóre żródła historyczne mówią nawet o kilkudziesięciu tysiącach ofiar tzw. „władzy ludowej”.
Dlatego my żyjący w wolnej i niepodległej Polsce powinniśmy pamiętać i oddawać
hołd i cześć tym naszym Rodakom, którzy po II wojnie upominali się i walczyli o prawo
Polaków do wolnej i niepodległej Polski.
W tym dniu zostały zapalone znicze i złożone kwiaty przy obelisku w Orlu.
Tekst/Foto: Stanisław Borkowski

Ostatnia wola
i testament ginącej
Ojczyzny –
– 230. rocznica
Konstytucji 3 Maja
230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3
maja nie mogła nie zostać zaakcentowana
przez młodzież, korzystającą ze Świetlicy
w Sadłogu. Dla uczczenia tej podniosłej
rocznicy zorganizowaliśmy czytanie fragmentów Konstytucji. Była to doskonała
lekcja patriotyzmu w wykonaniu młodzieży.
W wydarzeniu brali udział: Zuza Wilk,
Alicja Betlińska, Łucja Matuszewska, Bartek Kołodziejski, Wiktoria Wesołowska
oraz Julia Leszczyńska. Całość akcji koordynował Arkadiusz Jąkalski.
Tekst: Arkadiusz Jąkalski
Foto: Anna Orłowska
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Początki twórczości literackiej
Drodzy czytelnicy.
Do zespołu redakcyjnego zwróciła się
Agata Lewandowska z Żabieńca gmina
Topólka z prośbą opublikowania jej wierszy w biuletynie „Nasze Sprawy”.
Komisja ds. Promocji Gminy i zespół
redakcyjny wita z radością kolejną osobę,
która poprzez swoją wrażliwość ukazuje
nam strony życia i otaczającego świata
dotąd mało dostrzegane i doceniane, zamieszczając na łamach „Naszych Spraw”
te dwa wiersze pani Agaty. Mamy nadzieję, ze przyczynimy się i dołożymy swoją
małą cegiełkę w promocji poezji Agaty Lewandowskiej – mieszkanki naszej gminy.
Redakcja „Naszych Spraw”

Orle
Piękna nasza okolica,
Tu każdy się nią zachwyca,
Zlote łany, pola,
To rolników rola.
Cudna plaża turystów ponmaża,
Gdzieś w oddali wiatrak sobie stoi
Świergot ptaków go stroi,
Stary kościółek z wieżą
Tutaj wszyscy o nim wiedzą,
Tu wypoczniesz z dala
Od zgiełku i wrzawy,
To nasz krajobraz ciekawy.

Życie
Ktoś kiedyś zapytał życie,
ile Ty się cenisz, życie
chwilę milcząc odpowiedziało,
nie ma takiej ceny, by mnie kupić,
nie ma takiej miłości, aby mnie zdobyć,
takiej cierpliwości, aby
mnie zrozumieć,
takiej siły, by mnie pokonać.

