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Morsowanie

Z

aczęliśmy morsować w październiku 2020 w składzie: Piotr Hernacki, Natalia Nowakowska
– pomysłodawcy; Agnieszka Szczepańska, Piotr Urbański, Dagmara Mętlewicz, Błażej
Wrzesiński, Izabela Maciejewska, Adam Maciejewski nad jeziorem Orle przy gminnej plaży.
W międzyczasie do naszego grona jednorazowo dołączyli też inni nasi znajomi czy też członkowie
naszych rodzin. Jesteśmy grupą przyjaciół, która z dnia na dzień podjęła decyzję o rozpoczęciu
morsowania. Spotykamy się nieprzerwanie od października w każdą niedzielę, aby zażyć kapieli
wodnej. Chętnych zapraszamy do wspólnego morsowania i hartowania się.
Izabela Maciejewska
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Rada Gminy
Na XIX Sesji Rady Gminy, która odbyła się 16 października,
radni podjęli uchwały:
1) uchwała 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) uchwała zmieniająca uchwałę Nr XIII/111/19 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 r.
Na XX Sesji Rady Gminy, która odbyła się 13 listopada, radni podjęli uchwały:
1) uchwała 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) uchwała 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 obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2021 na obszarze gminy Topólka,
4) sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 i zwolnień w tym podatku,
5) w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna dla celów podatku leśnego na rok 2021 na obszarze gminy Topólka,

SZCZEPIENIA
Od 15 stycznia ruszyła rejestracja na szczepienia przeciw
COVID-19.
Jak się można zarejestrować?
1. Dzwoniąc na całodobową i bezpłatną infolinię – 989
2. Zarejestrować się elektronicznie poprzez e-Rejestrację
dostępną na pacjent.gov.pl
3. Skontaktować się z wybranym punktem szczepień.
Na terenie Gminy Topólka najbliższy PUNKT SZCZEPIEŃ
znajduje się w Ośrodku Zdrowia, Topólka 120, 87-875
Topólka, tel. 54 286-90-39.
Gmina Topólka zapewnia transport (dowóz) do punktów
szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 po uprzednim
uzgodnieniu z koordynatorem ds. szczepień.
Dane koordynatora ds. szczepień:
Milena Głowacka tel. 530 736 307
W wybranym przez Ciebie punkcie szczepień nie znalazłeś dogodnego terminu? Zadzwoń na infolinię NFZ pod numer 989. Konsultanci pomogą Ci znaleźć inny punkt szczepień niedaleko Ciebie z terminem, który Ci pasuje.

Drodzy Czytelnicy
W Nowy Rok wkroczyliśmy z trwającą nadal pandemią koronawirusa. W zwiazku z tą sytuacją wiele uroczystości kulturalno-rozrywkowych na terenie
gminy nie może się odbywać, stąd brak relacji w biuletynie „Nasze Sprawy”. Dlatego liczymy na wyrozumiałość, gdyż to nie zależy od zespołu redakcyjnego.
W związku z panującą pandemią, obostrzeniami i zakazami przesunął się cykl wydawania naszego dwumiesięcznika.
Redakcja

6) w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na rok 2021,
7) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na rok 2021,
8) w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Topólka,
9) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
10) w sprawie przyjęcia „Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia
w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy
Topólka na lata 2021-2035”,
11) w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy
Topólka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.
Na XXI Sesji Rady Gminy, która odbyła się 8 grudnia, radni
podjęli uchwały:
1) uchwała zmieniająca uchwałę Nr XIII/111/19 Rady Gminy
Topólka z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 r.,
2) uchwała zmieniająca Uchwałę Nr IX/81/15 Rady Gminy Topólka z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej,
3) uchwała w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla
Gminy Topólka na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2029”.
Na XXII Sesji Rady Gminy, która odbyła się 28 grudnia, radni podjęli uchwały:
1) uchwała 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) uchwała 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 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Topólka na lata 2021-2024,
4) w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok,
5) w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady
Gminy Topólka na rok 2021,
6) w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Topólka,
7) w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy
Topólka,
8) w sprawie wyrażenia zgody, na odstąpienie od obowiązku
przetargowego zawarcia umowy najmu części nieruchomości
oznaczonej numerem geodezyjnym 139/2 w Paniewie, stanowiącej własność gminy Topólka,
9) uchwała zmieniająca uchwałę Nr XX/164/17 Rady Gminy Topólka z dnia 23 czerwa 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem
Gminy Topólka na lata 2017-2022,
10) w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Topólka na lata
2021-2030”,
11) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023,
12) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie w Gminie Topólka na lata 2021–2026,
13) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topólka na rok 2021.
Treść uchwał dostępna na stronie Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Topólka.
Stanisław Borkowski
Przewodniczący Rady Gminy Topólka
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Strażacy z Paniewa
mogą odetchnąć!
Stara remiza już nie będzie straszyć okolicy. Zakończyła się
niedawno modernizacja obiektu. Jeszcze w 2019 roku wymienione zostało pokrycie dachu. Rok 2020 to kompleksowy remont
budynku remizy OSP w Paniewie! Zobaczcie zdjęcie!
To nie koniec inwestycji na terenie Paniewa. Wkrótce ruszy
długo wyczekiwany remont i modernizacja szkoły w Paniewie.
Wójt gminy Topólka – Konrad Lewandowski
Foto: Damian Lewiński

