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22 maja br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Topólce od-
była się XXVII Sesja Rady Gminy, na której podjęto uchwały 
w sprawie:
1.	 zatwierdzenia	sprawozdania	finansowego	wraz	ze	sprawoz-

daniem	z	wykonania	budżetu	gminy	za	2017	rok;
2.	 udzielenia	wójtowi	gminy	Topólka	absolutorium	z	tytułu	wyko-

nania	budżetu	za	2017	rok;
3.	 ustanowienia	zasad	przysługiwania	diet	dla	przewodniczącego	or-

ganu	wykonawczego	jednostek	pomocniczych	w	gminie	Topólka;
4.	 określenia	opłat	za	korzystanie	z	wychowania	przedszkolne-

go	uczniów	objętych	wychowaniem	przedszkolnym	do	koń-
ca	roku	szkolnego	w	roku	kalendarzowym,	w	którym	kończą	
6	 lat,	 w	 oddziałach	 przedszkolnych,	 w	 szkołach	 podstawo-
wych	oraz	punkcie	przedszkolnym,	dla	których	organem	pro-
wadzącym	jest	Gmina	Topólka;

5.	 zmian	w	uchwale	Nr	XXIV/194/17	Rady	Gminy	Topólka	z	dnia	
28	grudnia	2017r.	w	sprawie	uchwalenia	Wieloletniej	Progno-
zy	Finansowej	Gminy	Topólka	na	lata	2018-2021;

6.	 zmian	w	uchwale	Nr	XXIV/195/17	Rady	Gminy	Topólka	z	dnia	
28	grudnia	2017r.	w	sprawie	uchwalenia	budżetu	na	2018r.

28 czerwca 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w To-
pólce odbyła się XXVIII Sesja Rady Gminy, na której podjęto 
uchwały w sprawie:
1.	 ustalenia	wynagrodzenia	Wójta	Gminy	Topólka.

10 sierpnia 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w To-
pólce odbyła się XXIX Sesja Rady Gminy, na której podjęto 
uchwały w sprawie:
1.	 przekazania	projektu	Regulaminu	dostarczania	wody	i	odpro-

wadzania	ścieków	na	terenie	Gminy	Topólka;
2.	 przyjęcia	 Gminnego	 Programu	 wspierania	 Rodziny	 na	 lata	

2018-2020;
3.	 udzielenia	 dotacji	 celowej	 dla	 Ochotniczej	 Straży	 Pożarnej	

w	Paniewie	na	zakup	agregatu	prądotwórczego;

Rada Gminy

Podsumowanie kadencji Rady Gminy 2014–2018

4.	 zmian	w	Uchwale	nr	XXIV/194/17	Rady	Gminy	Topólka	z	dnia	
28	grudnia	2017	r.	w	sprawie	uchwalenia	Wieloletniej	Progno-
zy	Finansowej	Gminy	Topólka	na	lata	2018-2021;

5.	 uchwała	w	sprawie	zmian	w	Uchwale	nr	XXIV/195/17	Rady	
Gminy	Topólka	z	dnia	28	grudnia	2017	r.	w	sprawie	uchwale-
nia	budżetu	na	2018r.;

6.	 wyrażenia	zgody	na	odstąpienie	od	obowiązku	przetargowe-
go	 zawarcia	 umowy	 dzierżawy	 nieruchomości	 gruntowych,	
stanowiących	własność	gminy	Topólka;

7.	 uchwała	w	sprawie	wyrażenia	zgody	na	odstąpienie	od	obo-
wiązku	przetargowego	zawarcia	umowy	dzierżawy	nierucho-
mości	gruntowej,	stanowiącej	własność	gminy	Topólka;

8.	 uchwała	w	sprawie	powołania	redaktora	naczelnego	Biulety-
nu	Informacyjnego	„NASZE	SPRAWY”.	

28 września 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Topólce, odbyła się XXX Sesja Rady Gminy, na której pod-
jęto uchwały w sprawie: 
1.	 zmian	w	Uchwale	Nr	 XXIV/194/17	 z	 dnia	 28	 grudnia	 2017	

w	 sprawie	 uchwalenia	 Wieloletniej	 Prognozy	 Finansowej	
Gminy	Topólka	na	lata	2018-2021;

2.	 zmian	w	Uchwale	Nr	 XXIV/195/17	 z	 dnia	 28	 grudnia	 2017	
w	sprawie	uchwalenia	budżetu	na	2018	rok;

3.	 odstępstw	 od	 zakazu	 spożywania	 napojów	 alkoholowych	
w	miejscach	publicznych	na	terenie	Gminy	Topólka;	

4.	 ustalenia	maksymalnej	liczby	zezwoleń	na	sprzedaż	napojów	
alkoholowych,	przeznaczonych	do	spożycia	poza	miejscem	
sprzedaży,	jak	i	w	miejscu	sprzedaży	oraz	zasad	usytuowa-
nia	miejsc	sprzedaży	i	podawania	napojów	alkoholowych	na	
terenie	Gminy	Topólka;

5.	 wyrażenia	zgody	na	odstąpienie	od	obowiązku	przetargowe-
go	zawarcia	umowy	dzierżawy	nieruchomości	gruntowej,	sta-
nowiącej	własność	gminy	Topólka.

Stanisław Borkowski
Przewodniczący Rady Gminy

Szanowni Państwo!
Dobiega	końca	VII	Kadencja	Rady	Gminy	Topólka.	16.11.2014	

roku,	mieszkańcy	gminy	Topólka	dokonali	wyboru	swoich	przed-
stawicieli	(radnych)	do	Rady	Gminy,	Rady	Powiatu	i	Wójta	Gminy.

Od	początku	kadencji	radni	pracowali	w	czterech	komisjach	
stałych	Rady	Gminy:
–	 Komisji	rewizyjnej,
–	 Komisji	 ds.	 budżetu,	 rozwoju	 gospodarczego,	 rolnictwa	

i	ochrony	środowiska,
–	 Komisji	ds.	oświaty,	kultury,	sportu,	zdrowia,	spaw	socjalnych	

i	bezpieczeństwa	publicznego,
–	 Komisji	ds.	promocji	gminy.

Na	podkreślenie	i	słowa	uznania	zasługują	radni,	którzy	prze-
wodniczyli	poszczególnym	komisjom	Rady	Gminy,	a	mianowicie:	
Andrzejowi	Waszakowi,	Małgorzacie	Michalak,	która	pełniła	tak-
że	obowiązki	wiceprzewodniczącej	Rady	Gminy,	Tomaszowi	Ko-
zińskiemu,	Annie	Migdalskiej	oraz	radnemu	Markowi	Muraczew-
skiemu,	który	pracował	w	dwóch	komisjach	stałych	Rady	Gminy.	
Na	co	dzień	radni	pracowali	w	komisjach	stałych	(tematycznych).

W	tym	czasie	Rada	Gminy	obradowała	na	30	sesjach,	na	któ-
rych	podjęto	224	uchwały.

Przy	 tej	 okazji	 pragnę	 złożyć	 serdeczne	 podziękowania	
wszystkim	 radnym,	kończącej	się	kadencji,	 za	zaangażowanie,	
pracę	i	poświęcenie	swojego	czasu	dla	spraw	publicznych	–	do-
bra	i	pomyślności	naszych	mieszkańców	gminy.

Dziękuję	Wójtowi	Gminy	–	Markowi	Dybowskiemu	za	bardzo	
dobrą	współpracę	z	organem	stanowiącym,	jakim	jest	Rada	Gmi-

ny	 i	 za	 to,	 że	wspólnie	 podejmowaliśmy	ważne	 decyzje,	 które	
zmieniają	 na	 lepsze	 życie	mieszkańców	 naszej	 gminy	 –	Małej	
Ojczyzny.	 Dziękuję	 dyrektorom	 jednostek	 organizacyjnych	 za	
współpracę	i	uczestniczenie	w	sesjach	Rady	Gminy.	Słowa	po-
dziękowania	kieruję	również	do	Skarbnika	Gminy	–	Teresy	Gło-
wackiej,	Sekretarza	Gminy	–	Joanny	Kosińskiej,	Kierownika	CUW	
–	Marii	Olszewskiej,	Annie	Wasiak	z	biura	Rady	Gminy	oraz	do	
pozostałych	pracowników	Urzędu	Gminy,	za	dobrą	współpracę.

Wyrazy	podziękowania	składam	tym	sołtysom,	którzy	odpo-
wiedzialnie	i	systematycznie	brali	udział	w	sesjach	Rady	Gminy.

Dziękuję	Zygmuntowi	Dogońskiemu	 i	Andrzejowi	Dzierżaw-
skiemu	za	współpracę	i	przedstawianie	potrzeb	gminnych	w	jed-
nostkach	OSP.	Na	ręce	kierownika	Posterunku	Policji	w	Topólce	
–	Artura	Kmiecikowskiego	–	składam	podziękowania	za	4-letnią	
współpracę	Posterunku	Policji	z	Radą	Gminy,	w	zakresie	bezpie-
czeństwa	publicznego	w	gminie.

Radni	 Rady	 Gminy	 VII	 Kadencji	 jako	 przedstawiciele	 całej	
społeczności	gminnej,	starali	się	jak	najlepiej	wykonywać	swoje	
obowiązki.

Dziękuję	wszystkim	tym	nie	wymienionym	z	imienia	i	nazwi-
ska,	którzy	w	mijającej	kadencji	okazywali	mi	życzliwość	,	empa-
tię,	dobre	słowo	i	pomoc	w	różnych	sprawach.

Bycie	 radnym	 to	 duże	 wyróżnienie,	 ale	 przede	 wszystkim	
wielkie	 zobowiązanie	 i	 służenie	 innym	–	 tym,	 którzy	 powierzyli	
nam	swoje	zaufanie.

Stanisław Borkowski
Przewodniczący Rady Gminy
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Informacja z realizacji zadań w latach 2014–2018
Początkowy	 okres	 kadencji	wiązał	 się	 z	wieloma	działania-

mi	 przygotowawczymi,	 których	 celem	było	 stworzenie	 podstaw	
do	ubiegania	się	o	środki	unijne	w	nowej	perspektywie	finanso-
wania	obejmującej	lata	2014–2020.	Mam	na	myśli	wpisanie	pla-
nowanych	 zadań	 do	 dwóch	 dokumentów,	 tj.	 Strategii	 Rozwoju	
Powiatu	Radziejowskiego	na	lata	2014–2020	i	Strategii	Lokalnej	
Grupy	Działania	 „Razem	 dla	 Powiatu	Radziejowskiego”.	 Kolej-
nym	dokumentem	wymaganym	od	samorządów,	przy	aplikowa-
niu	o	ośrodki	unijne,	były	programy	rewitalizacji	opracowywane	
przez	 poszczególne	 gminy.	 Na	 podstawie	 zapisów	 zawartych	
w	 wymienionych	 dokumentach	 planistycznych	 mogliśmy	 przy-
stąpić	 do	 opracowania	 dokumentacji	 projektowej	 na	 konkretne	
zadania,	która	jest	wymagana	przy	składaniu	wniosków	o	przy-
znanie	środków	unijnych.

