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29 sierpnia 2020 r. ze smutkiem  
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp. Stanisława Dybowskiego
cenionego długoletniego pracownika Urzędu  

Gminy w Topólce w okresie od 1 kwietnia 1962 r.  
do 15 listopada 1991 r. W okresie zatrudnienia  
wykonywał pracę na stanowisku – pracownik  

gospodarczy, referent wymiaru,  
inspektor ds. wymiaru

Pozostającym w głębokim żalu i smutku
RODZINIE I NAJBLIŻSZYM

przekazujemy wyrazy współczucia.
Wójt gminy Topólka wraz z pracownikami 

oraz Rada Gminy

Z głębokim żalem i smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość, że 1 lipca 2020 r.  

odeszła od nas

Śp. Maria Kruszyna
NIEZWYKŁY CZŁOWIEK O WIELKIM 
SERCU I OTWARTOŚCI DLA LUDZI, 
wieloletni pracownik Urzędu Gminy  

w Topólce w okresie od 15 marca 1977 r.  
do 11 października 2015 r.

Pamiętamy ją, jako osobę niezwykle ciepłą  
i życzliwą. Dla wielu osób była przykładem 
dobrego człowieka, dla nas przede wszystkim 
wspaniałą i serdeczną koleżanką, od której 

wiele się nauczyliśmy. 
W  tych trudnych chwilach 
ukojenie daje nam jedynie 
świadomość, że może kiedyś 
spotkamy się ponownie.

W okresie zatrudnienia 
wykonywała pracę na stano-
wisku – referent, referent ds. 
ewidencji ludności, inspektor 

ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych, 
z-ca kierownika USC, kierownik Referatu 
Spraw Obywatelskich. 

Wójt gminy Topólka wraz z pracownikami 
oraz Rada Gminy

Na XVII Sesji Rady Gminy, która odbyła się 10 sierpnia 
2020 r., radni podjęli uchwały:
1) w sprawie bezzasadności skargi na działalność wójta gminy 

Topólka, 
2) w sprawie udzielenia wotum zaufania wójtowi gminy Topólka,
3) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finan-

sowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy 
Topólka za 2019 rok,

4) w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Topólka 
z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok, 

5) zmieniająca uchwałę Nr XIII/110/19 Rady Gminy Topólka 
z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2020-2023,

6) zmieniająca uchwałę Nr XIII/111/19 Rady Gminy Topólka z dnia 
20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 r,

7) w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływa-
nia członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegóło-
wych warunków funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego,

8) uchwała intencyjna w sprawie zabezpieczenia środków w bu-
dżecie gminy w 2021 roku na dotację dla OSP w Topólce 
przeznaczonej na wniesienie wkładu własnego potrzebnego 
przy zakupie lekkiego samochodu pożarniczego.

Rada Gminy
Na XVIII Sesji Rady Gminy, która odbyła się 29 września 

2020 r., radni podjęli uchwały:
1) zmieniająca uchwałę Nr XIII/110/19 Rady Gminy Topólka 

z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2020-2023,

2) zmieniająca uchwałę Nr XIII/111/19 Rady Gminy Topólka 
z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 
2020 r.

3) w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i po-
rządku na terenie gminy Topólka,

4) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wła-
ścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opła-
tę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

5) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie 
Topólka na rok szkolny 2020/2021,

6) w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania człon-
ków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych wa-
runków jego funkcjonowania. 

Stanisław Borkowski
Przewodniczący Rady Gminy Topólka

Paczkomat w Topólce
Dzięki wspólnej inicjatywie podjętej przez radnego Marka Mu-

raczewskiego doczekaliśmy się paczkomatu, który od 28 lipca 
funkcjonuje przy Twoim Markecie w Topólce. Dziękujemy całej 
społeczności gminy Topólka za wsparcie akcji oddanymi głosami.
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Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przezna-
czone na dotacje dla gmin, powiatów i miast, w wysokości od 
0,5 mln zł do aż ponad 93 mln. Łącznie w skali całego kraju aż 
6 miliardów złotych (5 mld dla gmin i miast na prawach powia-
tu i 1 mld dla powiatów ziemskich). W sytuacji, gdy wiele gmin 
i powiatów boryka się z trudnościami finansowymi, dostęp do 
wielkiego rządowego programu wsparcia inwestycji to Tarcza dla 
samorządów.

Miło mi poinformować, że ta jakże cenna inicjatywa wes-
prze również naszą gminę. Symboliczną promesę, na kwotę 
500000 zł, z Funduszu Inwestycji Samorządowych odebrałem 
z rąk poseł Joanny Borowiak, w obecności minister Anny Gem-
bickiej i senatora Józefa Łyczaka. 

Środki te zostały już przekazane na konto gminy. Na ostatniej 
sesji Rada Gminy poparła mój wniosek i przeznaczyła całą 
kwotę na realizację zadania remontu i modernizacji stadionu 
w Dębiankach.

FUNDUSZ INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH

W 2020 roku tj. od 1 stycznia do 30 września br. rozpo-
częto i zakończono oraz rozpoczęto i kontynuujemy nastę-
pujące inwestycje:

1. Zadanie pn. „Utwardzenie placu przy Gminnym Ośrodku 
Kultury w Topólce, gm. Topólka” – zrealizowane
– umowa z wykonawcą tj. realizacja w okresie: od 

13.05.2020r. do 19.06.2020 r.
– komisyjny odbiór: 26.05.2020 r.
– całkowita kwota inwestycji: 16.522,66 zł
– wykonawca: Usługi Budowlane PETRBUD, Piotr Kwiat-

kowski, Wierzbinek

2. Zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych 
w 2020 roku” – zrealizowane obejmowało roboty budowlane 
w zakresie:
a) Przebudowy drogi gminnej Nr 180802C Powałkowi-

ce–Bodzanowo położonej w m. Torzewo na odcinku od 
km 0+500 do km 1+009 – wykonano odcinek o długości 
509,00 mb za 58.004,13 zł

b) Przebudowy drogi gminnej położonej w m. Wola Jurkowa 
na odcinku od km 0+198 do km 0+872 – wykonano odci-
nek o długości 674,00 mb za 77.559,85 zł

c) Przebudowy drogi gminnej Nr 180836C Paniewek-Bielki 
położonej w m. Paniewek na odcinku od km 0+624 do 

Od lewej minister Anna Gembicka, poseł Joanna Borowiak, wójt 
gminy Konrad Lewandowski, senator Józef Łyczak, wicestarosta 
powiatu radziejowskiego Grzegorz Piasecki

INWESTYCJE W 2020 ROKU 
(od 1 stycznia do 30 września br.)

km 1+162 – wykonano odcinek o długości 538,00 mb za 
51.695,13 zł

d) Modernizacji drogi gminnej Nr 180815C Świerczynek–Topól-
ka położonej w m. Iłowo na odcinku od km 0+000 do km 0+873 
– wykonano odcinek o długości 873,00 mb za 161.130,71 zł

Realizowana z udziałem środków budżetu województwa 
kujawsko-pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń 
gruntów rolnych z produkcji rolniczej oraz ze środków budże-
tu gminy. Wartość robót dofinansowanych ze środków budże-
tu woj. kuj.-pom. o długości 840 mb wyniosła 152.402,94 zł 
w tym dofinansowanie w kwocie 76.201,47 zł tj. 50%.