Straż w Orlu
Dzięki wsparciu z Funduszu Sprawiedliwości jednostka OSP
w Orlu wzbogaciła się o nowy sprzęt. Symbolicznego przekazania dokonał poseł na Sejm RP Mariusz Kałużny.
Szczególne podziękowania wraz z życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia w imieniu swoim i druhów z Orla ślę dla wice-

Od lewej: Jan Wajer – prezes OSP Orle,
wójt gminy Konrad Lewandowski

starosty Grzegorza Piaseckiego, który był duchem sprawczym
całego przedsięwzięcia.
Wójt Gminy Topólka – Konrad Lewandowski
Foto: Damian Lewiński

Od lewej: poseł M. Kałużny,
wójt gminy Konrad Lewandowski

INWESYCJE PLANOWANE W 2021 ROKU
W 2021 roku Gmina Topólka planuje następujące inwestycje:
1. W ramach zadania pn.: „Przebudowa i modernizacja dróg
gminnych w 2021 roku”:
a) Przebudowę drogi gminnej nr 180830C Orle–Kozjaty
położonej w miejscowości Orle – długość 620 mb –
wniosek złożono do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
b) Przebudowę drogi gminnej nr 180816C Zgniły Głuszynek-Rybiny Leśne położonej w miejscowości Głuszynek – długość 998 mb – wniosek złożono do Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg
c) Przebudowę drogi gminnej Głuszynek położonej
w miejscowości Miałkie – długość ok. 800 mb
d) Przebudowę drogi gminnej nr 180811C Świerczyn–Żydowo
położonej w miejscowości Świerczyn – długość ok. 720 mb
e) Przebudowę drogi gminnej położonej w miejscowości
Świerczynek – długość ok. 710 mb
f) Przebudowę drogi gminnej położonej w miejscowości
Sadłóg – długość 660 mb
g) Modernizację drogi gminnej położonej w miejscowości Chalno – długość 630 mb – wniosek w trakcie
przygotowywania do WK-P w ramach dofinansowania ze
środków pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych
z produkcji rolniczej.
Szacowana łączna długość przebudowanych i zmodernizowanych dróg to: 5.138 mb

Dodatkowo zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kolejne odcinki dróg tj.:
a) Przebudowę drogi gminnej położonej w miejscowości
Kamieńczyk i Świnki – długość ok. 735 mb b) Przebudowę drogi gminnej położonej w miejscowości
Głuszynek – długość ok. 300 mb
c) Przebudowę drogi gminnej położonej w miejscowości
Bielki – długość ok. 600 mb
2. Kompleksowy remont i modernizację stadionu gminnego
w miejscowości Dębianki, gm. Topólka w tym: przebudowa
z rozbudową i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek zaplecza stadionu wraz z zagospodarowaniem terenu.
Środki otrzymane w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych
w kwocie: 500 tys. zł.
3. Przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku byłej Szkoły Podstawowej w Znaniewie z adaptacją pomieszczeń na świetlicę wiejską oraz rozbiórką pozostałych
dwóch budynków w ramach projektu pn.: „Remont i wyposażenie budynku komunalnego po byłej Szkole Podstawowej w Znaniewie na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Znaniewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
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Wizualizacja Świetlicy Wiejskiej w Znaniewie

Wizualizacja Szkoły Podstawowej w Paniewie

Środki pozyskano w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanej przez społeczność dla obszaru Powiatu Radziejowskiego
na lata 2016-2023 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany
przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez
społeczność w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020, Rewitalizacja obszarów wiejskich.

Uwzględniając zidentyfikowane problemy związane z funkcjonowaniem szkoły, bezpieczeństwem ppoż., komfortem cieplnym budynku, warunkami higienicznymi, dostępnością budynku
dla osób niepełnosprawnych, bezpieczeństwem konstrukcyjnym,
estetyką budynku i kosztami eksploatacji budynku, określono zakres prac remontowych, termomodernizacyjnych i budowlanych
związanych z nadbudową i rozbudową budynku szkoły w obrębie
wszystkich segmentów.