W	okresie	mijającej	 kadencji,	w	 oparciu	 o	 złożone	wnioski,	
uzyskaliśmy	 potwierdzenie	 o	 wsparciu	 naszych	 zadań	 dotacją	
w	kwocie	2.854.303,00 zł	na	tzw.	projekty	„twarde”	oraz	w	kwocie	
101.574,00 zł	na	projekty	„miękkie”.
Z udziałem środków unijnych wykonaliśmy:
–	 przebudowę	2.827	metrowego	odcinka	drogi	gminnej	Zgniły	

Głuszynek	–	Głuszynek	(nawierzchnia	bitumiczna),
–	 budowę	pięćdziesięciu	przydomowych	oczyszczalni	ścieków,	
–	 termomodernizację	budynku	Szkoły	Podstawowej	w	Topólce	

(łącznie	 z	 wymianą	 instalacji	 centralnego	 ogrzewania	 i	 za-
montowaniu	kotła	na	paliwo	ekologiczne),

–	 rozbudowę	budynku	Przedszkola	w	Topólce.
W	 ramach	projektu	 „miękkiego”	 prowadzimy	w	przedszkolu	

dodatkowe	zajęcia.
Z własnych środków budżetowych zrealizowaliśmy:
1.	 w	zakresie	drogownictwa	:

–	 	modernizację	ponad	23	km	dróg	gminnych	w	technologii	
podwójnego	gresowania,

–	 budowę	chodnika	dla	pieszych	w	miejscowości	Świerczyn,
–	 przebudowę	drogi	osiedlowej	w	Topólce,
–	 modernizację	 nawierzchni	 dróg	 wewnętrznych	 w	 strefie	

przystanku	autobusowego	i	centrum	handlowo-usługowe-
go	w	Topólce.

2.	 w	zakresie	pożarnictwa:
–	 zakup	samochodu	bojowego	dla	OSP	w	Orlu,
–	 remont	pomieszczeń	w	remizie	OSP	w	Paniewie,
–	 wymianę	pokrycia	dachu	na	budynku	remizy	w	Orlu,
–	 termomodernizację	 budynku	 remizy	 w	 Torzewie	 wraz	

z	wymianą	pokrycia	dachu.
3.	 w	celu	zapewnienia	odbiorcom	ciągłości	dostarczania	wody:

–	 zmodernizowaliśmy	ujęcie	wody	w	Orlu	(wymiana	pomp	
przerzutowych	 i	wyposażenie	hydrofornii	w	agregat	prą-
dotwórczy).

4.	 w	celu	poprawienia	standardu	obsługi	interesantów	przepro-
wadzaliśmy	corocznie	remont	pomieszczeń	w	budynku	urzę-
du	gminy.

5.	 wsparliśmy	działania	mieszkańców	w	zakresie	remontu	Świetlicy	
w	Sierakowach	 i	adaptacji	pomieszczeń	w	remizie	OSP	w	Ka-
mieńcu	na	zaplecze	kuchenne	i	sanitarne	świetlicy	wiejskiej.

6.	 oprócz	przeprowadzonej	rozbudowy	Przedszkola	w	Topólce,	
wymieniliśmy	kocioł	centralnego	ogrzewania	w	tej	placówce.
Pozyskiwaliśmy	 corocznie	 zewnętrzne	 środki	 finansowe	 na	

demontaż,	 transport	 i	utylizację	wyrobów	zawierających	azbest	
i	modernizację	dróg	dojazdowych	do	gruntów	rolnych.

Obecnie	 trwają	 prace	 przy	 rozbudowie	 Świetlicy	 Wiejskiej	
w	Bielkach.	

W	 roku	bieżącym	opracujemy	dokumentacje	projektowe	na	
remont	 remizy	w	Kozjatach	 i	 adaptację	 części	 budynku	po	by-
łej	szkole	w	Znaniewie	na	świetlicę	wiejską.	Wykonamy	również	
oświetlenie	 uliczne	 obejmujące	 część	 osiedla	mieszkaniowego	
Dębianki	–	Czamaninek.

Należy	 podkreślić,	 że	 realizacja	 wymienionych	 zadań	 na-
stępowała	przy	 równoczesnej	spłacie	zadłużenia	przejętego	od	
samorządu	 poprzedniej	 kadencji.	 Przejęte	 zadłużenie	 budżetu	
gminy	wynosiło	2.900.000,00 zł.	Spłaciliśmy	w	obecnej	kadencji	
2.400.000,00 zł.

Przyjęcie	 dokumentów	 o	 charakterze	 strategicznym	 oraz	
opracowanie	dokumentacji	 projektowych,	 stwarza	podstawy	do	
formułowania	 planu	 zamierzeń	 inwestycyjnych	 na	 najbliższą	
przyszłości.	 Podpisaliśmy	 umowę	 z	 Zarządem	 Województwa	
Kujawsko-Pomorskiego	 na	 dofinansowanie	 termomodernizacji	
remizy	OSP	w	Topólce.	Podpisaliśmy	również	umowę	z	wyłonio-
nym	wykonawcą	tego	zadania.	Dziesiątego	października	br.	wy-
konawca	przystąpił	do	robót.	Umowny	termin	zakończenia	tego	
zadania	–	do	19	kwietnia	2019	roku.

Złożony	przez	nas	wniosek	do	Lokalnej	Grupy	Działania	„Ra-
zem	dla	Powiatu	Radziejowskiego”	na	budowę	plaży	w	Orlu	wraz	
z	infrastrukturą	towarzyszącą	uzyskał	pozytywną	ocenę,	co	ozna-
cza	możliwość	pozyskania	na	to	zadanie	środków	unijnych	w	kwo-
cie	170.277,00	zł.	W	bieżącym	 roku	złożymy	wniosek	o	dotację	
unijną	na	remont	i	wyposażenie	części	pomieszczeń	budynku	po	
byłej	szkole	w	Czamaninie	na	potrzeby	utworzenia	świetlicy	wiej-
skiej	oraz	złożyliśmy	już	wniosek	na	dofinansowanie	adaptacji	po-
zostałej	części	tego	budynku	na	mieszkania	komunalne.

Dziękuję	 społeczeństwu	 naszej	 gminy	 za	 aktywny	 udział	
w	pracach	planistycznych.	Słowa	podziękowania	kieruję	pod	ad-
resem	radnych	Rady	Gminy	Topólka	oraz	pracowników	Urzędu	
Gminy	Topólka	zaangażowanych	proces	inwestycyjny.

Marek Dybowski
wójt gminy Topólka

Foto: Damian Lewiński

Rada Gminy kadencji 2014–2018 z wójtem, 
skarbnikiem gminy i sekretarzem gminy
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Narodowe Czytanie 2018
Rozpoczęliśmy	już	7	września,	kiedy	to	aktywnie	włączyliśmy	

się	do	czytania	przygotowanego	przez	Bibliotekę	Gminną	w	To-
pólce.	Kulminacja	tego	wydarzenia	miała	miejsce	w	SP	Topólka	
13	września.	

Fragmenty	 „Przedwiośnia”	 Stefana	Żeromskiego	 czytali	 za-
równo	uczniowie,	jak	i	nauczyciele:	p.	wicedyrektor	Elżbieta	Bu-
dzyńska	oraz	p.	Eliza	Ospalska-Grudzień	i	p.	Lidia	Wąsikowska.	
Przed	czytaniem	uczniowie	obejrzeli	prezentację	multimedialną,	
która	przybliżyła	im	postać	autora	i	wprowadziła	w	tematykę	lek-
tury.	 Spotkanie	 zorganizowane	 dla	 klas	 IV-VIII	 i	 III	 gimnazjum	
było	jedną	z	uroczystości	towarzyszących	obchodom	100.	rocz-
nicy	Odzyskania	Niepodległości.

Nauczyciele języka polskiego
Foto: nadesłane

Byliśmy w Obozie  
w Chełmnie

20	września	uczniowie	klas	VII	i	VIIIB	wraz	z	opiekunami	udali	
się	do	byłego	Niemieckiego	Obozu	Masowej	Zagłady	Żydów	Kraju	
Warty	Kulmhof	w	Chełmnie	nad	Nerem.	Pierwszym	etapem	było	
zwiedzanie	 Lasu	 Rzuchowskiego,	 miejsca	 pochówku	 ofiar.	 Na-
stępnie	udaliśmy	się	do	wioski	Chełmno,	gdzie	w	czasie	okupacji	
znajdował	się	obóz,	w	którym	w	mobilnych	komorach	gazowych	
(ciężarówkach)	dokonywano	mordu	na	tysiącach	Żydów	i	Romów	
z	Kraju	Warty	oraz	innych	krajów	Europy.	W	ciszy	i	skupieniu	wsłu-
chiwaliśmy	 się	 w	 słowa	 przewodnika	 o	 tragicznych	 losach	 ofiar	
obozu.	 Zwiedziliśmy	 teren	 poobozowy,	 spichlerz	 ze	 zgromadzo-
nymi	 tam	pamiątkami	 oraz	wzięliśmy	udział	w	 zajęciach	eduka-
cyjnych,	 podczas	 których	 uczniowie	 dowiedzieli	 się,	 czym	 było	
getto	 i	 jak	 niezwykle	 trudna	 była	 sytuacja	 dzieci	 w	 dzielnicach	
zamkniętych.	Tragiczną	sytuację	dzieci	zilustrowano	poprzez	rela-
cje	najmłodszych	ofiar	Łódzkiego	Getto	i	fragment	książki	Doroty	
Combrzyńskiej	–	Bezsenność Jutki.	Podsumowaniem	zajęć	była	
rozmowa	 o	 prawach	 dziecka.	Wycieczka	 na	 pewno	 pozostanie	
w	naszej	pamięci	oraz	świadomość,	że	naszym	obowiązkiem	jest	
dbanie	o	pamięć	o	tych,	którzy	zostali	zamordowani.

Sylwia Kręcicka-Derela, Eliza Ospalska-Grudzień
Foto: nadesłane

Minął	 miesiąc	 nauki	 w	 nowym	 roku	
szkolnym	 2018/2019.	 Uczniowie	 Szko-
ły	 Podstawowej	 im.	 Mikołaja	 Kopernika	
w	Topólce	wrócili	po	wakacjach	do	odno-
wionego	 budynku,	 który	 po	 termomoder-
nizacji	 zmienił	 swój	 wygląd	 zewnętrzny,	
a	 zimą	 będzie	 również	 cieplejszy.	Dzięki	
rozbudowie	 budynku,	 w	 którym	 mieści	
się	Punkt	Przedszkolny	w	Topólce,	każde	
zgłoszone	dziecko	w	wieku	od	3	do	5	lat	
zostało	przyjęte	do	przedszkola.	W	Szkole	
Podstawowej	im.	Franciszka	Becińskiego	
w	Paniewie	przystosowano	bazę	lokalową	
do	 potrzeb	 uczniów	 klasy	 VIII.	 Zadbano	
również,	aby	nauka	w	szkołach	była	cie-
kawa	 i	 atrakcyjna.	Uczniowie	mają	moż-
liwość	uczestnictwa	w	programach	 i	pro-
jektach	edukacyjnych,	takich	jak:	„Umiem	
pływać”,	 „Szkolny	 Klub	 Sportowy”,	 „Na-
rodowy	 Program	Rozwoju	 Czytelnictwa”,	
„Aktywna	 Tablica”.	 Udział	 w	 ciekawych	
zajęciach	 pozalekcyjnych,	 dostęp	 do	 no-
wości	 wydawniczych	 oraz	 korzystanie	
z	multimedialnych	pomocy	dydaktycznych	
to	szansa	dla	uczniów,	aby	w	nowym	roku	
szkolnym	 osiągać	 jeszcze	 lepsze	 wyniki	
w	nauce	oraz	rozwijać	swoje	pasje	i	zain-
teresowania.

W szkołach już po pierwszym dzwonku!
Rok	szkolny	2018/2019	w	liczbach:
Liczba	uczniów	klas	I-VIII	w	szkołach:	355;
Liczba	dzieci	w	oddziałach	przedszkol-
nych:	135;
Liczba	nauczycieli:	61;
Liczba	pracowników	obsługi	i	administra-
cji:	20.

W	bieżącym	roku	szkolnym	w	Szkole	
Podstawowej	w	Topólce	uczy	się	również	
64.	uczniów	klas	III	gimnazjum.	W	związ-
ku	z	reformą	systemu	oświaty	jest	to	ostat-
ni	rocznik	gimnazjalistów.