e) Przebudowy drogi gminnej Nr 180823C Czamaninek–
Czamanin położonej w m. Czamanin Kolonia i Czamanin 
na odcinku od km 0+000 do km 0+545 – wykonano odci-
nek o długości 545,00 mb za 58.316,55 zł

f) Przebudowy drogi gminnej położonej w miejscowości 
Świerczynek na odcinku od km 0+000 do km 0+550 – wy-
konano odcinek o długości 550,00 mb za 52.549,14 

g) Przebudowy drogi gminnej położonej w m. Znaniewo i Mi-
łachówek na odcinku od km 0+000 do km 0+435 – wyko-
nano odcinek o długości 435,00 mb za 42.137,48

h) Przebudowy drogi gminnej Nr 180820C Rybiny–Kamie-
niec położonej w m. Chalno i Rybiny na odcinku od km 
1+200 do km 1+748 – wykonano odcinek o długości 
548,00 mb za 77.857,72

Wizyta pani minister
20 lipca gościliśmy minister Annę Gembicką, która jed-

nocześnie jest posłanką na Sejm RP z naszego okręgu. 
Rozmawialiśmy o sprawach bieżących, planach na przy-
szłość, naszych radościach i troskach. Zwieńczeniem wi-
zyty było spotkanie z Radą Gminy i przewodniczącymi Kół 
Gospodyń Wiejskich. 

Pani minister serdecznie dziękujemy za wizytę i zapra-
szamy ponownie.

Tekst: wójt gminy Konrad Lewandowski

29 września gmina Topólka wystąpiła do premiera rządu za po-
średnictwem wojewody kujawsko-pomorskiego z kolejnym wnio-
skiem o przyznanie dotacji w II etapie Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Tekst: wójt gminy – Konrad Lewandowski
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i) Przebudowy drogi gminnej Nr 180830C Orle-Kozjaty 
położonej w m. Świnki na odcinku od km 1+850 do km 
2+284 – wykonano odcinek o długości 434,00 mb za 
37.506,20 zł

j) Przebudowy drogi gminnej Nr 180835C Orle-Rybiny 
położonej w m. Rybiny na odcinku od km 0+390 do km 
0+529 – wykonano odcinek o długości 139,00 mb za 
28.993,09 zł

– umowa tj. realizacja w okresie: od 30.04.2020 r. do 30.09.2020 r.
– komisyjny odbiór: 28.07.2020 r.
– całkowita kwota inwestycji: 645.750,00 zł
– zrealizowana długość dróg: 5.245,00 mb
– wykonawca: Zakład Usług Drogowych z Mogilna

3. Zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych 
w 2020 roku – II etap” – w trakcie realizacji obejmuje roboty 
budowlane w zakresie:
a) Przebudowy drogi gminnej położonej w m. Czamanin na 

odcinku od km 0+000 do km 0+163 – wykonano odcinek 
o długości 163,00 mb za 35.288,38 zł

b) Przebudowy drogi gminnej położonej w m. Dębianki na 
odcinku od km 0+000 do km 0+276– wykonano odcinek 
o długości 276,00 mb za 32.946,07 zł 

c) Przebudowy drogi gminnej położonej w m. Emilianowie na 
odcinku od km 0+000 do km 0+288 – wykonano odcinek 
o długości 288,00 mb za 30.193,89 zł 

d) Modernizacji drogi gminnej Nr 180822C Chalno-Czama-
nin Kolonia położonej w m. Wola Jurkowa i Chalno na 
odcinku od km 0+000 do km 0+942 – wykonano odcinek 
o długości 942,00 mb za 132.889,80 zł 

e) Przebudowy drogi gminnej położonej w m. Znaniewo na 
odcinku od km 0+000 do km 0+245 – wykonano odcinek 
o długości 245,00 mb za 38.372,27 zł 

– umowa tj. realizacja w okresie: od 13.08.2020 r. do 30.09.2020 r.
– całkowita kwota inwestycji: 269.690,41 zł
– zrealizowana długość dróg: 1.914,00 mb
– wykonawca: Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Usługowe Prace 

Ziemne Piotr Leśków, Bytoń

4. Zadanie pn. „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu dro-
gi powiatowej Nr 2829C Sadłóg-Świerczyn w m. Świer-
czyn, gm. Topólka” – długości 100 mb – zrealizowano

– umowa tj. realizacja w okresie: od 13.05.2020r. do 19.06.2020 r.
– komisyjny odbiór: 26.05.2020 r.
– całkowita kwota inwestycji: 31.618,37 zł
– wykonawca: Usługi Budowlane PETRBUD Piotr Kwiatkowski, 

Wierzbinek gm. Sadlno.

5. Zadanie pn. „Remont budynku remizy OSP w Torzewie” – 
w trakcie realizacji

– umowa tj. realizacja w okresie: od 27.05.2020r. do 
13.11.2020 r. w tym: 

 I ETAP – od 27.05.2020 r. do 31.08.2020 r.
 II ETAP – od 1.09.2020 r. do 13.11.2020 r.
– komisyjny odbiór I etapu: 26.08.2020 r.
– całkowita kwota inwestycji: 22.000,00 zł
– wykonawca: ANWIKA Usługi Budowlane, Krystian Rosiak, 

Lubraniec
– zakres robót: roboty budowlane wewnętrzne w remizie OSP 

w Torzewie polegające na wymianie podłogi 

6. Zadanie pn. „Remont budynku remizy OSP w Paniewie” – 
w trakcie realizacji

– umowa tj. realizacja w okresie: od 10.08.2020 r. do 
15.10.2020 r.

– całkowita kwota inwestycji: 93.047,86 zł

– wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany, Jan i Cezary 
Błaszczyk, Włocławek

– zakres robót: – demontaż krat, wymiana części stolarki okien-
nej, wymiana parapetów, wymiana wrót wjazdowych, przygo-
towanie starego podłoża – uzupełnienie ubytków i gruntowa-
nie, remont komina nad świetlicą, odsunięcie rur spustowych, 
docieplenie ścian i ościeży metodą lekko-mokrą, wykonanie 
elewacji we wskazanej kolorystyce, wykonanie napisu, mon-
taż halogenów w podbitce nad napisem

7. Zadanie pn. „Wymiana źródła ciepła w remizie OSP 
w Orlu, gm. Topólka” współfinansowane w ramach Pro-
gramu Priorytetowego EKO-STRAŻAK 2020 prowadzone-
go przez WFOŚiGW w Toruniu – w trakcie realizacji

– data podpisania umowy z WFOŚiGW w Toruniu: 24.09.2020 r.
– realizacja zadania w okresie: od 1.07.2020r. do 30.11.2020 r.
– całkowita kwota inwestycji: 12.000,00 zł w tym dofinansowa-

nie w kwocie 8.400,00 zł
– wykonawca w trakcie wyboru
– zakres robót: wymiana istniejącego źródła ciepła z piecyka 

typu koza na ogrzewanie elektryczne

8. Zadanie pn. „Utworzenie plaży publicznej nad Jezio-
rem Głuszyńskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 
PROW/LGD

– data podpisania umowy z województwem kujawsko-pomor-
skim: 18.03.2019 r.