4. „Remont, nadbudowa dachu, rozbudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Paniewie, gm.
Topólka wraz z montażem instalacji PV i budową zbiornika szczelnego na nieczystości”.

Środki otrzymane w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych
w kwocie: 2.000.000,00 tys. zł.
Tekst/Foto: Justyna Grabowska
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SP TOPÓLKA
ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM

W piątek 30 października w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce odbyło się ślubowanie klas pierwszych. Pomimo tego, iż z powodu pandemii uroczystość ta miała
znacznie skromniejszy charakter niż co roku i bez udziału rodziców, pierwszoklasistom już od
samego rana towarzyszyły duże emocje, a podczas pasowania na ucznia klasy pierwszej panował tak podniosły i uroczysty nastrój, że z pewnością dzień ten na długo pozostawi w pamięci
uczniów niezapomniane wrażenia.

W październiku br. uczniowie klasy IIa Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce brali udział w konkursie fotograficznym „Uroki Ziemi Kujawskiej”, organizowanym
przez ZS RCKU w Przemystce. Miło mi poinformować, iż Maria Kordylak otrzymała wyróżnienie za pracę „Serce Kujaw – Jezioro w Sadłużku”.

Tekst: Lidia Wąsikowska
Foto: Anna Grabowska

Dyplomy za udział otrzymali: L. Mańkowska – „Zachód”, L. Jarzynowska – „W podziękowaniu żołnierzom”, N. Szotkiewicz – „Jezioro Głuszyńskie”, H. Urbański – „Wschód słońca”.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

W bieżącym roku szkolnym Dzień Edukacji Narodowej
społeczność Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika
w Topólce obchodziła inaczej niż zwykle. Nauczyciele i pracownicy nie uczestniczyli w typowej, uroczystej akademii,
podczas której uczniowie dziękowali im za nauczanie, wychowanie i opiekę, ale wraz z nimi wzięli udział we Mszy Św.
sprawowanej w kościele parafialnym pw. Miłosierdzia Bożego w Topólce, sami dziękując Panu Bogu za wszelkie łaski,
pomyślność i zdrowie, prosząc o oddalenie pandemii koronawirusa oraz siłę w pokonywaniu codziennych trudności. Modlili się także za zmarłych nauczycieli i pracowników szkoły
w Topólce i w Paniewie.
Na zakończenie liturgii proboszcz Parafii – ks. kan.
Antonii Wojciechowski wyraził konkluzję, iż podczas swojej 45-letniej posługi kapłańskiej po raz pierwszy spotkał
się z faktem czynnego włączenia się pracowników szkoły
w sprawowaną Mszę Św. w ich intencji z okazji DEN i poprowadzenia przez nich modlitwy różańcowej.
Tekst: Lidia Wąsikowska
Foto: Aneta Tejman

Wychowawczyni kl. IIa Marianna Zielińska
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Msza Święta z okazji
Narodowego Święta
Niepodległości

Finał pierwszej edycji
akcji „Podaruj wodę
chorym na Covid-19”
18 grudnia 2020 r. przekazaliśmy do szpitala w Radziejowie pierwszy transport darów dla chorych na Covid-19. Rezultat
przeprowadzonej przez nas akcji na przełomie listopada i grudnia przerósł nasze oczekiwania i świadczy o tym, jak wrażliwe
i otwarte na pomoc potrzebującym są serca mieszkańców naszej
gminy. Jesteśmy wdzięczni ofiarodawcom nie tylko za dostarczoną wodę mineralną, ale i za wszelkie środki higieniczno-sanitarne, bo głównie tego asortymentu brakuje chorym przywożonym
ambulansami z całej Polski, nierzadko zabieranym z domów tak
jak stoją, gdyż nie ma czasu na spakowanie torby z niezbędnym
ekwipunkiem do szpitala.

11 listopada w Narodowe Święto Niepodległości w kościele
pw. Miłosierdzia Bożego w Topólce odbyła się Msza św. w intencji Ojczyzny sprawowana przez proboszcza parafii ks. kan. Antoniego Wojciechowskiego. Wzięli w niej także udział uczniowie
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce – reprezentanci Szkolnego Koła Caritas i 3 Drużyny Harcerskiej „Ignis”
im. Jana Bytnara przy SP w Topólce.

Tekst: Lidia Wąsikowska
Foto: Aneta Tejman

Serdeczne Bóg zapłać wszystkim ludziom dobrej woli, którzy
nie pozostali obojętni i wsparli naszą akcję prowadzoną w sklepach Topólki! Pamiętajcie o tym, że dobro zawsze powraca!