Przyszła gwiazda tańca
Łucję Matuszewską już nie raz można było zobaczyć podczas jej występów
na imprezach integracyjnych w świetlicy
w Sadłogu. O tym, że tak utalentowana
tancerka zamieszkuje nasza gminę dowiedzieliśmy się właśnie z relacji zajęć ze
świetlicy w Sadłogu.
Łucjo, na początek przedstaw się naszym czytelnikom. Powiedz nam ile
masz lat, skąd pochodzisz, gdzie chodzisz do szkoły?
Mam 13 lat. Pochodzę z Włocławka
i tam się urodziłam, a od 8 lat mieszkam
w Sadłogu. Obecnie uczęszczam do
7 klasy Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Aleksandra Kamińskiego w Lubrańcu.
Jak dało się zauważyć, lubisz ruch i taniec. Skąd wzięły się
u ciebie takie zainteresowania?
Taniec lubię od zawsze. Trudno jest mi powiedzieć, skąd
wzięły się takie zainteresowania. Tak naprawdę myślę, że z nimi
się urodziłam. Od zawsze byłam aktywna ruchowo. Bardzo lubiłam gimnastykę i taniec. Udzielałam się również na uroczystościach i apelach szkolnych.
Obserwując Cię dłuższy czas daje się zauważyć twój rozwój
w sferze tańca oraz gimnastyki. Czytelnicy na pewno się
chętnie dowiedzą czy dzieje się to samo z siebie? Czy też
chodzisz może do jakiejś szkoły tanecznej?
Na zajęcia taneczne zaczęłam chodzić, gdy skończyłam 8 lat.
Początkowo były to zajęcia taneczne w Gminnym Ośrodku Kultury
w Osięcinach. Następnie zaczęłam uczęszczać do Studio Tańca
i Fitness Puls we Włocławku. Aktualnie chodzę do szkoły tańca Judyta & Łukasz Witkowscy Dance Studio. Tam również ćwiczę akrobatykę. Dodatkowo sama w domu ćwiczę akrobatykę powietrzną.
Szkoła tańca to występy i konkursy. Rozumiem, że skoro
uczysz się tańca już 5 lat to brałaś udział w konkursach tanecznych i turniejach. Czy udało ci się zdobyć jakieś nagrody lub wyróżnienia w trakcie realizacji swojej pasji?
W trakcie mojej krótkiej w sumie przygody z tańcem udało mi
się zdobyć już wiele nagród i wyróżnień. Na swoim koncie mam:
24 dyplomy, 14 medali i 5 pucharów.
Jak na tak młody wiek i w sumie krótki czas, w którym uczysz
się tańca, to dużo. Czy któreś z tych wyróżnień ma dla ciebie
szczególne znaczenie?

Dla mnie bardzo ważne trofeum
to 3 miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Warszawa-Mokotów. Było to
moje pierwsze trofeum, gdzie znalazłam
się w ścisłej czołówce turnieju i zajęłam
miejsce na podium. Potem przyszły kolejne sukcesy. 3 razy zdobyłam pierwsze
miejsca w turnieju organizowanym przez
szkołę tańca Judyta & Łukasz Witkowscy
Dance Studio. Dwa razy zdobyłam 2 miejsce w Turnieju Grażyny Potockiej w Bydgoszczy. Na swoim koncie mam również
takie sukcesy jak: 3 miejsce solo i 1 miejsce w formacji w Ogólnopolskim Turnieju
w Jezioranach, 3 miejsce w „Chance for
Dance” w Toruniu, 5 i 3 miejsce w Mikołajkowym Turnieju Tańca „Rudolf” we Włocławku czy wreszcie 2 miejsce w Międzyszkolnych Zawodach
Akrobatycznych organizowanych przez moja szkołę w Lubrańcu.
Współczesne nastolatki często spędzają czas przed ekranami komputerów lub klikając w klawisze telefonu. A ty jak
lubisz spędzać wolny czas?
W wolnym czasie lubię tworzyć nowe układy choreograficzne
w różnych stylach tanecznych. Ćwiczę również na szarfie, kole,
trampolinie, kółkach. Czasami po prostu lubię siedzieć na huśtawce
i bujać się do muzyki. Natomiast wakacyjny czas bardzo często spędzam na spotkaniach z moimi przyjaciółmi w Świetlicy w Sadłogu na
zajęciach organizowanych dla nas przez sołtysa. Mam tam również
często okazje podzielić się swoimi pasjami z innymi. Czasami daję
pokaz moich umiejętności lub wspólnie uczymy się tańca.
Jakie masz plany i marzenia na przyszłość?
Moim marzeniem jest założyć swoje studio taneczne. Chciałabym również być choreografem oraz uczyć dzieci tańca. Póki
co czeka mnie jednak ukończenie szkoły podstawowej, a potem
szkoły średniej. Jednak bezustannie zamierzam rozwijać swoja
pasje i miłość do tańca.
Bardzo dziękuję za poświecony czas i rozmowę. Wszyscy
trzymamy kciuki za dalsze sukcesy i życzymy ujrzenia Cię
kiedyś na międzynarodowych wydarzeniach tanecznych,
gdzie będziesz mogła reprezentować i promować naszą
małą gminę.
Również bardzo dziękuję za rozmowę.
Arkadiusz Jąkalski
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IV ogólnopolski konkurs „Fundusz sołecki
– najlepsza inicjatywa” – Sołectwo Sadłóg
z Gminy Topólka wśród 16 laureatów
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów od 4 lat zachęca
mieszkańców wsi, liderów, sołtysów i samorządowców do
zgłoszeń zrealizowanych przedsięwzięć z funduszu sołeckiego. W konkursie mogło wziąć udział każde sołectwo,
które w latach 2010–2020 zrealizowało projekt sfinansowany z funduszu sołeckiego. Laureaci otrzymają nagrody
finansowe, dyplomy, a na zwycięzcę dodatkowo czeka statuetka „Sołecka NIKE”.
Kapituła konkursu, w skład której wchodzą: przedstawiciele Gazety Sołeckiej, Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów oraz osoby oddelegowane z Urzędów Marszałkowskich oceniają zgłoszone inicjatywy pod kątem:
• wpływu projektu na poprawę warunków życia mieszkańców wsi,
• zaangażowania mieszkańców w realizację projektu,
• długofalowego oddziaływania projektu,
• wpływu projektu na integrację społeczności lokalnej,
• oryginalność, innowacyjność projektu.
Z gminy Topólka do konkursu zgłoszono inicjatywy realizowane na rzecz Świetlicy Wiejskiej oraz dzieci i mło-