– umowa z wykonawcą tj. realizacja w okresie: od 19.11.2019r. 
do 31.01.2020 r. – I ETAP od 1.02.2020 r. do 30.04.2020 r. – 
II ETAP

– całkowita kwota projektu: 310.833,69 zł w tym: dofinanso-
wanie w kwocie 170.227,00 zł tj. 54,76%, zaś wkład własny 
w kwocie 140.606,69 zł

– projekt obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-
-kosztorysowej i roboty budowlane w tym: zagospodarowa-
nie plaży, budowę boiska do siatkówki plażowej, wykonanie 
miejsc rekreacji przy ognisku, zewnętrzną instalację elek-
tryczną oświetlenia terenu budowę pomostu rekreacyjnego, 
montaż małej architektury, budowa placu zabaw – kwota ro-
bót budowlanych: 286.725,69 zł 

– komisyjny odbiór I etapu: 7.02.2020 r.
– komisyjny odbiór II etapu: 8.05.2020 r.
– wykonawca: „PROJPAL” Marta Robakowska, Piotrków Ku-

jawski

9. Zadanie pn. Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Se-
nior+” w Topólce – w trakcie realizacji współfinansowane 
w ramach rządowego Programu Wieloletniego „Senior+” na 
lata 2015-2020, Edycja 2019, Moduł II „Zapewnienie funk-
cjonowania Dziennego Domu „Senior+”/Klubu „Senior+” pro-
wadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej

– data podpisania umowy z wojewodą kujawsko-pomorskim: 
28.05.2020 r.

– realizacja projektu zgodnie z umową w okresie: od 1.01.2020r. 
do 31.12.2020 r. 

– umowa na wyposażenie w ramach drobnego sprzętu gim-
nastycznego tj. realizacja w okresie: 25.08.2020 r., do 
15.09.2020 r. na kwotę 2.261,52 zł w tym dofinansowanie 
w 100%, odbiór wyposażenia 15.09.2020 r.; wykonawca: 
„DRZEWIARZ – BIS”Sp.zo.o. z Lipna

– całkowita wartość projektu, wydatków kwalifikowalnych – 
61.600,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 24.460,00 zł, 
tj. 40%

– wkład własny w wysokości 60% tj. 36.960,00 zł
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10. Zadanie pn. „Remont i wyposażenie budynku komunal-
nego po byłej szkole podstawowej na potrzeby utworze-
nia świetlicy wiejskiej w Czamaninie wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą” – w trakcie realizacji Działanie 7.1 Rozwój 
lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 
lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego

– podpisanie umowy z UM: 7.09.2020 r.
– całkowita wartość projektu, wydatków kwalifikowanych wg 

umowy – 499.996,25 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 
474.996,33 zł tj. 95%

– wkład własny w wysokości 5%
– projekt obejmuje koszty związane z: opracowaniem doku-

mentacji technicznej; opracowaniem studium wykonalności; 
wykonaniem robót budowlanych wszystkich branż; wykona-
niem, dostawą i montażem altany drewnianej; wyposażeniem 
świetlicy wiejskiej; nadzorem inwestorskim oraz promocją 

– zakończenie projektu w tym rozliczenie zaplanowano na rok 
2021

– podpisanie umowy z wykonawcą na roboty budowlane: 
3.06.2020 r. na kwotę 318.627,97 zł; okres realizacji robót bu-
dowlanych od 3.06.2020 r. do 15.11.2020 r. 
a) w tym rozliczenie częściowe za roboty wykonane do 

31.08.2020 r. które wyniosły: 155.812,71 i zostały ode-
brane 31.08.2020 r. 

Zakres odebranych robót:
a) branża budowlana

– roboty rozbiórkowe w całości
– roboty adaptacyjne w części
– tynki i okładziny wewnętrzne w części
– posadzki w części
– malowanie w części
– elewacja w całości
– dach w całości

b) branża elektryczna
– demontaż instalacji w całości
– montaż tras w całości
– układanie kabli i przewodów w całości
– roboty pozostałe w całości

c) branża sanitarna
– demontaż instalacji co w całości
– instalacja wod-kan demontaż w całości
– instalacje wod-kan w całości

– podpisanie umowy na wykonanie, dostawę i montaż altany 
drewnianej przy świetlicy wiejskiej w Czamaninie w ramach 
infrastruktury towarzyszącej dla zadania pn.: „Remont i wy-
posażenie budynku komunalnego po byłej SP na po-
trzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Czamaninie wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą” dnia 9.09.2020 r. z firmą 
MEBLE OGRODOWE Mariusz Wojtasik, Sadlno na kwo-
tę 27.000,00 zł. Okres realizacji zadania od 9.09.2020 r. do 
30.10.2020 r.

– nad realizacją zadań z ramienia Inwestora czuwa Inspektor 
nadzoru inwestorskiego Kamil Serkowski

11. Zadanie pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku ko-
munalnego po byłej Szkole Podstawowej w Czamaninie 
z adaptacją na lokale mieszkalne ” – w trakcie realizacji 
Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne 
kadry, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną 
i społeczną, Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę 
społeczną Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

– podpisanie umowy z UM: 28.06.2019 r.

– całkowita wartość projektu, wydatków kwalifikowanych wg 
umowy – 926.932,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 
787.892,00 zł tj. 55 %

– wkład własny w wysokości 15%
– projekt obejmuje koszty związane z: opracowaniem studium 

wykonalności, wykonaniem robót budowlanych wszystkich 
branż, nadzorem inwestorskim oraz promocją 

– zakończenie projektu w tym rozliczenie zaplanowano na rok 2021

– podpisanie umowy z wykonawcą tj. Zakład Handlowo-Usłu-
gowy, Krzysztof Sadzikowski, Włocławek na roboty budowla-
ne: 3.06.2020 r. na kwotę 756.207,71 zł; okres realizacji robót 
budowlanych od 3.06.2020 r. do 15.11.2020 r. 
a) w tym rozliczenie częściowe za roboty wykonane do 

31.07.2020 r. które wyniosły: 257.833,77 i zostały ode-
brane 5.08.2020 r. w poniższym zakresie:

Zakres odebranych robót: 
a) branża budowlana

– roboty rozbiórkowe w całości
– roboty adaptacyjne w części
– posadzki w części
– elewacja w części

b) branża elektryczna
– demontaż instalacji w całości
– układanie kabli i przewodów w części

c) branża sanitarna
– demontaż instalacji co w całości
– instalacja wod-kan w części

b) w tym rozliczenie częściowe za roboty wykonane do 
31.08.2020 r. które wyniosły: 230.316,27 i zostały ode-
brane 11.09.2020 r. w poniższym zakresie:

Zakres odebranych robót: 
a) branża budowlana
- roboty adaptacyjne w części
- tynki i okładziny wewnętrzne w całości
- posadzki w części
- elewacja w części
- dach w całości
b) branża elektryczna
- instalacja odgromowa w części
- montaż tras w całości
- układanie kabli i przewodów w części
- montaż rozdzielnic w części
c) branża sanitarna
- instalacje co w części
- instalacja wod-kan w części
- wentylacje w całości
- odprowadzenie kanalizacji sanitarnej w całości

– nad realizacją zadań z ramienia Inwestora czuwa Inspektor 
nadzoru inwestorskiego Kamil Serkowski

ZŁOŻNO WNIOSKI NA PONIŻSZE ZADANIA:

12. Ponadto złożono wnioski w ramach dofinansowania z Fundu-
szu Dróg Samorządowych na zadania:
a) Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 180816C 

Zgniły Głuszynek-Rybiny Leśne na odcinku od km 0+000 
do km 0+998 w m. Głuszynek, gm. Topólka”– długości 
998 mb

– złożono wniosek na kwotę: 300.393,69 zł
b) Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 180830C Orle-