Proboszcz Parafii w Topólce – ks. kan. Antoni Wojciechowski
Szkolne Koło Caritas
Foto: Aneta Tejman

Pomoc dla poszkodowanych
14 stycznia 2021 r. w miejscowości Sadłóg doszło do wybuchu butli gazowej, w wyniku którego ucierpiał dom jednej z rodzin
naszego sołectwa. Całkowitemu zniszczeniu uległa kuchnia oraz
całe jej wyposażenie. Jednak poszkodowani nie zostali pozostawieni sami sobie. Jeden z sąsiadów – Dominik Słowiński założył
zbiórkę na rzecz pomocy dla poszkodowanych na jednym z portali. Założona kwota zostało zebrana w ciągu 3 dni zbiórki i szybko
przekroczyła planowana sumę. Okazało się, że sąsiedzi nie pozostawili poszkodowanych w potrzebie i każdy otworzył serce na

ludzkie nieszczęście. Do zbiórki przyłączyło się wiele osób spoza sołectwa Sadłóg. Również lokalny samorząd nie pozostawił
poszkodowanych bez pomocy. Radny Marek Maciejewski przeprowadził zbiórkę wśród mieszkańców Świerczyna. Z pomocą
pospieszył również wójt gminy. W ludzkim nieszczęściu lokalna
społeczność okazała wielkie serce na krzywdę innych, za co serdecznie dziękuję jako sołtys oraz w imieniu poszkodowanych.
Arkadiusz Jąkalski
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SZLACHETNA PACZKA CARITAS

Święta Bożego Narodzenia to szczególny, bardzo ważny czas, kiedy każdemu człowiekowi potrzebna jest bliskość
drugiego człowieka. Za pomocą prostego gestu można pokazać ludziom, którzy z różnych życiowych powodów znaleźli się
w ciężkiej sytuacji, że nie są sami. Szkolne Koło Caritas przeprowadzając w grudniu akcję „Szlachetna paczka” pragnęło dotrzeć
z pomocą na święta do jak największej liczby osób. Produkty zebrane podczas zbiórki w akcji „TAK. POMAGAM”, wraz z kartami

świątecznymi wykonanymi przez Barbarę Przybysz i młodzież,
trafiły w formie paczek świątecznych do dzieci, ludzi samotnych,
starszych i chorych.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli
się w zbiórkę żywności i słodyczy – mieszkańcom naszej gminy,
właścicielom sklepów, dyrekcji i pracownikom sklepów oraz sieci
handlowych – za wielkie serca i piękne gesty.
Szkolne Koło Caritas
Foto: Aneta Tejman

„SZLACHETNE PACZKI”
21 grudnia przedstawiciele naszej drużyny odwiedzili z życzeniami świątecznymi starsze osoby mieszkające w naszej gminie.
Wręczyli im również przygotowane wcześniej Szlachetne Paczki.
To był wyjątkowy dzień. Seniorzy nie kryli zaskoczenia z tej przedświątecznej niespodzianki, a my widząc ich wzruszenie i radość,
sami czuliśmy ogromne szczęście, że możemy ich wesprzeć. Po

raz kolejny przekonaliśmy się, że najcenniejszym prezentem są
właśnie same odwiedziny, poświęcony czas, uśmiech i dobre słowo.
Za pomoc przy organizacji Szlachetnej Paczki dziękujemy Paniom z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Policjantom
z Posterunku Policji w Topólce.
3 Drużyna Harcerska „Ignis” im. Jana Bytnara przy SP w Topólce

Paczki od Mikołaja w Orlu
Jest już wieloletnią tradycją, że 6 grudnia ks. Tadeusz Szczepaniak proboszcz Parafii pod wezwaniem Św. Doroty w Orlu organizuje „Mikołaja” dla dzieci parafialnych.
W tym roku 6 grudnia przybyl także Mikołaj do kościoła
w Orlu, aby obdarować paczkami z upominkami przybyłe dzieci.