Klasy III Gimnazjum 2018 rok

Maria Olszewska / Foto: nadesłane
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Zwiedzanie skansenu w Kłóbce
18 września uczniowie klas: Va,Vb, VIa ze szkoły w Topólce wybrali się wraz z opiekunami 

do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce. Zwiedzili zabytkową archi-
tekturę wiejską z terenu Kujaw i ziemi dobrzyńskiej (najstarsze obiekty pochodzą z XVIII wieku): 
zagrodę kujawską i dobrzyńską, kuźnię, wiatrak, szkołę z lat 30. XX w, karczmę, remizę strażacką, 
kościół oraz dwór właścicieli Kłóbki, pochodzących z rodu Orpiszewskich, a  w  nim: zabytkowe 
obrazy, meble, twórczość malarską Marii Wodzińskiej, narzeczonej Fryderyka Chopina, a także 
kuchnię dworską, spiżarnię i pralnię znajdujące się w piwnicach pałacowych. 

Wzięli także aktywny udział w lekcjach muzealnych, podczas których poznali w olejarni 
proces tłoczenia oleju oraz sposób wyrobu masła w kierzance. Lekcje te zakończyły się pysznym 
śniadaniem – degustacją masła wyrobionego przez uczniów. Dzięki tej wycieczce uczniowie 
wzbogacili swoją wiedzę dotyczącą życia naszych przodków mieszkających na wsi. Słoneczna po-
goda i urokliwy krajobraz sprawiły, że wycieczka na długo pozostanie w pamięci zwiedzających.

Beata Jankowska, Anna Michalak

SP TOPÓLKA SP PANIEWO

Koniec roku szkolnego to czas podsumowań…
Od wielu już lat wszyscy wyróżnieni uczniowie naszej szkoły otrzymują nagrody książko-

we sponsorowane przez Radę Rodziców.W roku szkolnym 2017/2018 wysokie wyniki w nauce 
i zachowaniu uzyskali:
Kl.I Szymon Gawrysiak, Natan Kaniewski-Thiam, Kacper Górniak
Kl. II. Nikola Słomczewska, Kacper Marciniak, Jan Moszczyński, Miłosz Pawlak
Kl. III Anna Mikołajewska, Julia Chojnacka, Anita Stawicka, Aleksandra Ratajczyk, Kacper  

Kosmalski, Kacper Ulanowski
KL. IV Jakub Mikołajewski 5,1 , Wiktor Sołtysiński 5,1 Lena Przewozikowska 4,8
Kl. V Mateusz Wieczorkowski, 4,9 ,Julia Wieczorkowska 4,75 
Kl. VI Julia Gasińska 5,25 , Maciej Szuliński 4,8 , Mikołaj Szuliński 4,75
Kl.VII Gracjan Czarnecki 5,1; Piotr Jankowski 5,1; Natalia Waszak 4,9 

STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE OTRZYMUJĄ:
Kl. IV Jakub Mikołajewski, Wiktor Sołtysiński 
Kl. VI Julia Gasińska, 
Kl. VII Piotr Jankowski, Gracjan Czarnecki

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszej pracy.
Zespół redakcyjny

Wycieczka do Ciechocinka

19.06.2018 roku dzieci z oddziału przedszkolnego oraz klas I-III pod opieką swych wycho-
wawców udali się na wycieczkę do Ciechocinka.

Uczestnicy wyjazdu wraz z przewodnikiem spacerowali po Parku Zdrojowym, obejrzeli 
tężnie solankowe. Następnie konnymi tramwajami pojechali na „Rancho pod Olszyną”, gdzie 
m.in. strzelali z wiatrówki, jeździli konno pod opieką instruktorów.

 Jednak ogromną radość sprawiła dzieciom zabawa na drewnianym placu zabaw. 
Wyjazd zakończył się ogniskiem i wspólnym pieczeniem kiełbasy.

Tekst i foto: J.Przybysz

Lista absolwentów 2017/2018
Klasa III a KG
1. Bruzda Mateusz
2. Chojnacki Dawid
3. Czarnecki Kacper
4. Górzyński Damian
5. Irzemski Michał Jakub
6. Janka Patryk
7. Jeszka Dominik
8. Jeszka Sebastian
9. Kozicki Jakub
10. Majewska Paulina
11. Mańkowski Cezary
12. Marmurowicz Jakub
13. Nowakowska Oliwia
14. Piasecki Krystian Rafał
15. Pierucka Weronika
16. Pogodziński Konrad
17. Rakowski Daniel
18. Sikorska Agnieszka Justyna
19. Szymczak Julia Adrianna
20. Wajer Krystian

Klasa III b KG
1. Betliński Paweł Piotr
2. Gawłowska Zuzanna Anna
3. Grabczyński Łukasz
4. Janiak Dominik
5. Janiak Mateusz
6. Jeszka Mateusz
7. Karasiński Jakub
8. Kowalewska Weronika
9. Kurzawa Mateusz
10. Markwant Katarzyna
11. Michalski Dawid
12. Niżyńska Natalia
13. Niżyński Patryk
14. Nowak Jakub
15. Nowakowski Patryk
16. Nowicki Michał
17. Przybysz Mateusz
18. Sadowska Alicja
19. Sobucki Bartłomiej
20. Szczepaniak Urszula
21. Wajer Damian Jacek
22. Ziemkiewicz Artur Adam



6 NASZE SPRAWY 3–4 (110–111)

SP PANIEWO

Jubileusz 90-lecia naszej szkoły i 20-lecie nadania jej  
sztandaru i imienia Franciszka Becińskiego

 

26 maja 2018 roku świętowaliśmy jubileusz 90 – powstania Szkoły Podstawowej 
w  Paniewie oraz 20-lecie nadania jej sztandaru i imienia Franciszka Becińskiego. Na boisku 
szkolnym zgromadzili się z tej okazji liczni i dostojni goście, byli wśród nich: Anna Jachim-
czak – wizytator KO we Włocławku, Marek Dybowski – wójt Gminy Topólka wraz z małżonką, 
Stanisław Borkowski – przewodniczący Rady Gminy Topólka, radni gminy Topólka, Roman 
Antczak, Maria Olszewska – kierownik CUW, ks. Marek Stefanski proboszcz Parafii Świerczyn, 
ks. A Andrzej Aniszczyk – proboszcz Parafii Witowo, Mariola Pińska dyrektor PPP w Radzie-
jowie, Grzegorz Pierucki – dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Topólce, Artur 
Kmiecikowski – kierownik Posterunku Policji w Topólce, Ludmiła Becińską – wnuczka patrona 
szkoły Franciszka Becińskiego, Jan Błaszczyk – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Topólce, 
zarząd OSP z Paniewa, zarząd OSP z Torzewa, przedstawiciele Koła Łowieckiego Cyranka, Rada 
Rodziców z Paniewa, przedstawicielki Kola Gospodyń Wiejskich z Paniewa, Panieweka, Świer-
czynka oraz Torzewa, sołtysi wsi z obwodu naszej szkoły: p. W. Wysocka, p. J. Moszczyńska, 
p. K. Adrian, p. H. Oziminkowski, p. M. Maciejewski, sponsorzy, pracownicy, absolwenci szkoły 
i jej przyjaciele. Nie zabrakło oczywiście obecnych nauczycieli, uczniów i rodziców, dla których 
był to dzień wyjątkowy.

Gości i absolwentów witali uczniowie i nauczyciele szkoły, honory gospodyni pełniła 
dyrektor szkoły pani Barbara Wieser. Podniosłość uroczystości podkreśliła obecność pocztów 
sztandarowych oraz oprawa muzyczna w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej Sempre 
Cantabile.

Uroczystość rozpoczęła msza święta polowa, którą celebrowali   proboszcz Parafii pod we-
zwaniem św. Mateusza w Świerczynie ks. Marek Stefański w asyście ks. Andrzeja Aniszczyka – 
proboszcza Parafii pod wezwaniem św. Andrzeja w Witowie. Przy posłudze asystowali ministranci 
– absolwenci szkoły. W swojej homilii ks. Marek Stefański nawiązał do historii powstania szkoły 
oraz zwrócił uwagę na tradycje, wieloletnią owocną współpracę lokalnych władz, pedagogów 
i parafii. Po części oficjalnej przyszła kolej na część artystyczną przygotowaną przez panie: E. Bal-
cerczyk i E. Lewandowską. Uczniowie zaprezentowali słowno-muzyczną wyprawę w przeszłość, 
by obecni goście mogli powspominać lata spędzone w szkole, przypomnieć sobie piosenki i wy-
darzenia, które im wtedy towarzyszyły. Przygotowany program słowno-muzyczny spotkał się 
z ciepłym przyjęciem gości jak i absolwentów. Skłonił do refleksji i zadumy nad tym wszystkim co 
bezpowrotnie minęło, ale przecież odcisnęło trwały ślad w ich sercach.

Następnym punktem programu było przemówienie pani dyrektor Barbary Wieser, któ-
ra złożyła podziękowania zaproszonym gościom i sponsorom. Z kolei przybyli goście, złożyli 
życzenia i gratulacje z okazji tak dostojnego jubileuszu oraz przekazali na ręce pani dyrektor 
kwiaty i symboliczne prezenty. W swoich wystąpieniach wypowiedzieli wiele ciepłych słów 
pod adresem naszej szkoły.

Uwieńczeniem sobotniego popołudnia  był urodzinowy tort, zwiedzanie naszej szkoły 
i wpis do księgi pamiątkowej. Absolwenci i zaproszeni goście przechadzając się po szkolnym 

obejściu szczególną uwagę skupili na prezentacji zdjęć z odległych i obecnych lat. Każdy z nich 
chciał zobaczyć swoją klasę, powrócić choć na chwilę do szkolnych lat, lat młodości.

Uroczystości jubileuszowe były wspaniałą okazją do wspólnych spotkań, integracji spo-
łeczności lokalnej : absolwentów, byłych i obecnych pracowników, uczniów oraz ich rodziców.

Tekst: J. Przybysz Foto: J. Zawada

P O D Z I Ę K O W A N I E
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, by ju-

bileusz 90-lecia stał się prawdziwym świętem szkoły i lokalnej społeczności: Dziękuję: p. Mar-
kowi Dybowskiemu Wójtowi Gminy Topólka za ogromną pomoc organizacyjną oraz wsparcie 
finansowe; księżom Markowi Stefańskiemu i Andrzejowi Aniszczykowi za sprawowanie 
liturgii mszy świętej; Młodzieżowej Orkiestrze Dętej Sempre Cantabile. 

Ewelinie i Pawłowi Trzos za oprawę muzyczną; rodzicom naszych uczniów, paniom 
z Kół Gospodyń Wiejskich oraz absolwentom za kompetentne zaangażowanie w organiza-
cję uroczystości;  Lidii Wojtysiak za opiekę medyczną; obecnemu zespołowi nauczycieli, 
pracownikom obsługi oraz wszystkim uczniom za wielomiesięczną pracę organizacyjno-
-artystyczną. Słowa podziękowania za życzliwość i szczodrość składam sponsorom i dar-
czyńcom: radzie rodziców, radzie pedagogicznej, W.W. Lewandowskim właścicielom Firmy 
Valdev, A.P. Rafińskim – właścicielom przetwórni Owocowo-Warzywno-Mięsnej Barcin Wieś, 
D. Dobieckiej – właścicielce sklepu wielobranżowego w Topólce, M.T. Sołtysińskim właścicie-
lom firmy Tomplast w Paniewie, Pośrednictwu Ubezpieczeniowemu T. K. Mikołajewscy, Krzysz-
tofowi Lipskiemu, strażakom OSP w Torzewie i OSP w Paniewie, KGW PPŚ i Torzewo, sołtysowi 
Krzysztofowi Adrianowi oraz mieszkańcom Paniewa, sołtysowi Markowi Maciejewskiemu oraz 
mieszkańcom Świerczynka, sołtys Weronice Wysockiej oraz mieszkańcom Paniewka, sołtys 
Joannie Moszczyńskiej oraz mieszkańcom Torzewa, myśliwym z Koła Łowieckiego Cyranka, 
Cezaremu Maciejewskiemu prezesowi KDBS Banku, prezesowi firmy Agrocomex z Jabłonowa 
Pom., Marcinowi Sieczkowskiemu właścicielowi firmy Polbruk z  Gradowa k. Piotrkowa Kuj., 
absolwentom naszej szkoły: ks. Jerzemu Mętlewiczowi, Grażynie i Markowi Maciejewskim, 
Iwonie i Sławomirowi Humańskim, Patrykowi Sikorskiemu.