Kozjaty na odcinku od km 0+000 do km 0+585 (+35mb) 
w m. Orle, gm. Topólka”– długości 620 mb

– złożono wniosek na kwotę: 239.896,39 zł

Wójt gminy Topólka – Konrad Lewandowski
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SP PANIEWO

SP TOPÓLKA

Zakończenie roku szkolnego 2019 / 2020
W roku szkolnym 2019/2020 do klas I–VIII Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika 

w Topólce uczęszczało 272 uczniów. Wszyscy otrzymali promocję do klasy programowo wyż-
szej lub ukończyli szkołę. Z uwagi na ograniczenia związane z pandemią uroczystość zakoń-

Nagrodzone  absolwentki 
z wójtem gminy Topólka

Uczniowie wyróżnieni – Szkoła  
Podstawowa im. Franciszka Becińskiego 
w Paniewie w roku szkolnym 2019/2020
Klasa IV
1. Pawlak Miłosz 4.9
2. Marszewska Zofia 4.9
3. Marciniak Kacper 4.9
4. Słomczewska Nikola 4.9
Klasa V
1. Ulanowski Kacper 5.0
2. Ratajczyk Aleksandra 4.8
3. Chojnacka Julia 4.8
4. Stawicka Anita 4.9
5. Mikołajewska Anna 5.1
Klasa VI
1. Sołtysiński Wiktor 4.9
2. Przewozikowska Lena 4.9
3. Mikołajewski Jakub 5.0
Klasa VIII 
1. Gasińska Julia 5.1

Tekst: Jolanta Przybysz

Dzień Przedszkolaka
21.09.2020 dzieci z Oddziału Przedszkolnego w Paniewie  obchodziły „Światowy Dzień Przedszkolaka”. W tym wyjątkowym 

dniu od samego rana panowała wesoła i radosna atmosfera.
Po przywitaniu się, przedszkolaki usłyszały życzenia z okazji ich święta, następnie przy dźwiękach muzyki rozpoczę-

ły wspólną zabawę. Brały udział w różnych konkursach i zabawach integracyjnych. Dzieci śpiewały swoje ulubione piosenki, 
próbowały odpowiedzieć na 
pytanie „Jaki powinien być su-
per przedszkolak?” Wszystkie 
dzieci poradziły sobie z  tym 
zadaniem doskonale. Nie 
zabrakło zabaw z balonami. 
Dużą frajdę sprawiło dzieciom 
dekorowanie sylwety balonika 
według własnego pomysłu.

Impreza udała się znako-
micie. Przyniosła wiele radości 
i niezapomnianych wrażeń. 
Obchody „ Dnia Przedszkolaka” 
zakończyły się wspólnym od-
śpiewaniem piosenki „ Dzień 
Przedszkolaka”.

Tekst i foto: Jolanta Przybysz

1 września 2020 roku uczniowie klas I–VIII oraz dzieci grup przedszkolnych rozpoczęli 
nowy rok szkolno-przedszkolny. Z uwagi na ograniczenia spowodowane epidemią uroczystość 
ograniczona została do spotkań z wychowawcami. 

W roku szkolnym 2020/2021, w 5 grupach dzieci trzy-, cztero-, pięcio- i sześcioletnich, wy-
chowaniem przedszkolnym objętych jest 104 dzieci. Do 16 oddziałów klas I–VIII uczęszcza 263 
uczniów. Ze względów na bezpieczeństwo zostały opracowane regulaminy funkcjonowania szkoły 
i punktu przedszkolnego w okresie epidemii. Można je znaleźć na stronie szkoły w zakładce „Doku-
menty”. Od września dzieci mają zorganizowaną naukę w przypisanej dla każdej klasy sali lekcyjnej. 
Wyjątek stanowią zajęcia informatyki i wychowania fizycznego. Przy wejściu do szkoły obowiązuje 

dezynfekcja rąk. Na korytarzach uczniowie i pracownicy przemieszczają się w maseczkach. Ograni-
czone zostały wejścia osób trzecich na teren szkoły i przedszkola. Specjalne procedury obowiązują 
dla korzystających ze stołówki szkolnej. W bieżącym roku szkolnym wprowadzony został dziennik 
elektroniczny „Librus Synergia”. Mamy na bieżąco dostęp do informacji o ocenach i frekwencji. Po-
nadto dziennik elektroniczny, poprzez panel „Wiadomości”, staje się podstawowym komunikato-
rem między rodzicami, uczniami, nauczycielami i sekretariatem szkoły. W związku z powyższym 
proszę wszystkich o codzienny wgląd do dziennika, w tym do wiadomości. W dalszym ciągu ogólne 
informacje zamieszczane będą również na facebooku i stronie szkoły.

Grzegorz Pierucki, dyrektor szkoły

czenia roku szkolnego odbyła się jedynie z udziałem uczniów klas VIII, ich rodziców, 
przedstawicieli Rady Pedagogicznej oraz zaproszonych gości. 43 uczniów to absolwenci naszej 
szkoły. Poniżej przedstawiamy wykaz imienny absolwentów roku 2020.

Uczniowie klas VIII, którzy ukończyli szkołę podstawową z wyróżnieniem, otrzymali sty-
pendium za wyniki w nauce, nagrodę książkową od Rady Rodziców i w uznaniu za osiągnięcia 
nagrodę wójta gminy Topólka: Milena Mikołajczak, Natalia Roszak, Agata Rakowska. 
Absolwenci, którzy otrzymali stypendium za wyniki sportowe: Szymon Kurkiewicz, Patry-
cja Piasecka, Klaudia Urbańska, Julia Wiśniewska, Mateusz Jasiński, Kamil Rozma-
nowski, Bartłomiej Adryańczyk, Piotr Gołębiewski, Paweł Ciesielski, Kinga Woźniak, 
Wiktor Nowak, Mateusz Puszakowski. Pozostali absolwenci Szkoły Podstawowej im. Miko-
łaja Kopernika w Topólce: Julia Frontczak, Alicja Nowakowska, Igor Szymczak, Roksana 
Walasik, Radosław Jóźwiak, Maciej Gołębiewski, Hubert Jeszka, Roksana Matusiak, 
Kacper Paluszyński, Bartłomiej Smolarek, Mateusz Ulanowski, Kacper Grabia, Mar-
cin Lewandowski, Oskar Mieszkowski, Paweł Siekacz, Natalia Rembowiecka, Łukasz 
Wysocki, Róża Chachulska, Paulina Dobiecka, Klaudia Lorenc, Zuzanna Palmowska, 
Paulina Śniegowska, Klaudia Brudnicka, Mateusz Śniegowski, Filip Białecki, Kamil 
Dadzibóg, Norbert Tomaszewski, Nikola Więtczak.

Grzegorz Pierucki, dyrektor szkoły

Uroczyste ślubowanie  
absolwentów

Nowy rok szkolny 2020/2021 w Szkole Podstawowej w Topólce

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy przede wszystkim zdrowia, sił i wytrwałości  
w pracy pedagogicznej.
Szczególna wdzięczność i podziękowanie należy się nauczycielom i pracownikom obsługi,  
którzy w tym trudnym czasie pandemii Covid-19 pracują z pełnym zaangażowaniem  
i poświęceniem dla dobra uczniów.