Mikołaj wręczył kilkadziesiąt paczek dzieciom z różnych miejscowych parafii.
Tak coroczna niespodzianka dla dzieci mogła się odbyć dzięki
życzliwości i ofiarności ks. proboszcza oraz anonimowych darczyńców.
Tekst: Stanisław Borkowski
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Mikołajki w Świetlicy w Sadłogu
Pandemia Covid 19 wywróciła nasz świat do góry nogami. Ale nawet największa pandemia nie może zatrzymać Świętego Mikołaja w jego
działaniach. Mikołaj z sołectwa Sadłóg nie zawiódł dzieci w dniu mikołajek. Ponieważ nie mógł się spotkać z najmłodszymi mieszkańcami w realnym świecie, postanowił wykorzystać do tego nowoczesne technologie.
Na platformie edukacyjnej Ms Teams przez cały dzień odbywały się spotkania z Mikołajem, w trakcie których nie zabrakło rozmów, konkursów
i zabawy. Do wspólnych mikołajek wykorzystano również Stronę Sołectwa Sadłóg na fc. W trakcie realizacji wirtualnej imprezy przeprowadzono
wiele konkursów. Niewątpliwie do najciekawszych należał konkurs polegający na odgadnięciu, gdzie w danym momencie na terenie naszej
gminy znajduje się Święty Mikołaj. Przy współpracy z Gminną Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Topólce nagrodzono 30 aktywnych uczestników wszystkich zabaw. Mikołajkowe emocje trwały prawie do Świąt Bożego Narodzenia, ponieważ w Internecie trwał konkurs
na najładniejsza bombkę choinkową oraz kartkę świąteczną. Mikołajkowe emocje ostatecznie opadły 23 grudnia po spotkaniu z Mikołajem w naszej świetlicy i odebraniu nagród za udział w konkursach i zabawach. A ponieważ w mikołajki nikt nie może pozostać bez
prezentu, to każdy, kto aktywnie brał udział w naszych mikołajkowych konkursach, został nagrodzony.
Tekst: Arkadiusz Jąkalski
Foto: Anna Orłowska

Stypendysta Prezesa Rady Ministrów w 2020 r.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest przyznawane uczniom o najwyższej średniej w całej szkole.
W przypadku Bartka to średnia 5,1. Zdobycie takiego
stypendium wymaga dużo ciężkiej pracy i systematycznej nauki, przy czym ogromną rolę odegrali moi
nauczyciele z Liceum Ogólnokształcącego im. Franciszka Becińskiego w Lubrańcu, a wcześniej nauczyciele z Publicznego Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Topólce i Szkoły Podstawowej im. Franciszka
Becińskiego w Paniewie. Otrzymanie Stypendium
Prezesa Rady Ministrów było dla mnie ogromnym zaszczytem, zwłaszcza że dostałem je po raz drugi. To
wyróżnienie dało mi motywację do dalszego rozwoju
i nauki. Chcę zdać maturę jak najlepiej, aby dostać
się na dobre studia. Tak o otrzymanej nagrodzie mówi
Bartek Sobucki z Sadłoga.
Ulubionymi przedmiotami Bartka są chemia i biologia. Z nimi wiąże swoją przyszłość,
ponieważ w przyszłości chce studiować biotechnologię. W czasie wolnym Bartek odpoczywa czytając książki oraz magazyny popularnonaukowe.
Bartkowi życzymy dalszych sukcesów w nauce, kolejnych stypendiów i dostania się
na wymarzone studia.
Tekst: Arkadiusz Jąkalski
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Święto Objawienia Pańskiego w Parafii Topólka
W niedzielę 6 stycznia po raz kolejny obchodziliśmy Uroczystość
Objawienia Pańskiego, popularnie zwaną w Polsce świętem Trzech
Króli. I choć obok Wielkanocy jest to najstarsze święto chrześcijańskie,
w tym roku z powodu pandemii obchody tego święta miały znacznie
skromniejszy charakter niż zazwyczaj. Tak było również i w Parafii
Miłosierdzia Bożego w Topólce. Nie mogło jednak zabraknąć Orszaku Trzech Króli, który powoli na stałe wpisuje się już w tradycję naszej
Parafii, w tym roku celebrowany po raz piąty, który z powodu obostrzeń
został jednak skrócony do przemarszu tylko w obejściu kościoła.
Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim tym, którzy przyczynili się do uroczystych obchodów tego święta w topóleckiej
wspólnocie parafialnej.
Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Topólce
Foto: nadesłane
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Oddanie do użytku świetlicy wiejskiej
w Czamaninie
7 stycznia br. odbyło się uroczyste
przekazanie do użytku świetlicy wiejskiej
w Czamaninie. Ze względu na obostrzenia
uroczystość odbyła się w małym gronie
przy udziale osób z samorządu i przedstawicieli sołectwa. Otwarcia i przekazania
kluczy sołtysowi dokonał wójt gminy Konrad Lewandowski, obiekt poświęcił natomiast ks. kanonik Antoni Wojciechowski.

Natomiast 9 stycznia br. w godzinach
10-18 dla mieszkańców sołectwa zorganizowano drzwi otwarte świetlicy, podczas
których można było zobaczyć obiekt od
środka. W ramach integracji dla każdego
gospodarstwa z sołectwa przewidziany
był upominek w postaci kubka, a dla dzieci
do 18 r.ż. paczka ze słodyczami.