Dziękuję wszystkim gościom za przyjęcie zaproszenia oraz za uświetnienie swoją obec-
nością naszego jubileuszu.

Wdzięczność trudno jest ubrać w słowa… wtedy proste – „dziękuję” – zawiera wszyst-
ko. co chcemy wyrazić. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Franciszka Becińskiego Barbara Wieser

Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny
15 marca odbyła się XXVII edycja konkursu KANGUR Matematyczny. Jest to konkurs o za-

sięgu międzynarodowym, w którym wzięło udział 80 krajów i ponad 6 milionów uczestników. 
Nasza szkoła jak co roku również uczestniczyła w konkursie. W poszczególnych kategoriach 
szkołę reprezentowali:
MALUCH:
1. Lena Przewozikowska – klasa 4
2. Jakub Mikołajewski – klasa 4
BENJAMIN:
1. Julia Gasińska – klasa 6
KADET:
1. Piotr Jankowski – klasa 7

W maju pojawiły się wyniki konkursu. Miło nam poinformować, że Lena Przewozikow-
ska zdobyła wyróżnienie (odpowiednik III miejsca), a Piotr Jankowski uzyskał wynik bardzo 
dobry (odpowiednik II miejsca). Podczas uroczystego podsumowania konkursu, które odbyło 
się 7 czerwca 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 14 we Włocławku Piotrek odebrał nagrodę oso-
biście. Gratulacje!

Szkolny koordynator konkursu, Julia Zawada
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Tenis stołowy
9	września	2018	r.	w	sali	gimnastycznej	MZS	im.	Franciszka	

Malinowskiego	w	Radziejowie	 nastąpiło	 podsumowanie	Regio-
nalnej	Ligi	Tenisa	Stołowego	prowadzonej	przez	TKKF	„Radzie-
jowianka”	za	sezon	2017/2018.

Drużyna	GOK TOPÓLKA,	której	działalność	zainicjowano	we	
wrześniu	2017	roku	zadebiutowała	w	XV	edycji	Ligi	Tenisa	Stoło-
wego	i	zakończyła	swój	pierwszy	start	na	VII	miejscu.

Gratulujemy	 i	 życzymy	 wielu	 sukcesów	 w	 sezonie	
2018/2019,w	którym	swój	udział	potwierdziło	10	zespołów.

Tekst i foto: Mariusz Dybowski

Trzylatki
Gminna	Biblioteka	Publiczna	w	Topólce	 bierze	 udział	

w	projekcie	„Mała	Książka	–	Wielki	Człowiek”.	Projekt	jest	
skierowany	do	najmłodszych	Czytelników,	którego	celem	
jest	zaproszenie	do	Biblioteki	trzylatków	i	ich	rodziców.	Po	
odwiedzeniu	Biblioteki	Mały	Czytelnik	otrzyma	w	prezen-
cie	Wyprawkę	Czytelniczą	zawierającą	książkę	„Pierwsze	
wiersze	dla...”,	broszurę	informacyjną	dla	rodziców	“Książ-
ką	 połączeni,	 czyli	 o	 roli	 czytania	w	 życiu	 dziecka”	 oraz	
Kartę	Małego	Czytelnika	do	 zbierania	bibliotecznych	na-
klejek.	Podczas	kolejnej	wizyty	w	Bibliotece	zakończonej	
wypożyczaniem	przynajmniej	jednej	książki	z	księgozbioru	
dziecięcego	Mały	Czytelnik	 otrzymuje	 naklejkę	 do	Karty,	
a	 po	 uzyskaniu	 dziesięciu	 zostanie	 uhonorowany	 imien-
nym	 dyplomem	 potwierdzającym	 jego	 zainteresowania	
czytelnicze.	Dziecko	pozna	ciekawe	miejsce,	jakim	jest	Bi-
blioteka	oraz	zostanie	pełnoprawnym	uczestnikiem	życia	
kulturalnego.

Serdeczne zapraszamy
Pracownicy GBP w Topólce

Już	kolejny	raz	18.08.2018,	w	roku	100-lecia	odzyskania	nie-
podległości,	wyruszyli	 uczestnicy	V-tego	gminnego	 rajdu	 rowe-
rowego.	 Na	 starcie	 stanęło	 60-ciu	 uczestników,	 przystrojonych	
w	chorągiewki	biało-czerwone	i	emblematy	patriotyczne.	Wśród	
uczestników	nie	zabrakło	zaprzyjaźnionej	grupy	rowerowej	„He-
rosi”	z	Osięcin.	Tegoroczna	trasa	liczyła	35	km	i	wiodła	z	Topól-
ki	 przez	Borek,	Opielankę,	 Znaniewo,	Miłachówek,	Głuszynek,	
Miałkie,	 Rybiny,	 Orle,	 Chalno,	 Olszak,	 Kamieńczyk,	 Kozjaty,	

Karczówek,	Czamanin,	Wola	Jurkowa,	Dębianki.	Przy	stadionie	
w	Dębiankach	odbyło	się	zakończenie	rajdu.	Każdy	kto	ukończył	
rajd,	otrzymał	pamiątkowy	medal,	nawiązujący	do	 rocznicy	od-
zyskania	niepodległości	przez	Polskę.	Było	także	coś	dla	ciała-	
kiełbaska	z	ogniska	i	napoje	chłodzące.

Organizatorzy:
Wójt Gminy Topólka

Przewodniczący Rady Gminy
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury.

V Gminny Rajd Rowerowy – Topólka 2018 r.



8 NASZE SPRAWY 3–4 (110–111)

Podziękowanie dla 
mieszkańcow Dębianek

Serdeczne	 odziękowania	 mieszkańcom	 wsi	 Dębianki	 za	
ofiarnośćl	 i	otwarte	serca	wobec	pielgrzymów	podążających	do	
Częstochowy.

Dzięki	życzliwości	mieszkańców	Dębianek	pielgrzymi	6	sierp-
nia	zostali	ugoszczeni	posiłkiem	przy	kościele	Miłosierdzia	Boże-
go	w	Topólce.

Anna Migdalska

Piękny Jubileusz  
100-lecia urodzin

24	czerwca	2018	r.	setną	rocznicę	urodzin	obchodziła	miesz-
kanka	Rybin	–	Pani	Helena Barcz.	Ten	dzień,	to	nie	tylko	wielki	
zaszczyt	dla	Jubilatki,	 to	nie	 tylko	święto	 rodzinne,	ale	 również	
ważne	wydarzenie	dla	Gminy	Topólka.

Uroczyste	spotkanie	odbyło	się	25	czerwca	br.	w	domu	Ju-
bilatki,	 gdzie	 oprócz	 najbliższej	 rodziny	 obecni	 byli:	 delegacja	
z	Urzędu	Gminy	w	Topólce	pod	przewodnictwem	Wójta	Gminy	
Marka	Dybowskiego	wraz	z	Przewodniczącym	Rady	Gminy	Sta-
nisławem	Borkowskim	oraz	Sekretarz	Gminy	 Joanną	Kosińską	
i	Zastępcą	Kierownika	USC	Sylwią	Ulanowską,	przedstawiciele	
KRUS,	a	także	proboszcz	parafii	Orle	ks.	Tadeusz	Szczepaniak.

W	 intencji	 Jubilatki	odprawiona	została	Msza	Święta,	której	
przewodniczył	 ks.	 Proboszcz	 Zbigniew	 Barcz	 –	 wnuk	 Jubilatki	
wraz	z	ks.	Tadeuszem	Szczepaniakiem.	Po	zakończonej	mszy	
przyszedł	 czas	na	życzenia,	 które	 jako	pierwszy	złożył	 Jubilat-
ce	Wójt	Gminy	Marek	Dybowski.	Przekazując	kosz	kwiatów	oraz	
upominek	życzył	wielu	lat	w	zdrowiu,	w	otoczeniu	rodziny	i	przy-
jaciół	oraz	dziękował	 za	możliwość	wspólnego	przeżywania	 tej	
pięknej	uroczystości.	

Dopełnieniem	tego	miłego	spotkania	było	odśpiewanie	przez	
zgromadzonych	 gości	 „200	 lat”,	wzniesienie	 toastu	 za	 pomyśl-
ność	Jubilatki	oraz	skosztowanie	okolicznościowego	tortu.

Życzymy	Pani	Helenie	na	kolejne	lata	dużo	zdrowia,	cierpli-
wości	 w	 zmaganiu	 się	 z	 wszelkimi	 niedogodnościami	 dnia	 co-
dziennego	oraz	jeszcze	wielu	lat	zasłużonego	odpoczynku	w	cie-
ple	rodzinnym.

 
Z-ca Kierownika USC – Sylwia Ulanowska

Medal	Marszałka	Województwa	Unitas	Durat	Palatinatus	Cuivia-
no-Pomeraniensis	dla	rówieśnikow	Niepodległej	20	września	br.	tra-
fił	do	p.	Heleny Barcz	zamieszkałej	w	gminie	Topólka.	Wręczenia	
dokonała	 Aneta Jędrzejewska,	 członek	 zarządu	 Województwa	
Kujawsko-Pomorskiego	(na	zdjęciu	powyżej	z	jubilatką	i	wójtem).

Peregrynacja Kopii Figury 
Św. Michała Archanioła  

w Parafii Orle 
W	dniach	15-16	maja	2018	r.	parafię	Orle,	nawiedziła	figura	

Św.	Michała	Archanioła	z	Góry	Gargano	we	Włoszech.

W	 nabożeństwach	 uczestniczyło	 wielu	 wiernych.	 Homilia	
odprawiona	przez	 kapłanów	ze	Zgromadzenia	Św.	Michała	Ar-
chanioła	 były	 skierowane	 do	 ludzi	 starszych,	 dzieci,	młodzieży	
i	 chorych.	Obecność	 figury	 w	 parafii	 Orle	 zapadnie	 w	 pamięci	
wiernych	na	długie	lata.

Tekst i foto: Stanisław Borkowski
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Festyn	w	Topólce	na	powitanie	lata	i	rozpoczęcie	wakacji	odby-
wa	się	już	od	kilku	lat.	W	tym	roku	odbył	się	PN.	Radosna	Niepod-
ległość.	 Impreza	od	zawsze	odbywa	się	na	stadionie	w	Dębian-
kach.	Na	festynie	pojawiło	się	wielu	mieszkańców,	zaproszonych	
gości,	ale	i	również	przybyli	wspaniali	artyści	którzy	uświetnili	całą	
tę	 imprezę.	 Otwarcie	 festynu	 zapoczątkowały	 zawody	 sportowo
-pożarnicze	OSP	z	terenu	Gminy	Topólka.	Wydarzenie	to	zawsze	
przyciąga	tłumy	widzów.	Po	zaciętych	zawodach	I	miejsce	zajęło	
OSP	Topólka,	II	miejsce	OSP	Orle	i	III	miejsce	OSP	Torzewo,	dalej	
OSP	Paniewo,	a	puchary	i	dyplomy	wręczył	Wójt	Gminy	Topólka.