Redakcja „Naszych Spraw”
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Jezioro Głuszyńskie jest jednym z największych i najpięk-
niejszych jezior na Pojezierzu Kujawskim. Administracyjnie przy-
należy do trzech gmin: Bytoń, Topólka i Piotrków Kujawski. Ze 
względu na swój wyjątkowy charakter jest cenionym miejscem 
wypoczynku zarówno dla stałych mieszkańców, jak i dla przyjeż-
dżających turystów.

Z myślą o wszystkich korzystających z uroków wypoczyn-
ku nad wodą powstało miejsce rekreacji „Plaża Orle”. Kom-
pleks składa się z boiska do siatkówki plażowej, placu zabaw 
dla dzieci, bezpiecznych miejsc do przygotowania ogniska czy 
grilla. Z urokliwej huśtawki można podziwiać panoramę jeziora, 
która szczególnie zachwyca podczas zachodów słońca. Co naj-
ważniejsze, znajduje się tu bezpieczne miejsce do kąpieli – pod-
czas weekendów strzeżone przez ratowników Nadgoplańskiego 
WOPR z Kruszwicy.

27 czerwca z udziałem wojewody kujawsko-pomorskiego Mi-
kołaja Bogdanowicza dobyło się uroczyste oddanie obiektu do 
użytku. Poświęcenia terenu rekreacji dokonał proboszcz Parafii 
Orle ksiądz Tadeusz Szczepaniak.

Podczas otwarcia nie zabrakło atrakcji w postaci turnieju piłki 
plażowej czy pokazów sprzętu i ratownictwa wodnego w wykona-
niu ratowników Nadgoplańskiego WOPR z Kruszwicy oraz Sekcji 
Psów Ratowniczych Lipnowskiego WOPR. Można było skoszto-
wać lokalnych specjałów wykonanych przez panie z KGW i pysz-
nej grochówki przygotowanej przez GOK.

Plaża do dziś cieszy się niesłabnącą popularnością, mimo że 
nie można już korzystać z kąpieli. Jest to doskonałe miejsce do 
wypoczynku z dziećmi, spaceru i obcowania z naturą.

Tekst: Konrad Lewandowski
Foto: Dawid Przybylak  

Damian Lewiński, Wojciech Wąsikowski

Plaża w Orlu

Pamiątkowe zdjęcie pracowników UG z wojewodą  
Mikołajem Bogdanowiczem

Poświęcenie plaży przez ks. Tadeusza Szczepaniaka

Oprawa muzyczna Barbary Kalinowskiej

S. Borkowski – przewodniczący Rady Gminy, M. Bogdanowicz – 
wojewoda kuj.-pom., W. Wąsikowska – laureatka konkursu na logo 
plaży, G. Piasecki – wicestarosta pow. radziejowskiego, K. Lewan-
dowski – wójt gminy Topólka
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Panie z KGW z wojewodą

Drużyny piłki plażowej

Pokaz udzielania pierwszej pomocy

Rozgrywki piłki plażowej

Foto: Damian Lewiński, Wojciech Wąsikowski
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30.08. w kościele parafialnym w To-
pólce odbyły się gminno-parafialne 
dożynki. Ze względu na zagrożenie 
epidemiczne nie odbyło się tradycyjne 

spotkanie plenerowe. Piękny wystrój kościoła, obecność wszyst-
kich, którzy przyszli podziękować za tegoroczne plony sprawiło, 
że ta uroczystość, choć skromna – była godnym podziękowaniem 
dla rolników za ich trud. Mszę świętą dziękczynną dożynkową 
odprawił ks. kanonik Antoni Wojciechowski – proboszcz Parafii 
w Topólce. Starostami tegorocznej uroczystosci byli: Elżbieta Au-
gustyniak z Rybin oraz Bartosz Chojnacki z Paniewka – rolnicy 
z terenu naszej gminy. Jak co roku sołectwa mogły zaprezento-
wać wykonane wieńce. Tradycją stały się dekoracje – witacze, 
informujące o dożynkach. W tym roku w ogłoszonym przez wójta 
konkursie na najlepszy witacz dożynkowy nagrodą była lampa 
solarna, która trafiła do sołectwa Bielki.

Na zakończenie uroczystości dożynkowej ks. proboszcz po-
prosił wójta gminy – Konrada Lewandowskiego i przewodniczą-
cego Rady Gminy – Stanisława Borkowskiego o zabranie głosu. 
Podziękowali oni wszystkim rolnikom za trud i poświęcenie oraz 
za zebrane tegoroczne plony.

Po zakończeniu mszy panie z KGW częstowały zebranych 
symbolicznym tegorocznym chlebem.

Podziękowania należą się ks. kanonikowi Antoniemu Wojcie-
chowskiemu za ogromne zaangażowanie i pomoc, jaką okazuje 
zawsze przy organizacji tego typu uroczystości. Jednocześnie 
podziękowania należy skierować do wszystkich pań z Kół Go-
spodyń za pracę w przygotowanie i organizację uroczystości, 
pracowników GOK, sołtysów oraz wszystkich, którzy wnieśli swój 
wkład w tę uroczystość. 

Tekst: Stanisław Borkowski
Foto: Wojciech Wąsikowski

Dożynki gminno-parafialne 2020

Starostowie dożynek

Chleb dożynkowy

Gościnnie ks. Jerzy Etynkowski Poświęcenie chlebów

Proboszcz parafii ks. Antoni Wojciechowski  
oraz ks. Arkadiusz Joniec
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Wieniec sołectwo Borek

Wieniec sołectwo ChalnoWieniec sołectwo Czamanin-Kolonia i Czamaninek

Wieniec sołectwo CzamaninWieniec sołectwo Torzewo

Wieniec sołectwo ŚwierczynWieniec sołectwo Świerczynek

Częstowanie chlebem
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Tradycyjnie jak co roku po żniwach organizowane są dożynki pa-
rafialne. W tym roku gospodarzami dożynek byli mieszkańcy Rybin.

Dożynki rozpoczęły się od uroczystego wejscia do świątyni 
delegacji organizatorów – czyli mieszkańców Rybin z wieńcem 
dożynkowym wraz z księdzem proboszczem.

Mszę świętą dziękczynną odprawił proboszcz parafii ks. Ta-
deusz Szczepaniak, w której uczestniczyło wielu parafian i gości. 

W imieniu organizatorów głos zabrał Artur Augustyniak, który 
zwrócił się do proboszcza parafii i uczestników mszy z przesła-
niem dożynkowym od rolników.

Uroczystą mszę dożynkową uświetnili muzycy z orkiestry 
„Sempre Cantabile” z Topólki. 

Na zakończenie dożynek ks. proboszcz poprosił o zabranie 
głosu przewodniczącego Rady Gminy, który podziękował rolni-

Dożynki parafialne Orle 2020

Odpust i dożynki parafialne w Świerczynie

Dożynki 2020

U schyłku lata w dzień św. Mateusza w parafii Świerczyn ob-
chodzimy uroczyście odpust. Łączy się on z dożynkami parafial-
nymi. W tym dniu rolnicy dziękują Panu Bogu za to, że mogli 
zebrać plony. Z poszczególnych sołectw są przynoszone wieńce 
dożynkowe i bochny chleba, „aby pieśń wdzięczności czystym 
sercem śpiewać.” 

Uroczystą sumę odpustową poprzedza zawsze poświęcenie da-
rów i modlitwa dziękczynna przed świątynią. Następnie wieńce i boch-
ny chleba są wnoszone do kościoła i umieszczane przed ołtarzem. 