Mieszkańcy wyrażali zainteresowanie
i aprobatę dla utworzenia takiego obiektu w naszym sołectwie. W nowo otwartej
świetlicy znajdują się dwie sale, szatnia,
w pełni wyposażona kuchnia, toalety i magazyn. W przyszłości planuje się sukcesywne doposażanie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół.
Mamy nadzieję, że pandemia w końcu
minie, a powstała świetlica wiejska będzie idealnym miejscem do zwiększenia
integracji społeczno-kulturalnej naszego
sołectwa i działalności Koła Gospodyń
Wiejskich.
Tekst: sołtys, radny i Rada Sołecka Sołectwa
Czamanin, przewodnicząca KGW CCC-K

Karolek z rodzicami dziękują
„Włącz ulubiony program w telewizji
i zakryj sobie uszy… Wyobraź sobie, że
widzisz obraz, ale nic nie słyszysz… Fatalne uczucie, prawda?” Tak zaczynał się
wpis na stronie internetowej siepomaga.pl.
Poruszająca historia Karolka – mieszkańca naszej gminy wzruszyła wiele ludzkich
serc. Okazało się, że świat Karolek chce
poznawać pełnią zmysłów i potrzebne jest
do tego wszczepienie drugiego implantu ślimakowego za 140 tysięcy złotych. Rodzice
Karolka nie byli w stanie zapłacić tak wielkiej kwoty, aby móc ratować zdrowie swojego kochanego synka. Postanowili zebrać
wymaganą kwotę na jednym z serwisów
organizujących tego typu zbiórki. W połowie grudnia pojawiły się w Internecie pierwsze nieśmiałe wpisy o przeprowadzanej
zbiórce. Założono, że potrwa ona do końca
stycznia 2021 r. Zaangażowanie lokalnej
społeczności i ich znajomych oraz rodzin
przeszło oczekiwania wszystkich. W ciągu
4 tygodni w zbiórkę, licytacje i wpłaty zaangażowało się ponad 2500 osób. W tym
samym czasie uzbierano całą wymaganą
kwotę, a Karolek zamiast czekać na ustalanie terminu wizyty w lutym w dniu pisania

tego artykułu, już przechodzi niezbędne
badania potrzebne do przeprowadzenia
operacji, choć do końca zbiórki pozostało
jeszcze prawie 2 tygodnie.
Nie sposób sobie wyobrazić radość rodziców z takiego obrotu sprawy. Najlepiej
oddają to słowa mamy Karolka: Kochani!
Dziś, gdy już emocje opadły, a ciśnienie
z nas zeszło, chcielibyśmy Wam podziękować, każdemu z osobna chcemy powiedzieć – DZIĘKUJĘ! TO DZIĘKI WAM
UDAŁO SIĘ TO, CO JESZCZE DO NIEDAWNA WYDAWAŁO SIĘ NIEMOŻLIWE!
Te cztery tygodnie były dla nas jak roleccoster, nie zdawaliśmy sobie wcześniej
sprawy, że prowadzenie zbiórki i grupy
z licytacjami może zabierać tyle czasu,
ale wiemy też, że dla Was zbiórka była jak
brazylijski serial, śledziliście codziennie
jak pasek się zazielenia
i pięknie
braliście udział w licytacjach, wpłacając
pieniążki, udostępniając czy wysyłając
smsy. Wasza kreatywność co do licytacji
ciągle nas zaskakuje, to świadczy o tym,
jak cudowną grupę tu WSZYSCY RAZEM
STWORZYLIŚMY!!!
Agnieszka i Robert – rodzice Karolka
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Śpiewająca biotechnolożka – Żaneta Chełminiak
i jej muzyczne pasje
Żaneto, pochodzisz z gminy Topólka ale Twoja ścieżka edukacji rzuciła Cię na drugi koniec Polski, a nawet dalej, jak się
okazuje.
Szkołę podstawową i gimnazjum ukończyłam w Topólce. Do
liceum uczęszczałam do Włocławka, mieszkałam wtedy w internacie. Następnie studiowałam na Uniwersytecie Rzeszowskim
w latach 2015-2020, w tym jeden semestr farmację w stolicy Chorwacji. Jestem inżynierem biotechnologii, a niedługo obronię tytuł
magistra. Od lipca 2020 roku mieszkam w Warszawie, co było moim marzeniem i pierwszym wyborem już od dawna, więc zostanę tu prawdopodobnie na stałe, ale kto wie, co przyniesie los.
Czym zajmujesz się na co dzień?
Obecnie pracuję jako przedstawiciel medyczny oraz oczywiście jako wokalistka – oprócz
swoich rzeczy wspomagam w chórkach różnych
wokalistów w Delphy Records. Przez całe studia pracowałam najpierw jako kelnerka, później
sprzedawca, prowadziłam też karaoke w jednym
z rzeszowskich lokali. Występowałam w na eventach, restauracjach w duecie lub trio podczas
wieczorów z muzyką na żywo. W Rzeszowie występowałam z Wojciechem Jedlińskim, Konradem
Kiełbasą, w Warszawie gram z Krzysztofem Jaroszem. Oprócz studiów i pracy, trenowałam na siłowni, chodziłam na twerk, kurs szpagatu, a teraz
przerzuciłam się na kickboxing. Byłam w kole naukowym na uczelni i w wolontariacie. W Warszawie stworzyliśmy zespół funkowo
-jazzowy, gdzie jestem wokalistką i songwriterką. Poza coverami
tworzymy też swoje utwory. Cały czas uczę się wokalu, gry na gitarze basowej, akustycznej i ukulele. Ostatnio nawet na pianinie!
Cały czas biorę udział w projektach innych artystów, między innymi
nagrałam utwór na płytę zdobywcy Fryderyka, Michała Wasilewskiego, premiera już na wiosnę. Mieszam gatunki, ciągle próbuję
czegoś nowego. To bardzo rozwija i poszerza moje umiejętności.
Jakie masz hobby poza muzyką? Czym się interesujesz?
Przez całe studia starałam się pogodzić wszystko, co dla
mnie ważne. W dzieciństwie i wieku nastoletnim marzyłam, żeby
zostać lekarzem, ale na pierwszym roku biotechnologii trafiłam
do Katedry Fizjologii i Rozrodu Zwierząt. Bardzo zainteresowały
mnie badania przeprowadzane przez zespół mojego promotora
na studiach. Z czasem dostałam możliwość przyłączenia się do
jego zespołu badawczego. Pod koniec 2019 roku otrzymałam
wraz z dwiema koleżankami z roku Stypendium Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego za publikację naukową „Neuronal life or
death linked to depression treatment: the interplay between drugs and their stress-related outcomes relate to single or combined
drug therapies”. Interesują mnie psychologia, depresja i zaburzenia depresyjne, zdrowie, wszystkie nowinki biotechnologiczne,
naukowe, medyczne. Jestem także na kursach dietetyki i dietoterapii, chciałabym iść na podyplomówkę z dietetyki lub psychologii. Kilka lat temu zaczęłam trenować na siłowni z trenerem,
żeby zmienić swoje życie, nawyki, dla poprawy zdrowia, samopoczucia i sylwetki oczywiście też. Przez lata współpracowałam
z Teatrem Impresaryjnym we Włocławku, w którym śpiewałam
podczas spektakli. W 2019 roku otrzymałam propozycję, żeby
wystąpić na deskach teatru jako aktorka. Niestety, ze względu na
pandemię musieliśmy przerwać próby. Mam nadzieję, że jeszcze
zrealizuję to marzenie.
Jak zaczęła się Twoja przygoda z muzyką?
Już od pierwszej klasy jeździłyśmy na konkursy, festiwale
z Panią Lidią Wąsikowską, występowałyśmy w szkolnych akademiach, WOŚPie. Na początku nie miałam żadnych większych