I miejsce OSP Topólka

II miejsce OSP Orle

III miejsce Torzewo

wyróżnienie OSP Paniewo Dyrektor GOK i wójt gminy Topólka / Foto: Katarzyna Bartczak

Festyn Topólka

Po	 ogłoszeniu	 wyników	 Gminnych	 zawodów	 sportowo-po-
żarniczych	 rozpoczął	 się	 IV	Topólecki	 Festiwal	 orkiestr	 dętych.	
W	 festiwalu	 wzięły	 udział	 3	 orkiestry:	 Młodzieżowa	 Orkiestra	
Dęta	SEMPRE	CANTABILE	 z	Topólki,	Orkiestra	 dęta	Ochotni-
czej	Straży	Pożarnej	w	Strzelnie	 i	Młodzieżowa	Orkiestra	dęta	
BRESTIVIA	 z	Brześcia	Kujawskiego.	Pierwszym	punktem	 tego	
festiwalu	 był	 przemarsz	 i	 parada	 orkiestr	 i	 wspólne	wykonanie	
Marszu	Pierwszej	Brygady,	który	miał	nawiązać	do	Święta	Nie-
podległości	Polski.	Drugą	częścią	tego	festiwalu	był	koncert	or-
kiestr,	które	miały	30	min	żeby	 jak	najlepiej	zaprezentować	się	
przed	 licznie	 zgromadzona	 publicznością.	 W	 trakcie	 festiwalu	
mieliśmy	 przyjemność	 obejrzeć	 występ	 grupy	 tanecznej	 „Bie-
dronki”,	 które	 zostały	 przygotowane	 przez	Grażynę	 Błaszczyk.	
Mogliśmy	 również	usłyszeć	wokalistów	ze	Studium	Sztuki	Wo-
kalnej	z	Gminnego	Ośrodka	Kultury	w	Topólce	przygotowanych	
przez	Zbigniewa	Wojciechowskiego.	O	18.30	nastąpiło	uroczyste	
wręczenie	pucharów	i	dyplomów	za	udział	w	IV	Topóleckim	Festi-
walu	Orkiestr	Dętych.	Nastąpiło	 także	rozstrzygnięcie	konkursu	
„Polska	Niepodległa”.

W I kat. wiekowej 7-9 lat 
I	miejsce	otrzymała	Alicja Orszulak 
II	miejsce	otrzymał	Eryk Olejniczak. 

W II kat. wiekowej 10-13 lat
I	miejsce	otrzymała	Milena Rybacka 
II	miejsce	otrzymał	Krzysztof Simiński
Podczas	 trwania	 festiwalu	 przybyli	 mieszkańcy	mogli	 spró-

bować	grochówki	 i	biesiadować	przy	grillu	ufundowanym	przez	
Wójta	Gminy	i	Gminny	Ośrodek	Kultury	w	Topólce.	Natomiast	dla	
dzieci	 było	 przygotowane	 wiele	 atrakcji	 przygotowanych	 przez	
LGD	z	Radziejowa.

Po	zakończonym	festiwalu	o	godz.	20.00	mogliśmy	usłyszeć	
gwiazdę	wieczoru	„LILI”,	która	wspaniale	grała	i	rozgrzała	zgro-
madzoną	publiczność	przed	sceną.	Do	końca	festynu	mieszkań-
cy	bawili	się	przy	muzyce	zespołu	paŁza	i	Adrianex,	którzy	po-
rwali	wszystkich	do	tańca.
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Honory	Starostów	dożynek	gminno-parafialnych	w	Topólce	pełnią	dziś:
Starościny	P. Agnieszka Jankowska
Starosty:	P. Mirosław Konopiński

P.	 Agnieszka	 Jankowska	 ma	
43	lata	mieszka	w	Znaniewie	gm.	To-
pólka.	Wspólnie	z	mężem	Andrzejem	
od	 15	 lat	 prowadzą	 gospodarstwo	
rolne	 otrzymane	 od	 rodziców	 Pana	
Andrzeja.	 To	 tu	 właśnie	 przybyła	 za	
głosem	 serca	 opuszczając	 swoją	 ro-
dzinną	miejscowość	–	SKULSK.

P.	 Agnieszka	 jest	 absolwentką	
Szkoły	 Handlowej	 w	 Mogilnie.	 Roz-
poczęła	pracę	w	zdobytym	zawodzie.	
Nie	 wiązała	 nigdy	 swej	 przyszłości	
z	wsią	tym	bardziej	z	rolnictwem.	Jak	
to	w	życiu	często	się	zdarza,	los	bywa	
przekorny	 i	 sprawił,	 że	 P.	Agnieszka	
wraz	 z	 zamążpójściem	 związała	 się	
z	rolnictwem	zawodowo.

Czas	 pokazał,	 że	 jej	 obawy	 nie	
miały	 podstaw,	 ponieważ	 radzi	 sobie	
perfekcyjnie	 z	 obowiązkami.	 P.	 Jan-
kowscy	prowadzą	gospodarstwo	rolne	
o	powierzchni	35	ha.	W	gospodarstwie	
prowadzona	jest	produkcja	zwierzęca	
–	 trzody	 chlewnej,	 roczna	 produkcja	
prosiąt	 to	około	400	sztuk	oraz	bydło	

opasowe	około	20	sztuk.	Ze	względu	na	zasady	bioasekuracji	związanej	z	chorobą	ASF	
hodowla	bydła	będzie	zawieszona.	

Państwo	Jankowscy	w	2006	korzystali	 z	 funduszy	unijnych	 tzw.	Młody	 rolnik,	 za-
kupując	nowy	 ciągnik	 rolniczy	oraz	maszyny	wspomagające	pracę	w	gospodarstwie.	
Są	pasjonatami	nowinek	technologicznych,	jako	jedni	z	pierwszych	rolników	w	gminie	
założyli	w	swoim	gospodarstwie	kolektory	słoneczne	z	czego	są	bardzo	zadowoleni.	

P.	Jankowscy	maja	dwójkę	dzieci:	syna	Łukasza	 lat	13,	córkę	Sylwię	 lat	9.	Dzieci	
uczęszczają	do	szkoły	SP	w	Topólce.

Starościna	 to	miła	 uśmiechnięta	 osoba.	 Relaksuje	 się	 przy	 pieczeniu	 wybornych	
ciast,	robieniu	przetworów,	zapraw	i	zapasów	z	własnych	zbiorów.	Jej	priorytetem	jako	
dobrej	gospodyni	jest	zdrowe	i	smaczne	żywienie	rodziny.	

P.	Jankowscy	pomimo	wielu	obowiązków	dnia	codziennego	znajdują	czas	na	wspól-
ny	wieczorny	spacer	po	swej	malowniczo	położonej	wiosce.	

Starostą	Dożynek	jest	Pan	Mirosław	Konopiński	lat	47,	który	wraz	z	żona	Lidią	pro-
wadzą	16	–	to	hektarowe	gospodarstwo	w	miejscowości	Świerczynek,	przejęte	od	rodzi-
ców	Pani	Lidii	–	Państwa	Wrzesińskich.	

Pan	Mirosław	ma	wykształcenie	 techniczne	zdobyte	w	Zespole	Szkół	Mechanicz-
nych	we	Włocławku.	Po	ukończeniu	szkoły	wyjechał	do	stolicy	w	poszukiwaniu	pracy	
i	„lepszego	jutra”.	Pracował	w	wielu	firmach	budowlanych.	Wówczas	nie	sądził,	że	swe	
techniczne	 umiejętności	 będzie	 wykorzystywał	 prowadząc	 gospodarstwo	 rolne.	 Gdy	
jego	serce	zacumowało	obok	serca	Pani	Lidki	wrócił	do	swej	pięknej	gminy,	aby	z	ro-
dzinnej	wsi	Paniewek	przeprowadzić	się	do	pobliskiego	Świerczynka	i	tu	osiąść	na	stałe.	

Państwo	Konopińscy	prowadzą	gospodarstwo	rolne	od	2000	roku	ukierunkowane	na	
produkcję	roślinna	i	zwierzęcą.	Dominującą	gałęzią	jest	produkcja	mleka	dostarczanego	
do	Proszkowni	Mleka	LACPOL	w	Piotrkowie	Kujawskim.	Pan	Mirosław	 jest	zwolenni-
kiem	rolnictwa	ekstensywnego.	

P.	Konopińscy	mają	dwie	córki:	Luizę	lat	19	–	tegoroczna	maturzystka	oraz	Wiktorię	
lat	15	uczennice	3	klasy	oddziału	gimnazjalnego	przy	SP	w	Topólce.

Pan	 Mirek	 ma	 bardzo	 pogodne	 i	 radosne	 usposobienie,	 patrzy	 z	 optymizmem	
w	 przyszłość.	 Jego	 ulubiona	 forma	 odprężenia	 po	 ciężkiej	 pracy	 jest	 udział	 w	 festy-
nach,	imprezach	plenerowych.	Lubi	tańczyć,	wśród	znajomych	nazywany	jest	„	duszą	
towarzystwa”.	Jest	fanem	zespołów	folklorystycznych,	muzyki	disco-polo	oraz	transmisji	
sportowych,	głównie	piłki	nożnej.	

Starostowie	zgodnie	podkreślają,	że	przypadła	im	zaszczytna	funkcja.	Bardzo	dzię-
kują	organizatorom	za	to	wyróżnienie.	Swoją	rolę	traktują	bardzo	poważnie.

Dożynki Gminno-Parafialne
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Dożynki	to	jeden	z	najpiękniejszych	dni	w	roku	rolnika.	To	święto	
radości	i	odpoczynku	po	ciężkiej	pracy.	Tradycyjnie	we	wrześniu	pod-
czas	obrzędów	dożynkowych	chcemy	Wam	rolnikom,	mieszkańcom	
Gminy	Topólka	podziękować	za	trud	i	ciężką	codzienna	pracę.	

02	września	2018	roku	na	stadionie	w	Dębiankach	odbyły	się	
Dożynki	Gminno-Parafialne.	Organizatorem	tegorocznych	doży-
nek	był	Wójt	Gminy	Topólka	oraz	parafia	w	Topólce.	Przy	pięknej	
pogodzie	mieszkańcy	podziękowali	rolnikom	za	ich	ciężką	pracę.

Uroczystą	mszę	rozpoczął	korowód	prowadzony	przez	„Kape-
lę	na	Żywca”,	która	grała	„Plon	niesiemy	plon”.	Za	kapelą	podążały	
delegacje	z	pięknymi	wieńcami	 i	bochnami	chleba,	KGW,	 radni,	
sołtysi	oraz	starostowie	dożynek	Agnieszka	Jankowska	i	Mirosław	
Konopiński.	Po	złożeniu	wieńców	i	chleba	przed	ołtarzem	odbyła	
się	uroczysta	msza	święta.	Podczas	nabożeństwa	ksiądz	prefekt	
Sławomir	Grzegórski	poświecił	złożone	wieńce,	a	starostowie	do-
żynek	złożyli	na	 ręce	Wójta	Marka	Dybowskiego	bochen	chleba
-symbol	tegorocznych	plonów.	Symbolicznie	na	koniec	mszy,	wier-
ni	podzielili	się	chlebem	złożonym	przez	delegacje.