W tym roku uroczystej liturgii przewodniczył ks. Paweł Żer-
kowski z Grochowalska. W słowach skierowanych do wiernych 
podkreślił, że bycie rolnikiem to wielka odpowiedzialność. Dzięki 
jego pracy ludzie mają, co jeść. Szacunek rolnika do ziemi od-
mierza się poświęconym czasem, nakładem pracy oraz uczciwo-
ścią wobec ziemi. Im więcej daje od siebie, tym obfitsze zbiera 
plony. Dobry rolnik to ten, który oprócz pracy znajdzie czas dla 
rodziny, na odpoczynek oraz na modlitwę i dziękczynienie. 

Poświęcenie chlebów Składając dary rolnicy dziękowali Panu Bogu za plony, sprzy-
jającą pogodę i za to, że omijały nas różne nieszczęścia. Dzięko-
wali za to, co otrzymali i jednocześnie modlili się o łaskę i opiekę 
Boską na przyszłość dla siebie i dla swoich rodzin. 

Ostatnim akcentem naszej uroczystości była procesja z Naj-
świętszym Sakramentem wokół kościoła. Delegacje poszczegól-
nych wiosek poniosły dumnie owoce swojej pracy w otoczeniu 
asysty i druhów z OSP z Paniewa.

Po błogosławieństwie ks. proboszcz Marek Stefański podzię-
kował za przygotowanie uroczystości odpustowo-dożynkowej. 
Zaprosił wszystkich uczestników do skosztowania poświęconego 
chleba. 

Tekst i foto: Stanisław Wojtysiak

kom za trud i pracę oraz za zebrane tegoroczne plony, a następ-
nie panie z Rybin częstowały chlebem wszystkich uczestników 
uroczystości. Wszelkie podziękowania należą się tegorocznym 
organizatorom dożynek parafialnych, a mianowicie mieszańcom 
wsi Rybiny za wystrój kościoła, wieniec dożynkowy i organizację 
tej uroczystości. 

Szczęść Boże naszy rolnikom.
Tekst: Stanisław Borkowski

Foto: Karolina Sawicka
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Dla upamiętnienia 100. rocznicy zwy-
cięskiej Bitwy Warszawskiej z 1920 r., 
z inicjatywy wójta gminy i przewodniczą-
cego Rady Gminy 15 sierpnia 2020 r. 
został zorganizowany VIII Gminny Rajd 
Rowerowy. 

Na starcie stanęło 44 uczestników, 
w zdecydowanej większości z terenu na-
szej gminy, ale już od kilku lat uczestni-
czy także zaprzyjaźniona grupa rowerowa 
„Herosi” z Osięcin, kilka osób z gminy Ba-
biak i Lubraniec oraz jedna osoba z Łodzi.

Zbiórka i start odbył się z parkingu przy 
kościele w Orlu. Przed startem uczestni-
cy zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie przy 
obelisku przykościelnym, który upamięt-
nia walczących Rodaków o wolną i nie-
podległą Polskę, a zwycięstwo w wojnie 
polsko-bolszewickiej, której wymownym 
przykładem jest wygrana Bitwa Warszaw-
ska z 15 sierpnia 1920 r. 

Zwycięstwo Polaków zatrzymało 
pochód bolszewickiej Rosji na Zachód 
i uchroniło Europę przed komunizmem 
w okresie międzywojennym.

Trasa rajdu prowadziła z Orla przez Ża-
bieniec, Stawiska, Wincentowo, Trojaczek, 

Potołówek, Stefanowo, Głuszyn, Dąbrówka, 
Czarnocice, Miłachówek, Głuszynek, Rybi-
ny i Orle – Plaża. Rajd liczył ok. 30 km., plus 
dodatkowe kilometry, które musieli uczestni-
cy pokonać, aby dojechać na miejsce startu. 
Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe 
koszulki, a na plaży w Orlu – miejscu zakoń-
czenia rajdu, na zawodników czekała kieł-
baska z grilla i woda mineralna. Wszyscy 
dzielnie ukończyli rajd. 

Przejazd trasy rajdu zabezpieczała 
Policja z Radziejowa, za co składamy po-
dziękowanie.

Podziękowania w organizacji rajdu 
trzeba skierować do Jana Błaszczyka – 
dyrektora GOK, na którego barki spadła 
większość spraw organizacyjnych. Po-
dziękowanie należy się także Damianowi 
Lewińskiemu, który dokumentował foto-
graficznie cały rajd i radnej Annie Lewan-
dowskiej oraz wszystkim, którzy przyczy-
nili się do zorganizowania tego rajdu. 

Tekst: Stanisław Borkowski
Foto: Damian LewińskiPamiątkowe zdjęcie uczestników przed rozpoczęciem rajdu

Zakończenie rajdu

VII Gminny Rajd Rowerowy 2020

Msza dziękczynna w 100-lecie Bitwy Warszawskiej
W niedzielę 16 sierpnia 2020 r. w kościele Miłosierdzia Bożego 

w Topólce pod przewodnictwem ks. kanonika Antoniego Wojcie-
chowskiego proboszcza parafii została odprawiona msza dzięk-
czynna w 100-lecie zwycięskiej Bitwy Warszawskiej z 1920 r.

We mszy uczestniczyli parafianie i goście z wójtem gminy, 
przewodniczącym Rady Gminy wraz z radnymi i sołtysami.

W homilii ks. proboszcz przypomniał wagę ówczesnych wy-
darzeń dla przyszłych losów Polski i Europy.

Trzeba przypomnieć, że zwycięska Bitwa Warszawska 
z sierpnia 1920 r. miała olbrzymie znaczenie dla obrony nie-
podległości Polski przed bolszewicką i rosyjską nawałą, chęcią 
i dążeniami do podboju Polski, naszego kraju, a dalej zachodniej 
Europy. Zwycięstwo Polaków z rosyjskim najeźdzcą uchroniło 
Polskę przed ponownym podbojem i podporządkowaniem oraz 
innych krajów przez Sowiecką Rosję. 

Wygrana Polaków w wojnie polsko-bolszewickiej uratowała 
znaczną część Europy przed rosyjskim i bolszewickim zniewole-
niem, a Polsce dała 19 lat pokoju i możliwosci rozwoju do wrze-
śnia 1939 roku. 

Przez wielu miedzynarodowych historyków Bitwa Warszaw-
ska uznawana jest za jedną z najważniejszych bitew jako XVIII. 
w historii świata.

Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w tej mszy 
i uczcili w różny sposób 100-lecie Bitwy Warszawskiej tak ważnej 
dla historii Polski i Europy.