sukcesów. Kiedy w moim życiu pojawiła się Pani Eliza Ospalska-Grudzień wiele się zmieniło. Bardzo mnie wspierała, wierzyła we mnie, chyba bardziej niż ja sama w siebie, co dodało mi
skrzydeł… I się zaczęło! Nagrałam kilkanaście coverów polskich
i zagranicznych w studio nagrań w Niemczech. Gdzieś jeszcze
są te „białe kruki” w postaci płyt CD. Później zaczęłam uczyć się
wokalu u Jagody Sobolewskiej i Piotra Matuszkiewicza. Oboje
nauczyli mnie pracy w studio, zagraliśmy razem pierwszy koncert na żywo z bandem – miałam wtedy 14 lat,
byłam suportem przed Michałem Malickim. Pamiętam, że przyjechało wtedy naprawdę sporo
moich znajomych, a także nauczycieli, byłam
wtedy przeszczęśliwa. Jestem im za to ogromnie
wdzięczna, to moi „muzyczni rodzice”. Dzięki nim
chciałam się rozwijać, uczyć czegoś „więcej”. Zaczęłam pisać piosenki. Śpiewałam też w chórze
szkolnym w liceum, a także w orkiestrze, napisałam dwa teksty do utworów granych przez orkiestrę. Pod koniec liceum zaczęłam też współpracę
z Teatrem Impresaryjnym we Włocławku. Brałam
udział w spektaklach z okazji rocznic powstania
teatru, Sylwestra, Dnia Kobiet. Współpraca ta
trwa do dziś. Poszłam na studia, do Rzeszowa,
nikogo nie znałam w tym mieście, ale nie wyobrażałam sobie, żeby przestać śpiewać. Znalazłam
Centrum Sztuki Wokalnej dr Anny Czenczek,
gdzie uczęszczałam przez pięć lat, cały okres studiów. W CSW
miałam możliwość występowania na dużej scenie, z zawodowymi muzykami. Występowaliśmy na spektaklach wokalno-tanecznych. W tych momentach, kiedy stałam na scenie przed wielotysięczną publicznością, wiedziałam, że to jest to, co chcę robić,
że jestem na właściwym miejscu. Później spotkałam też na swojej drodze panią Magdę Skubisz, która uczy mnie emisji głosu.
Całkiem przypadkowo na mojej drodze pojawił się kiedyś Jerzy
Runowski, producent muzyczny, który stworzył ze mną pierwszy
autorski singiel „Odnowa”. Jestem zadowolona z tej piosenki,
tekst jest mój, jest o czymś co dla mnie ważne. Ogromnie byłam
dumna słysząc go w radiu. Dostałam się do Szansy na Sukces,
gdzie miałam okazję zaśpiewać jedną z piosenek Zespołu Pectus. Odcinek z moim udziałem emitowano 6.12.2020. Stworzyłam
kilka utworów i bardzo, ale to bardzo chciałabym nagrać autorski
album. To jest jedno z moich marzeń zawodowych, muzycznych.
Co stało za decyzją, aby stworzyć własną piosenkę autorską
i nagrać „Miłość i czekoladę”?
Jak wcześniej wspomniałam, nie jest to mój pierwszy utwór
autorski. Zgłosiłam się do Delphy właśnie dzięki temu, że otrzymałam stypendium Prezesa Rady Ministrów. Postanowiłam te
pieniądze spożytkować najlepiej jak mogę. Dlatego zgłosiłam się
o pomoc do profesjonalistów. Myślę, że końcowy efekt jest super! Utwór ma tytuł „Miłość i czekolada”. Pisałam wiele tekstów
i wiele z nich wysłałam Delphy do przejrzenia, przeanalizowania.
Pośród nich była „Miłość i czekolada”. Napisałam to kiedyś podczas przerwy na obiad w pracy w laboratorium, gdzieś na kartce.
Piosenka jest o miłości. Miłość porównana jest do czekolady, bo
zarówno zakochanie, jak i czekolada powodują wytwarzanie się
endorfin. Stąd miłość i czekolada – to dobrana para.
Jakie masz plany na przyszłość?
Z zespołem jesteśmy w trakcie nagrywania EPKI. Solowo planuję nagrać płytę, choć na razie zbieram na to materiał i środki finansowe.
Życzymy powodzenia w realizacji przedsięwzięcia. Dziękuję
za rozmowę, Żaneto.
Dziękuję również i gorąco wszystkich pozdrawiam.
Anna Migdalska
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Stacja meteorologiczna