Po	zakończeniu	części	oficjalnej	nadszedł	czas	na	część	ar-
tystyczną.	Pierwszym	punktem	 imprezy	 było	 zwiedzanie	 stoisk	
wystawowych:	 Ośrodka	 doradztwa	 rolniczego,	 KRUS,	 KDBS,	
myśliwych,	 samochodów	 Mitsubischi,	 pszczelarzy	 oraz	 gołę-
bi	 i	 drobiu	 ozdobnego.	 Dla	 wszystkich	 zgromadzonych	 gości	
był	Żurek	przygotowany	przez	Gminną	Radę	Kobiet	w	Topólce	
(Laureatów	VIII	edycji	„Święta	żuru	kujawskiego”	2018	w	Starym	
Brześciu),	 oraz	dania	 z	grilla	przygotowywane	 i	 sponsorowane	
przez	Gminę	Topólka.	Przy	konsumpcji	żurku	towarzyszyła	„Ka-
pela	na	Żywca”,	która	swoją	muzyka	poruszyła	nie	jedna	parę	do	
tańca.	Mogliśmy	również	usłyszeć	vokalistów	takich	jak	Gabriela	
Wieser	 i	Zuzanna	Matusiak.	Swój	debiut	na	scenie	miał	zespół	
HIGHFIVE,	 który	 zauroczył	 nie	 jednego	widzą	 piękną	muzyką.	
Młodzież	mogły	nieodpłatnie	skorzystać	z	mobilnego	miastecz-
ka	ruchu	drogowego	oraz	dla	najmłodszych	były	przygotowane	
gry	i	zabawy	przez	animatorów.	Dla	starszych	uczestników	doży-
nek	był	zorganizowany	Turniej	Sołectw.	Do	konkursu	przystąpiło	
6	sołectw	(Świerczynek,	Świerczyn,	Orle,	Borek,	Bielki	oraz	Zna-
niewo).	Po	ciężkich	zmaganiach	przez	drużyny	pierwsze	miejsce	
zajęło	 sołectwo	 ze	 Znaniewa,	 drugie	Orle,	 a	 trzecie	 Bielki.	 Po	
ogłoszeniu	wyników	i	wręczeniu	nagród	przez	Wójta	Gminy,	przy-
szedł	czas	na	gwiazdę	wieczoru	zespół	„SELFIE”	który	świetnie	
bawił	 i	rozgrzewał	publiczność.	Do	godziny	24.00	mogliśmy	się	
bawić	z	zespołami	takimi	jak	PAŁZA	I	ADRIANEX,	którzy	świetnie	
bawili	i	porywali	ludzi	do	tańca.

Organizatorzy

Podziękowanie
Organizatorzy	 dożynek	 składają	 serdeczne	 podziękowanie	

firmie	Arpol Motor Company Sp. z o.o. z Torunia	za	życzliwość	
i	ufundowanie	Vouchera	upominkowego	dla	starostów	dożynek	
gminno-parafialnych	w	Topólce.
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15	sierpnia	w	remizie	OSP	w	Orlu,	odbyły	się	dożynki	para-
fialne.	Gospodarzami	tegorocznych	dożynek	byli	mieszkańcy	wsi	
Miałkie	i	Opielanka.	Dziękczynną	mszę	świętą	odprawił	Ks.	Pro-
boszcz	Tadeusz	Szczepaniak.	

Gospodarze	 dożynek	 wykonali	 na	 tę	 uroczystość	 okazały	
wieniec,	który	w	swej	wymowie	także	nawiązuje	do	100-tnej	rocz-
nicy	odzyskania	niepodległości.	W	dożynkach	parafialnych	brali	
udział	–	licznie	mieszkańcy	parafii,	wczasowicze	oraz	zaproszeni	

goście	z	Wójtem	Gminy	Topólka	–	Markiem	Dybowskim	i	Prze-
wodniczącym	Rady	Gminy	–	Stanisławem	Borkowskim.	

Na	 zakończenie	 uroczystości,	 organizatorzy	 podzielili	 się	
chlebem	z	uczestnikami	dożynek.

Dzięki	Wójtowi,	który	zapewnił	samochód	gminny,	delegacja	
parafii	Orle	uczestniczyła	w	dożynkach	diecezjalnych	jako	przed-
stawiciel	dekanatu	lubranieckiego.

Stanisław Borkowski

Dożynki Parafialne – ORLE 2018

„Kiedy się rolnik ma weselić i Bogu pokłonić, i ziemi 
błogosławić, i ludziom za pomoc dziękować, jeżeli nie 
wtedy, gdy pod dach swój zgromadzi owoce pracy mozol-
nej i zabiegów całorocznych?” – pytał Zygmunt Gloger.

W	czas	dożynek,	które	w	kościele	w	Świerczynie	są	obcho-
dzone	21	września.	Wtedy	to	przypada	uroczystość	odpustowa	
ku	czci	świętego	Mateusza.	W	tym	jednym	z	najpiękniejszych	dla	
rolników	dni	w	 roku,	 	 święcie	 radości	 i	 odpoczynku	po	ciężkiej	
pracy,		przynieśli	oni		dary	ziemi,	aby	podziękować	Ojcu	Niebie-
skiemu.	Było	za	co	dziękować	w	tym	roku.	Bóg	oszczędził	kujaw-
ską	ziemię	od	nieszczęść	i	klęsk.	Nie	omieszkał	o	tym	wspomnieć	
ks.	Michał	Styczyński,	który	w	tym	dniu	sprawował	Mszę	Świętą.	
Odwołał	się	także	w	słowie	skierowanym	do	zgromadzonych	do	
symboliki	 chleba	 i	 jego	 znaczenia	w	 życiu	 każdego	 człowieka,	
a	przede	wszystkim	rodziny.	Ofiarowany	chleb	–	jest	symbolem	
życia,	radości,	sytości,	szczęścia,	nierozerwalnie	wiąże	się	z	do-
mem	rodzinnym.	Każdą	uroczystość	dożynkową	rozpoczyna	się	
więc	od	poświęcenia	chleba	i	złożenia	go	na	ołtarzu.	Później	jest	
on	uroczyście	niesiony	podczas	procesji,	której	dostojeństwa	do-
dają	wyplecione	z	najdorodniejszych	kłosów	wieńce	dożynkowe.	

Podziękowanie za tegoroczne plony

Ostatnim	akcentem	uroczystości	 dożynkowej	 było	 dzielenie	
się	poświęconym	chlebem	i	ciastem	przed	świątynią.

Stanisław Wojtysiak
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Koło	 Gospodyń	 Wiejskich	
w	Orlu,	zorganizowało	22	września	
imprezę	 integracyjną	 dla	 dzieci	
i	młodzieży	wraz	z	rodzicami.

Ziemniak,	towarzysz	każdego	domu,	był	przewodnią	myślą	po-
częstunku	przygotowanego	przez	członkinie	koła.	Na	szwedzkim	
stole	można	było	spróbować	pysznych	kluseczek	ziemniaczanych	
z	cynamonem,	placków	ziemniaczanych,	frytek	jak	również	innych	
ziemniaczanych	przysmaków,	serwowanych	prosto	z	kuchni.

Dodatkową	 atrakcją	 były	 także	 pyszne	 chlebki,	 wypiekane	
przez	mieszkankę	Orla.	Wieczorem,	zostało	rozpalone	ognisko,	
przy	którym	pieczono	kiełbaski.	Atmosferę	umilały	harcerskie	pio-
senki	z	dawnych	lat,	śpiewane	przez	Tadeusza	Wilińskiego.

Dzieci	i	młodzież	uczestniczyła	w	wielu	grach,	zabawach	oraz	
konkursach	związanych	z	ziemniakiem.	Radość	młodych	uczest-
ników	nie	znikała	z	twarzy,	gdyż	każdy	otrzymał	upominki,	gadżety	
oraz	nagrody	ufundowane	przez	sponsorów.	Wsparcie	finansowe	
uzyskaliśmy	od	Gminnej	Komisji	Rozwiązywania	Problemów	Al-
koholowych	 i	Przeciwdziałania	Narkomani	w	Gminie	Topólka	 jak	
również	od	Naszego	Radnego	–	Stanisława	Borkowskiego.

Oprawą	muzyczną	zajmował	się	sołtys	Orla	–	Stanisław	Żywi-
czyński	a	także	debiutujący	DJ.

„Święto ziemniaka” w Orlu

Kujawsko-Pomorski	Ośrodek	Doradztwa	Rolniczego	w	Mini-
kowie	 zorganizował	 dla	 rolników	 z	 woj.	 kujawsko-pomorskiego	
wyjazd	 studyjny	 do	Niemiec	pt.	 „Wymiana wiedzy i doświad-
czeń z zakresu uprawy roślin i mechanizacji rolnictwa po-
między polskimi a niemieckimi producentami rolnymi’’,	który	
odbył	się	12-14	czerwca	2018	r.	skierowany	głównie	do	rolników,	
doradców	oraz	nauczycieli,	którzy	zajmują	się	produkcją	roślinną.	

Dzięki	uprzejmości	pani	Agnieszki	Szczepańskiej	–	pracow-
nika	 Kujawsko-Pomorskiego	 Ośrodka	 Doradztwa	 Rolniczego	
w	Minikowie,	która	była	odpowiedzialna	za	organizacje	i	zapisy,	
również	i	rolnicy	z	naszej	gminy	mogli	skorzystać	i	wziąć	udział	
w	tym	przedsięwzięciu.

Głównym	celem	wyjazdu	była	wizyta	na	dniach	pola	dlg-feld-
tage	2018	jak	również	zwiedzanie	niemieckich	gospodarstw,	któ-
re	stosują	u	siebie	uprawy	bezorkowe	–	strip	till	oraz	wizyta	w	fa-

W	sobotę	25	sierpnia	2018r.	w	Paniewie	odbył	się	piknik	ro-
dzinny	 pod	 hasłem	 „Pożegnanie	 wakacji”.	 Mieszkańcy	 Panie-
wa,	Paniewka	i	Świerczynka	kolejny	raz	udowodnili,	że	potrafią	
wspaniale	się	bawić.

Dzieci	podczas	pikniku	mogły	wziąć	udział	w	zabawach	i	kon-
kursach	prowadzonych	przez	grupę	Anima-Show.Było	mnóstwo	
śmiechu,	zabawy,	tańca	i	sportu.	Dzieci	przy	współudziale	rodzi-
ców	fantastycznie	spędziły	czas.

Dla	dorosłych	również	przygotowano	specjalne	konkurencje.	
Można	było	spróbować	swoich	sił	podczas	przeciągania	liny	czy	
rzucie	kaloszem	na	odległość.	Poza	tym	było	wspólne	grilowanie	
oraz	zabawa	taneczna,	którą	poprowadził	zespół	EMDA.	Obecni	
mieszkańcy	nie	mogli	się	nudzić,	o	czym	świadczyły	dobre	humo-
ry	i	gorący	aplauz	przez	cały	czas	trwania	zabawy.

Oczywiście	 te	wszystkie	zabawy	 i	atrakcje	nie	odbyłyby	się	
bez	udziału	sponsorów,	dlatego	Organizatorzy	dziękują	wszyst-
kim,	którzy	pomogli	w	przygotowaniu	tej	wyjątkowej	imprezy.

Piknik rodzinny

Wymiana wiedzy i doświadczeń

bryce	maszyn	rolniczych	horsch.	Uczestnicy	wybrali	się	również	
na	wycieczkę	po	Lipsku.

Agnieszka Szczepańska / Foto: nadesłane

Dziękuję	za	zaangażowanie	wszystkim	osobom,	które	przy-
czyniły	się	do	zorganizowania	tego	święta	oraz	przybyłym	miesz-
kańcom	naszej	gminy.

Tekst i foto: Przewodnicząca KGW w Orlu
Karolina Szymczak

Tekst i foto: Agata Pogodzińska
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Ponad	trzydzieści	lat	temu	rozpoczęliśmy	przygodę	na	szla-
ku	 Zgłowiączki,	 która	 trwa	 do	 dnia	 dzisiejszego.	Od	 tego	 cza-
su	więcej	 niż	 tysiąc	 kajakarzy	 z	 całej	 Polski	 przepłynęło	 Zgło-
wiączkę,	 niektórzy	wielokrotnie,	 poznając	 jej	 urok,	 oraz	 piękno	
i	 gościnność	Ziemi	Topóleckiej.	Dlaczego	 co	 roku	wracamy	by	
zmierzyć	się	raz	jeszcze	ze	Zgłowiączką?	Bo	warto	popływać	po	
rzece	z	 charakterem,	pokonać	drzewa	powalone	w	koryto	 rze-
ki,	a	niejednokrotnie	skosztować	zupełnie	niezamierzonej	kąpieli	
po	wywrotce	kajaka.	Ponad	ćwierć	wieku	pływania	Zgłowiączką	
sprawiło,	że	szlak	stał	się	znany	w	kajakowym	świecie,	a	Spływ	
Zgłowiączką	jako	impreza	ogólnopolska	jest	od	wielu	lat	umiesz-
czany	 w	 ogólnopolskim	 Informatorze	 Kajakarza.	 Po	 tych	 kilku	
uwagach	powróćmy	do	Spływu	roku	2018.	