Tekst i foto: Stanisław Borkowski
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Tradycyjnie już również w tym roku dla 
dzieci i młodzieży z terenu sołectwa Sadłóg 
i ościennych sołectw zorganizowano wakacje 
w świetlicy. W tym roku wakacyjna oferta za-
początkowała wyjątkową współpracę. Dzięki 
porozumieniu sześciu sołtysów z następu-
jących miejscowości: Sadłóg (Arkadiusz Ją-
kalski), Sadłużek (Józef Ozimiński), Torzewo 
(Joanna Moszczyńska), Świerczynek (Marek 
Maciejewski), Paniewo (Krzysztof Adrian) i Pa-
niewek (Weronika Wysocka) stworzono wyjąt-
kową jak na czasy pandemii ofertę wakacyjną 
dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Topólka. 
Zajęcia tegorocznych wakacji były nastawio-
ne głównie na bezpieczeństwo uczestników 
i to zarówno ze strony zagrożenia Covid-19 
jak i innych niebezpieczeństw. Dlatego oprócz 
zajęć kulinarnych, zabaw sportowych, nauki 
języków obcych prowadzono zajęcia z zakre-
su bezpieczeństwa nad wodą przy współpracy 
z WOPR Kruszwica oraz z zakresu praktycz-
nego użycia podręcznych gaśnic. Szkolenia 
z zakresu bezpieczeństwa poprowadził były 
specjalista policyjny z zakresu zabezpieczenia 
przeciwbombowego oraz ratownicy WOPR. 
Zajęcia zostały zorganizowane w okresie od 
7 lipca 2020 r. do 29 sierpnia 2020 r. W sumie 
w wymienionym okresie zrealizowano ponad 
140 godzin zajęć dla dzieci i młodzieży w ciągu 
35 dni. Średnio odbywały się one każdego ty-
godnia od poniedziałku do piątku w godzinach 
15.00–19.00. W zajęciach wzięło udział 50 
osób w wieku od 6 do 14 lat. W trakcie ich trwa-
nia realizowano następujące zajęcia: wspólne 
gotowanie i wypieki, dekupaż, nauka przez 
zabawę języka niemieckiego i hiszpańskiego, 
zajęcia sportowe na powietrzu. Zrealizowano 
również 2 spotkania z animatorami. Atrakcji 
nie zabrakło również w trakcie nocy z duchami 
w świetlicy. Niewątpliwą atrakcją były również 
pokazy sztuczek magicznych przygotowane 
przez Michała Cabańskiego z Warszawy czy 
pokazy tańca w wykonaniu Marysi Rzepki i Łu-
cji Matuszewskiej.

Atrakcji nie mogło zabraknąć również na 
ostatnich zajęciach podsumowujących całą ak-
cję. Wspólne śpiewanie przy ognisku, zabawy 
z animatorami, pokazy, jak prawidłowo używać 
gaśnicy przeciwpożarowej, to tylko niektóre 
z atrakcji przygotowanych przez organizatorów. 
W trakcie spotkania zostały wręczone pamiąt-
kowe dyplomy za pracę na rzecz społeczności 
lokalnej oraz pamiątkowe kubki dla każdego 
z uczestników zajęć. Można śmiało powiedzieć, 
że tegoroczne wakacje w Świetlicy Sadłóg – 
Sadłóżek jak zawsze były bezpieczne i spędzo-
ne w świetnej atmosferze w duchu odkrywania 
nowych rzeczy, poznawania świata i innych lu-
dzi. Trzeba przy tym podkreślić, że była to jedy-
na forma wypoczynku na terenie gminy Topólka 
zorganizowana w te wakacje. Organizacja tych 
wakacji jest również przykładem jak niewielkie 
kwoty z funduszu sołeckiego połączone razem 
przyczyniają się do współpracy między sołec-
twami i tworzenia rzeczy dużych.

Tekst i Foto: Arkadiusz Jąkalski

Wakacje w Świetlicy Sadłóg – Sadłużek

BEZPŁATNE PUNKTY  
DOSTĘPU DO INTERNETU

Z przyjemnością informujemy, że gmina Topólka przystąpiła do 
inicjatywy WiFi4EU, która ma na celu zapewnienie obywatelom do-
stępu do wysokiej jakości Internetu przez bezpłatne punkty Wi-Fi 
w miejscach publicznych. Wartość grantu to 15.000 EUR, a loka-
lizacje Hot-Spotów to między innymi: plac przed Urzędem Gminy, 

place przed Szkołą Podstawową w Topólce i Paniewie, Gminny Ośrodek Kultury, 
plac zabaw przy przedszkolu, plac targowy w Topólce, stadion w Dębiankach.

Aby korzystać z internetu należy przy pierwszym połączeniu zalogować się  
do sieci WIFI4EU Topolka wypełniając pola formularza: imię i nazwisko oraz 
adres mailowy.

Wójt gminy Topólka – Konrad Lewandowski
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Jak co roku święto druhów strażaków obchodzimy 4 maja. Właśnie w tym dniu 
ks. Tadeusz Szczepaniak proboszcz parafii św. Doroty w Orlu odprawił mszę świetą 
za naszych dzielnych druhów strażaków i społeczników z OSP Orle i OSP Bycz, ale 
także w intencji wszystkich strażaków niosących pomoc potrzebującym.

Tekst i Foto: Stanisław Borkowski

25 sierpnia 2020 r. Elżbieta Lesz-
czyńska, wieloletni pracownik Urzędu 
Gminy w Topólce przeszła na zasłużoną 
emeryturę – jedna z osób z najdłuższym 
stażem pracy w tym urzędzie. Osoba 
znana, lubiana i szanowana za swój 
profesjonalizm i doświadczenie. 

Był to dla nas wszystkich szczególny dzień, a przede 
wszystkim dla Niej. Obfitował w podziękowania, kwiaty, a na-
wet łzę w oku. 

Dziękujemy Jej za wieloletnią współpracę i życzymy, by 
wszystkie plany, marzenia spełniły się właśnie teraz.

Dużo zdrowia i pomyślności.
Wójt gminy Topólka z pracownikami

Podziękowanie

Pamiątkowe zdjęcie pracowników Urzędu Gminy

Dzień Strażaka

Stowarzyszenie „Klub Seniora Złota Jesień”
26 sierpnia odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze 

Stowarzyszenia „Klub Seniora Złota Jesień”. Złożono sprawoz-
dania z dotychczasowej działalności, udzielono absolutorium 
Zarządowi i dokonano wyboru nowych władz Stowarzyszenia. 
Potwierdzeniem absolutorium był ponowny wybór Zarządu Sto-
warzyszenia w niezmienionym składzie:

Zygmunt Dogoński – przewodniczący
Zdzisława Ulanowska – zastępca przewodniczącego
Zofia Rybacka – sekretarz
Gabriela Wrzesińska – skarbnik
Była to doskonała okazja do podsumowania pięcioletniej 

działalności Stowarzyszenia, które od początku swojego istnie-
nia jest niezwykle aktywne w działaniach na rzecz lokalnej spo-
łeczności. Wycieczki, wieczorki taneczne, spotkania z ciekawymi 
ludźmi – to tylko niektóre z wielu inicjatyw podejmowanych przez 
członków Klubu.

Z okazji piątej rocznicy działalności wspólnie z przewodniczą-
cym Rady Gminy Topólka złożyliśmy seniorom serdeczne życze-
nia i przekazaliśmy skromny upominek.

Wójt gminy Topólka – Konrad Lewandowski

Z okazji „Dnia Strażaka”, który 
ze względu na epidemię koro-

nawirusa nie mógł być obchodzo-
ny składamy serdeczne podzię-
kowanie za Waszą służbę, trud 
i poświęcenie w ratowaniu życia 
i mienia. Niech św. Florian, pa-
tron braci strażaków otacza Was 
swoją opieką i błogosławi w cza-
sie służby i w życiu osobistym.

Wójt  
gminy Topólka
z pracownikami

Przewodniczący 
Rady Gminy 

z radnymi
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ZŁOTE GODY
Każdy jubileusz jest okazją do świę-

towania, ale „Złote Gody” to rocznica 
niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, 
którzy przeżyli razem pół wieku. Po 
dłuższej przerwie związanej z pandemią 
koronawirusa znów mogliśmy gościć 
w murach Urzędu Gminy Topólka Ju-
bilatów obchodzących 50-lecie pożycia 
małżeńskiego. W piękne wrześniowe 
południe 24 września 2020 r. przybyło 
sześć par małżeńskich, których wójt 
gminy Topólka – w imieniu Prezydenta 
RP – odznaczył Medalami Za Długolet-
nie Pożycie Małżeńskie.