Urodziły się

Nina Przybysz
ur. 21.06.2020, zam. Topólka

Apolonia Maciejewska,
ur. 26.06.2020, zam. Czamanin

Ilu nas przybyło, ilu nas ubyło?

Jakiś czas temu w Znaniewie pojawił
się nowy, bliżej niezidentyfikowany obiekt.
Spokojnie, wiemy dokładnie, co to jest.
Zainstalowana została automatyczna
stacja meteorologiczna, która na podstawie umowy z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym
Instytutem Badawczym w Puławach, została włączona do Monitoringu Suszy Rolniczej.
Stacja zasilana jest automatycznie poprzez turbinę wiatrową 400W oraz panel
solarny 140W. Dane wysyłane są na centralny serwer bazodanowy (www.meteor.
iung.pulawy.pl) poprzez łącza internetowe. W całości została sfinansowana z budżetu gminy Topólka.

Stan na dzień 31.12.2020 r.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Sołectwo
Bielki
Borek
Chalno
Czamanin
Czamanin-Kolonia
Czamaninek
Galonki
Głuszynek
Kamieniec
Kamieńczyk
Kozjaty
Miłachówek
Orle
Paniewek
Paniewo
Sadłóg
Sadłużek
Sierakowy
Świerczyn
Świerczynek
Topólka
Torzewo
Wola Jurkowa
Znaniewo
Razem

Liczba ludności
w 2020 r.
160
218
125
298
166
306
134
127
125
112
135
120
395
165
205
117
93
256
219
202
454
204
313
211
4860

Urodzenia
Zgony w 2020 r.
w 2020 r.
0
1
1
5
2
0
2
0
3
0
0
1
5
0
2
0
0
1
2
2
6
3
3
2
41

4
2
5
2
2
4
1
1
2
2
2
3
4
4
7
3
1
6
2
4
6
4
7
5
83

Dane pogodowe ze stacji można na
bieżąco śledzić w zakładce „Stacja Znaniewo” na stronie internetowej gminy Topólka.
Teraz pogoda nam niestraszna!
Wójt gminy Topólka – Konrad Lewandowski
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