Mój	przyjaciel	Mariusz	mieszkaniec	gminy	Topólka,	który	od	
wielu	lat	współdziała	przy	organizacji	Spływu,	a	w	okresie	wiosny	
monitoruje	stan	wody	w	Zgłowiączce	powiadomił	mnie	w	kwiet-
niu,	że	w	Rybinach	przy	wypływie	z	jeziora	Głuszyńskiego	i	da-
lej	pod	mostem	za	jazem	wody	jest	wystarczająco	na	swobodne	
przepłynięcie	kajakiem.	A	zatem	płyniemy!	

Harmonogram	Spływu	Zgłowiączką	praktykowany	przez	lata	
pozostaje	aktualny	także	w	tym	roku.	W	czwartkowe	popołudnie	
17	maja	z	przystani	wodnej	PTTK	we	Włocławku	wraz	ze	sprzę-
tem	wyruszamy	nad	jezioro	Głuszyńskie,	gdzie	na	gminnym	polu	
biwakowym	rozkładamy	w	promieniach	słońca	pierwsze	obozo-
wisko.	Nasz	przyjaciel	Rafał,	który	ledwo	co	rozbił	namiot	rozpala	
ognisko	z	drewna	przywiezionego	przez	kwatermistrza	spływu.	
Po	weryfikacji	uczestników	rozpoczynamy	wodniackie	spotkanie	
przy	ognisku,	przy	dźwiękach	gitary.	

Piątek	 Promienie	 słońca	 budzą	 spływowiczów	 i	 wyganiają	
z	namiotów.	Zwijamy	obozowisko.	Załogi	wypływają	na	pierwszy	
etap	do	Topólki,	a	chętni	biorą	udział	w	wyścigu	kajakowym	na	
jeziorze	Głuszyńskim	w.	Meta	tradycyjnie	przed	jazem	w	miejsco-
wości	Rybiny.	Zwycięża	dwójka	męska	Paweł	i	Andrzej.	Jedynki	
spływają	środkowym	przęsłem	jazu,	a	dwójki	i	kanadyjkę	niestety	
trzeba	 obnosić	 brzegiem	gdyż	 nie	mieszczą	 się	 na	 szerokość.	
Jezioro	Chalno	osiągamy	bez	większych	przeszkód	po	pokona-
niu	poplątanych	krzaków	zarastających	koryto	rzeki.	Płynąc	dalej	
trzeba	zachować	czujność	i	tak	manewrować	kajakiem	by	trafić	
w	wąskie	przejścia	między	krzewami	porastającymi	Zgłowiączkę.

Po	dobrej	godzinie	wiosłowania	zbliżamy	się	do	Topólki.	Wita	
nas	wieża	Kościoła	Parafialnego	coraz	słabiej	widoczna	wśród	
gęstych	 liści	 drzew,	 a	 po	 kilkunastu	 minutach	 osiągamy	 most	
drogowy	w	Topólce,	 gdzie	 przewidziane	 jest	 oficjalne	 otwarcie	
spływu.	Za	mostem	powiewają	flaga	PTTK,	oraz	dwa	banery	Ku-
jawsko	Dobrzyńskiego	 Banku	 Spółdzielczego	we	Włocławku	 –	
sponsora	spływu.

Topólka	jak	co	roku	wita	kajakarzy	przepyszną	grochówką	To-
pólecką	przyrządzoną	przez	Pana	Jana.	W	zgodnej	opinii	wod-
niaków,	oraz	mojej	małżonki,	która	 także	załapała	się	na	 talerz	
grochówki	jest	ona	tak	smakowita	i	niepowtarzalna,	że	żałować	
należy	,że	będziemy	ja	degustować	dopiero	za	rok.

Spływ	 otworzyła	 oficjalnie	 Pani	 Joanna	 Kosińska	 sekretarz	
gminy,	która	w	imieniu	Pana	Marka	Dybowskiego	–	Wójta	Gminy	
Topólka,	życzyła	kajakarzom	stopy	wody	pod	kilem,	oraz	zapew-
niła	ich,	że	Gmina	Topólka	zawsze	serdecznie	gości	turystów.	

W	trakcie	otwarcia	wręczono	najstarszemu	uczestnikowi	spły-
wu	koledze	Markowi	lat	71	nagrodę	specjalną	ufundowaną	przez	
byłego	Wójta	Gminy	Topólka,	 obecnie	 emeryta,	 który	 od	 pierw-
szych	 spływów	 Zgłowiączką	 poczynając	 od	 1986r,zawsze	 ser-
decznie	wspierał	kajakarzy.	W	intencji	darczyńcy	gra	w	szachy	po-
głębiająca	refleks	ma	pomóc	pływaniu	kajakiem	a	nie	je	zastąpić.

Uczestnicy	ruszyli	do	Kazania.	W	okolicach	miejscowości	Zgło-
wiączka,	 oraz	 na	 rozlewiskach	 przed	 Lubrańcem	 rzekę	 zarasta	
trzcina	 utrudniająca	 normalne	wiosłowanie.Za	 Lubrańcem	 rzekę	
oczyszczono,	tak	że	do	Brześcia	płynie	się	jak	po	autostradzie.

Biwak	w	Kazaniu	jak	co	roku	rozkładamy	na	pokrzywach	się-
gających	do	pasa.	Miejsce	pod	namioty	wałujemy	specjalnie	przy-
wiezionym	wałem	do	zakładania	trawników.	Ponoć	bardzo	zdrowo	

jest	spać	na	kobiercu	z	pokrzyw.	Koło	trzeciej	kilka	razy	zagrzmiało	
i	zaczęło	dość	intensywnie	padać.	Współczuliśmy	załogom	będą-
cym	na	trasie,	jak	się	później	okazało	na	wyrost,	gdyż	je	tylko	po-
kropiło.	Załogi	napływają	sukcesywnie	od	piątej.	Serwujemy	przy-
wiezioną	w	termosie	grochówkę	Pana	Janka	co	szybko	regeneruje	
siły.	Uczestnicy	 z	nowym	zapasem	sił	 rozgrywają	 konkurs	 rzutu	
lotką.	 Wieczorem	 odpoczywamy	 przy	 ognisku,	 zajadamy	 upie-
czone	kromale	chleba	i	kiełbaskę	z	keczupem.	Kolega,	który	wraz	
z	 przyjaciółmi	 odwiedził	 Julkę	 i	 Pawła,	 zaśpiewał	 także	 własne	
kompozycje,	które	wszystkim	bardzo	się	podobały.	Jeszcze	spo-
ro	przed	północą	ognisko	opustoszało.	Po	całodziennym	płynięciu	
zmęczenie	wzięło	górę	–	obóz	poszedł	spać.	

Przed	 wypływem	 do	 Machnacza	 przeprowadzamy	 quiz	
o	 tematyce	 turystyczno-krajoznawczej	 dotyczącej	 poprzednich	
spływów,	Kujaw,	miast	przez	które	przepływa	Zgłowiączka.	Wy-
pływamy,	a	mimo	że	dopiero	dziewiąta	słoneczko	już	porządnie	
przygrzewa.	Przy	brzegach	żółcą	się	kępy	narcyzów,	a	do	rzeki	
schodzą	łany	przekwitłego	rzepaku.	W	Brześciu	Kujawskim	po-
stój.	Spacerem	udajemy	się	do	pomnika	Łokietka,	oraz	na	degu-
stację	 lodów	 i	zakup	napojów.	Odcinek	z	Brześcia	do	Machna-
cza	jest	dość	uciążliwy	z	powodu	przenosek	przez	jaz	i	zwalone	
w	nurt	Zgłowiączki	drzewa(	średnica	niektórych	drzew	przekra-
cza	metr).	Załogi	osiągają	metę	w	Machnaczu	w	dobrej	 formie	
(niektórzy	zażyli	przymusowej	kąpieli).	Kiełbaski	i	kaszanki	sma-
kują	wyśmienicie	i	rychło	okazało	się,	że	popyt	przewyższył	po-
daż.	W	tym	roku	pogoda	też	zaskakuje	gdyż	nie	pada,	a	co	roku	
w	Machnaczu	padało.

W	Machnaczu	rozstrzygamy	konkurs	na	hasło	o	tematyce	AA	
który	 jest	 ostatnim	 konkursem	 spływu.	W	 tym	 roku	 zwyciężyły	
hasła:	„Odrzucisz	z	butelki	procenty	i	już	nie	będziesz	wymięty”	
autorstwa	Urszuli,	oraz	„Gdy	alkohol	pijesz	to	krócej	żyjesz,	a	gdy	
palisz	papierosy	to	zginiesz	od	kosy”	autorstwa	dziesięcioletniej	
Poli	(z	braku	papieru	Pola	zapisała	hasła	na	tekturowym	talerzy-
ku	do	kiełbasek).

W	niedzielę	płyniemy	ostatni,	10	kilometrowy	etap,	który	eufe-
mistycznie	można	nazwać	wymagającym	(już	50	metrów	od	star-
tu	widać	potężny	zawał).Zgłowiączka	funduje	kajakarzom	godny	
epilog,	 a	 niektórym	 także	 kąpiel	 przy	 pokonywaniu	 przeszkód.	
Sądzę,	że	rzeka	chce	byśmy	szybko	jej	nie	zapomnieli.

Na	mecie	w	Parku	im.	H.	Sienkiewicza	kajakarzy	po	których	
widać	ślady	walki	na	etapie	witają	sympatycy	i	przyjaciele,	rodzi-
ny	jak	i	przygodni	spacerowicze.

Tutaj	 u	 stóp	 Katedry	 Włocławskiej	 odbyło	 się	 zakończenie	
Spływu.	W	zakończeniu	Spływu	wziął	udział	Kolega	Andrzej	Ty-
rjan	Prezes	Oddziału	Kujawskiego	PTTK.	Po	wręczeniu	nagród	
za	 konkurencje	 i	 konkursy	 spływu	 Prezes	Oddziału	 ogłosił,	 że	
XXVI	 Ogólnopolski	 Spływ	 Kajakowy	 został	 zakończony	 zapra-
szając	do	udziału	w	następnym	spływie	za	rok.

Podnieść	wypada,	że	impreza	ta,	o	charakterze	kwalifikowa-
nej	turystyki	kajakowej,	ma	w	Polsce	ugruntowaną	pozycję	i	sta-
nowi	 ona	 znakomitą	 promocję	 Regionu	 Kujaw.	 Podziękowania	
należą	 się	Wszystkim,	 którzy	 poprzez	 pomoc	 organizacyjno-fi-
nansową	przyczynili	się	do	zorganizowania	Spływu	i	tak:	Urzędo-
wi	Miejskiemu	we	Włocławku,	Urzędowi	Gminy	w	Topólce,	Spół-
dzielni	„Świt”	w	Topólce,	Firmie	„HENKOR”	w	Topólce,	Kujawsko	
Dobrzyńskiemu	Bankowi	Spółdzielczemu	we	Włocławku.

Jako	 Komandor	 Spływu	 serdeczne	 dziękuję	 sponsorom,	
przede	wszystkim	w	 imieniu	 jego	 uczestników.	 Z	 całego	 serca	
dziękuję	 również	 moim	 przyjaciołom	 z	 Włocławskiego	 Klubu	
Wodniaków	PTTK,	bo	bez	ich	pomocy	nie	byłbym	w	stanie	zor-
ganizować	OSK	w	takiej	formule.

A	zatem	–	do	zobaczenia	w	maju	2019	r.	ponownie	na	Zgło-
wiączce	na	XXVII	Ogólnopolskim	Spływie	Kajakowym.