Tym razem medale otrzymali Pań-
stwo: Łucja i Zygmunt Dogońscy, 
Jadwiga i Stanisław Domańscy, Sła-
womira i Henryk Kędzierscy, Stani-
sława i Stanisław Krych, Irena i Jan 
Skibińscy oraz Zdzisława i Stanisław 
Ulanowscy.

W gronie Jubilatów znaleźli się rów-
nież Państwo Genowefa i Jan Choj-
naccy oraz Irena i Kazimierz Kwiat-
kowscy. Niestety z przyczyn osobistych 
nie mogli wziąć udziału w spotkaniu. Państwo Kwiatkowscy, którzy nie byli na 

uroczystości

1.Łucja i Zygmunt Dogońscy 2. Jadwiga i Stanisław Domańscy 3. Sławomira  i Henryk Kędzierscy

4. Stanisława i Stanisław Krych 5. Irena i Jan Skibińscy 6. Zdzisława i Stanisław Ulanowscy

Po odegraniu „Marszu Mendelsona” 
wójt gminy Konrad Lewandowski wraz 
z przewodniczącym Rady Gminy Stani-
sławem Borkowskim,skarbnikiem gminy 
Katarzyną Modrzejewską i z-cą kierow-
nika USC Sylwią Ulanowską wręczyli 
legitymacje, gratulacje i bukiety kwia-
tów dostojnym Jubilatom. Wójt gminy 
skierował pod adresem odznaczonych 
słowa uznania i podziękowania za god-
ne i długie pożycie małżeńskie oraz za 
piękny przykład dla młodego pokolenia. 
Życzył szczęścia i pomyślności na dal-
sze lata wspólnego życia oraz tego, by 
nigdy w ich otoczeniu nie zabrakło bli-
skich im osób. Wspomniał również, że 
nie zawsze w związku są tylko piękne 
chwile – zdarzają się i te gorsze, ale 
razem można łatwiej przezwyciężyć 
wszelkie trudności.

Po wręczeniu medali Jubilaci mogli 
wspólnie skosztować okolicznościo-
wego tortu oraz wznieść toast lampką 
szampana. Spotkanie przebiegło w mi-
łej atmosferze, a Jubilaci chętnie wspo-
minali minione lata.

Wszystkim parom, które świętowały 
rocznicę 50-lecia pożycia małżeńskiego 
życzymy dużo zdrowia i miłości na dal-
sze lata oraz wielu kolejnych rocznic.

Tekst: zastępca kierownika USC  
Sylwia Ulanowska

Foto: Damian Lewiński
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Ruszają kursy i staże  
zawodowe dla rolników

Wzorem ubiegłego roku na terenie województwa kujawsko-
-pomorskiego od października 2020 roku będzie realizowany 
projekt mający na celu zdobycie nowych kwalifikacji oraz odbycie 
staży zawodowych dla rolników. Aby wziąć udział w projekcie 
należy mieć na dzień 1 października pełne ubezpieczenie 
w KRUS. W ramach projektu uczestnicy otrzymają: 
• szkolenia zawodowe wybrane przez uczestników,
• 5-miesięczne staże zawodowe,
• zwrot kosztów dojazdu na kurs i staż zawodowy,
• wyżywienie oraz materiały szkoleniowe w trakcie kursu,
• ubezpieczenie NNW. 

Ponadto biorąc udział w projekcie uczestnicy nie muszą 
przez ten czas opłacać składek KRUS, ponieważ są objęci ubez-
pieczeniami zdrowotnymi i emerytalno-rentowymi w ZUS. Szko-
lenia w zależności od ich rodzajów będą realizowane we Wło-
cławku lub na terenie gminy Topólka. Przykładowe szkolenia to: 
pracownik biurowy, pracownik gospodarczy, spawacz, operator 
koparko-ładowarki, operator wózków jezdniowych. Rzeczywista 
realizacja szkoleń rozpocznie się na przełomie listopada i grud-
nia. Zainteresowani mogą uzyskać więcej informacji lub dokonać 
zgłoszeń pod numerem tel. 693 518 176 u Arkadiusza Jąkalskie-
go przez cały październik. Ilość miejsc ograniczona. W szkole-
niach mogą również brać udział osoby, które brały udział w pierw-
szej edycji projektu.

Tekst: Arkadiusz Jąkalski

Kursy i staże zawodowe 
dla osób młodych  
do 30 roku życia

W październiku rusza nabór na kursy i staże zawodowe dla 
osób do 30 roku życia. Projekt jest skierowany do osób bezro-
botnych, rencistów, nieaktywnych zawodowo, które w wieku 
przystąpienia do projektu nie ukończyły 30 roku życia. W ramach 
projektu uczestnicy otrzymają: 
• szkolenia zawodowe wybrane przez uczestników,
• 5 miesięczne staże zawodowe,
• zwrot kosztów dojazdu na kurs i staż zawodowy,
• wyżywienie oraz materiały szkoleniowe w trakcie kursu,
• ubezpieczenie NNW. 

Warto zdobyć nowe uprawnienia i kwalifikacje pozwalające 
zdobyć lepsza pracę. Dlatego zapraszamy do udziały w projek-
cie. Szkolenia w zależności od ich rodzajów będą realizowane 
we Włocławku lub na terenie gminy Topólka. Przykładowe szko-
lenia to: pracownik biurowy, pracownik gospodarczy, spawacz, 
operator koparko-ładowarki, operator wózków jezdniowych. Rze-
czywista realizacja szkoleń rozpocznie się na przełomie listo-
pada i grudnia. Zainteresowani mogą uzyskać więcej informacji 
lub dokonać zgłoszeń pod numerem tel. 693 518 176 u Arkadiu-
sza Jąkalskiego przez cały październik. Ilość miejsc ograniczo-
na. W szkoleniach mogą również brać udział osoby, które brały 
udział w innych edycjach podobnego projektu.

Tekst: Arakdiusz Jąkalski

Konkurs skierowany był do wszystkich 
sołectw z terenu województwa kujawsko
-pomorskiego, a jego ideą jest zachowanie 
tradycji budowania na wsiach słomianych 
scenografii przy drogach publicznych i na 
skwerach w okresie dożynek oraz aktywi-
zacja mieszkańców do wspólnego działania 
i kreowania wizerunku swojej miejscowości.

Rozstrzygnięcie konkursu na najbardziej  
pomysłowy witacz dożynkowy w 2020 r. 

Zgłoszenia do konkursu dokonywały 
gminy województwa kujawsko-pomor-
skiego. Do konkursu w tym roku wpłynęło 
18 zgłoszeń. Komisja Konkursowa posta-
nowiła wyróżnić:

I miejsce – Sołectwo Bukowiec, Gmina 
Bukowiec

II miejsce – Sołectwo Szymborno, 
Gmina Kijewo Królewskie

III miejsce – Sołectwo Bielki, Gmina 
Topólka

Laureaci otrzymają nagrodę finan-
sową za I miejsce w wysokości 1.400 zł, 
II miejsce – 1.000 zł i III miejsce – 800 zł.