dzieży z terenu Gminy Topólka przez Sołectwo Sadłóg
wspólnie z Sołectwem Sadłużek. Sołtys Arkadiusz Jąkalski
w zgłoszeniu podkreślił rolę współpracy w ramach funduszu sołeckiego pomiędzy sołtyskami oraz sołtysami z terenu gminy Topólka. To właśnie działania na rzecz lokalnej
społeczności, międzynarodowa integracja dzieci i młodzieży oraz doskonała współpraca i łączenie funduszy sołeckich w celu realizacji zadań zostały wysoko ocenione
przez komisję konkursową w województwie kujawsko-pomorskim.
Projekt „Bezpieczna świetlica” zgłoszony do konkursu
na trwałe wpisał się w „krajobraz” i funkcjonowanie Sołectwa Sadłóg i sołectw przylegających do niego, a także
w funkcjonowanie gminy Topólka.
Rozstrzygnięcie konkursu na etapie wojewódzkim już
za nami. Niebawem poznamy wyniki konkursu na poziomie ogólnopolskim i dowiemy się czy „Sołecka NIKE” zostanie przywieziona w tym roku do Sołectwa Sadłóg.
UG Topólka
Foto: Arkadiusz Jąkalski
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Urodził się

Mikołaj Szklarski, zam. Orle,
ur. 18.08.2020

DZIEŃ
DZIECKA
Z okazji Dnia Dziecka wszystkim dzieciom życzymy wielu powodów do uśmiechu i radości. Samych sukcesów, rozwijania swoich talentów i pasji, beztroskiej
zabawy i spełnienia wszystkich marzeń.
Niech dorośli pomagają Wam w realizacji marzeń i pragnień, a także wskazują
drogę ku właściwemu rozwojowi.
Konrad Lewandowski
wójt gminy Topólka
wraz z przacownikami Urzędu Gminy
Stanisław Borkowski
przewodniczący Rady Gminy
wraz z radnymi
Redakcja „Naszych Spraw”

Drogie Mamy!
Składamy serdeczne podziękowania za każdy
spędzony wspólnie dzień, za pokazywanie świata, za uczenie bycia odważnym, wolnym i otwartym na innych, za czułe serce i mądre nakazy.
Życzymy długich lat w zdrowiu, szczęścia
i wszelkiej pomyślności, spełnienia najskrytszych
pragnień i samych cudownych chwil w życiu.
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