P.s.	XXVI	Ogólnopolski	Spływ	Kajakowy	 rzeką	Zgłowiączką	
odbył	się	w	dniach	17–20	maja	2018	r.	od	miejscowości	Orle	nad	
jeziorem	Głuszyńskim	do	Włocławka.	Trasa	wynosiła	55	km.

Komandor Spływu – Lech Wojciech Krajewski

XXVI Zgłowiączka
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Powiatowe  
zawody strażackie

24	czerwca	2018	roku	w	Piotrkowie	kuj.	odbyły	się	Powiato-
we	zawody	strażackie,	w	których	gminę	Topólkę	reprezentowała	
jednostka	OSP	z	Topólki,	zajmując	4	miejsce,	na	8	drużyn	startu-
jących	w	zawodach.

Pierwsze	miejsce	 zajęła	 drużyna	OSP	Różki	 gm.	Osięciny,	
drugie	Pilichowo	również	gm.	Osięciny	a	trzecie	gospodarz	za-
wodów	jednostka	z	Piotrkowa	Kuj.

Roman Antczak

Jubileusz OSP Torzewo
2	 czerwca	 w	 Torzewie	 miały	 miejsce	 uroczyste	 obchody	

Gminnego	Dnia	Strażaka	połączone	z	obchodami	60.	 rocznicy	
powstania	Jednostki	Ochotniczej	Straży	Pożarnej	w	Torzewie.

Na	zaproszenie	Wójta	Gminy	Topólka	–	Marka	Dybowskiego	
oraz	Zarządu	OSP	Torzewo	przybyli	przedstawiciele	pozostałych	
jednostek	OSP	z	Gminy	Topólka,	Zarządu	Gminnego	OSP,	Ko-
mendy	Powiatowej	Państwowej	Straży	Pożarnej	w	Radziejowie,	
Zarządu	Oddziału	Wojewódzkiego	Związku	OSP	RP,	Posterunku	
Policji	w	Topólce,	Kujawsko-Dobrzyńskiego	Banku	Spółdzielcze-
go	we	Włocławku	i	Topólce,	Szkoły	Podstawowej	im.	Franciszka	
Becińskiego	w	Paniewie,	Zarządu	KGW	w	Torzewie	oraz	Rady	
Gminy	i	Urzędu	Gminy.

Uroczystość	 rozpoczęła	 się	przemarszem	gości	 na	miejsce	
mszy	polowej,	której	przewodniczył	proboszcz	Parafii	pw.	Św.	An-
drzeja	Apostoła	w	Witowie	–	ks.	Andrzej	Aniszczyk.	Po	uroczystej	
eucharystii	nastąpił	przemarsz	w	towarzystwie	orkiestry	dętej	do	
remizy	OSP,	gdzie	odbyła	się	część	oficjalna	uroczystości.	Tu-
taj	miały	miejsca	przemówienia	okolicznościowe	oraz	wręczenie	
odznaczeń	zasłużonym	druhom,	a	spotkanie	zakończyło	się	uro-
czystym	poczęstunkiem.

Tekst: Wojciech Wąsikowski
Foto: Agata Pogodzińska

W trosce  
o nasze bezpieczeństwo

W	dniu	25	września	2018	 r.	w	 siedzibie	Urzędu	Gminy	To-
pólka	 podpisano	 porozumienie	 dotyczące	 włączenia	 jednostki	
Ochotniczej	Straży	Pożarnej	w	Orlu	do	Krajowego	Systemu	Ra-
towniczo	Gaśniczego.	Sygnatariuszami	porozumienia	byli:	bryg.	
Sławomir	 Jagas	–	Komendant	Powiatowy	PSP	w	Radziejowie,	

Pan	Marek	Dybow-
ski	 –	 Wójt	 Gminy	
Topólka	 oraz	 druh	
Jan	Wajer	–	Prezes	
Zarządu	 Jednostki	
OSP	 Orle.	 Zapisy	
parafowanego	 do-
kumentu	 określają	
min. prawa i obo-
wiązki	 wynikające	
z	 przynależności	
jednostki	 do	 sys-
temu.	 Ochotnicza	
Straż	 Pożarna	

w	Orlu	w	Krajowym	Systemie	Ratowniczo	Gaśniczym	 funkcjo-
nuje	od	2014	roku.	W	tym	okresie	strażacy	z	Orla	uczestniczy-
li	w	wielu	akcjach	gaśniczych	 i	 ratowniczych,	a	dzięki	środkom	
finansowym	 samorządu	 terytorialnego	 oraz	 dotacjom	 budżeto-
wym	Skarbu	Państwa	 przeznaczonym	na	 funkcjonowanie	 ksrg	
na	przestrzeni	lat	2014–2018	udało	się	zrealizować	w	jednostce	
OSP	Orle	szereg	 remontów	 i	 inwestycji	 sprzętowych.	Podpisa-
nie	nowego	porozumienia	oraz	 złożenie	 stosownych	wniosków	
do	Komendanta	Głównego	Państwowej	Straży	Pożarnej	regulo-
wane	jest	przez	znowelizowane	rozporządzenie	Ministra	Spraw	
Wewnętrznych	i	Administracji	w	sprawie	zakresu,	szczegółowych	
warunków	i	trybu	włączania	jednostek	ochrony	przeciwpożarowej	
do	krajowego	systemu	ratowniczo-gaśniczego.

Materiał nadesłany z Komendy Powiatowej PSP w Radziejowie
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W	miesiącu	wrześniu	br.	miał	miejsce	odbiór	końcowy	robót	
budowlanych	zadania	pn.	 „Termomodernizacja	budynku	Szkoły	
Podstawowej	w	Topólce”.	Projekt	ten	został	zrealizowany	dzięki	
współfinansowaniu	 ze	 środków	 Europejskiego	 Funduszu	 Roz-
woju	Regionalnego	w	ramach	Osi	priorytetowej	3.	Efektywność	
energetyczna	i	gospodarka	niskoemisyjna	w	regionie,	Działania	
3.3.	Efektywność	energetyczna	w	sektorze	publicznym	i	miesz-
kaniowym,	 Regionalnego	 Programu	 Operacyjnego	 Wojewódz-
twa	Kujawsko-Pomorskiego	na	lata	2014-2020.	Zadanie	wykonał	
„Zakład	Blacharski	Lesław	Wiliński”	Mariusz	Wiliński.	Wykonaw-
ca	wyłoniony	w	drodze	przetargu	nieograniczonego	zrealizował	
inwestycję	za	1	349	368,86	zł.	Koszt	całkowity	inwestycji	wyniósł:	
1	 425	 136,86	 zł	 brutto.	Wysokość	 dofinansowania	 ze	 środków	
RPO	 to:	 981	 634,27	 zł,	 tj.	 68,88%	 kosztów	 kwalifikowalnych	
operacji.	Dzięki	 inwestycji	 budynek	Szkoły	Podstawowej	 został	
ocieplony,	wymieniono	część	stolarki	okiennej,	wyremontowano	
dach	oraz	pomalowano	całą	elewację.	Ponadto	został	zmieniony	
układ	całej	kotłowni,	zakupiono	nowy	kocioł	grzewczy,	który	jest	
jednym	z	nowocześniejszych	w	regionie.	

Ponadto	w miesiącu	 lipcu	 br.	miał	miejsce	 odbiór	 końcowy	
robót	budowlanych	zadania	pn.	 „Rozbudowa	 i	przebudowa	bu-

dynku	Przedszkola	w	Topólce	–	zapewnienie	 równego	dostępu	
do	 wczesnej	 edukacji	 elementarnej”.	 Projekt	 ten	 został	 zreali-
zowany	 dzięki	 współfinansowaniu	 ze	 środków	 Europejskiego	
Funduszu	Rozwoju	Regionalnego	w	ramach	Osi	priorytetowej	6.	
Solidarne	 społeczeństwo	 i	 konkurencyjne	 kadry,	 Działania	 6.3.	
Inwestycja	w	 infrastrukturę	 edukacyjną,	Poddziałania	 6.3.1.	 In-
westycje	w	infrastrukturę	przedszkolną	Regionalnego	Programu	
Operacyjnego	 Województwa	 Kujawsko-Pomorskiego	 na	 lata	
2014-2020.	 Zadanie	 wykonał	 „Zakład	 Blacharski	 Lesław	Wiliń-
ski”	Mariusz	Wiliński.	Wykonawca	wyłoniony	w	drodze	przetar-
gu	 nieograniczonego	 zrealizował	 inwestycję	 za	 654	 322,66	 zł.	
Dodatkowo	 w	miesiącu	 sierpniu	 br.	 dostarczono	 wyposażenie,	
tj.	meble	i	sprzęt	multimedialny	do	budynku	Przedszkola.	Koszt	
wyposażenia	to:	44	666,45	zł	 (brutto).	Koszt	całkowity	 inwesty-
cji	wyniósł:	764	246,02	zł.	brutto.	Wysokość	dofinansowania	ze	
środków	RPO	to:	625	534,09	zł,	tj.	81,86%	kosztów	kwalifikowal-
nych	 operacji.	 Rozbudowa	 przedszkola	 umożliwiła	 stworzenie	
nowych	miejsc	wychowania	przedszkolnego,	w	związku	z	czym	
więcej	dzieci	z	terenu	Gminy	Topólka	ma	dostęp	do	edukacji	ele-
mentarnej.	

Małgorzata Suplicka

Termomodernizacja

W	czwartek	20	września	odbyło	się	uroczyste	otwarcie	nowej	
części	 Punktu	 Przedszkolnego	 w	 Topólce.	 W	 uroczystości	 wzię-
li	 udział	 pracownicy,	 dyrekcja,	władze	 gminy,	 rodzice,	 dzieci	 oraz	

zaproszeni	 goście.	 Oficjal-
nego	 otwarcia	 przedszkola	
poprzez	 przecięcie	 wstęgi	
dokonali:	 Aneta	 Jędrzejew-
ska	–	Członek	Zarządu	Wo-
jewództwa,	 Marek	 Dybow-
ski	 –	 Wójt	 Gminy	 Topólka,	
Grzegorz	 Pierucki	 –	 Dyrek-
tor	Szkoły	Podstawowej	 im.	

Mikołaja	Kopernika	w	Topólce.	Następnie	ks.	Sławomir	Grzegórski	
–	wikariusz	parafii	p.w.	Miłosierdzia	Bożego	w	Topólce	poświęcił	po-
mieszczenia	przedszkolne.	W	ramach	podziękowania	za	uświetnie-
nie	uroczystości	dzieci	wręczyły	zaproszonym	gościom	pamiątkowe	
laurki.	Po	oficjalnym	otwarciu	 zaproszeni	 goście,	 rodzice	 i	 dzieci,	
mieli	możliwość	zwiedzenia	sal	przedszkolnych.

Otwarcie przedszkola

Anna Nowakowska, Anna Głowacka
Foto: Damian Lewiński
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Okręg Nr 1
1. NOWAK Marek	–	zam.	Czamanin	–	zgłoszony	przez	KOMI-

TET	WYBORCZY	PSL
2.	 LINERT Marek Benon	–	zam.	Czamanin	–	zgłoszony	przez	

KWW	„WSPÓŁPRACA	I	ROZWÓJ	W	GMINIE	TOPÓLKA”
3. ŚNIEGOWSKA Beata	–	zam.	Czamanin	–	zgłoszona	przez	

KW	PRAWO	I	SPRAWIEDLIWOŚĆ
4. GRABCZYŃSKA Maria	–	zam.	Czamanin	–	zgłoszona	przez	

KKW	SLD	LEWICA	RAZEM

Okręg Nr 2
1. JASIŃSKI Mirosław Bronisław	–	zam.	Czamanin	–	zgłoszo-

ny	przez	KOMITET	WYBORCZY	PSL
2.	 GÓRSKI Jacek Robert	–	zam.	Czamanin-Kolonia	–	zgłoszony	

przez	KWW	„WSPÓŁPRACA	I	ROZWÓJ	W	GMINIE	TOPÓLKA”
3. LEWANDOWSKA Anna	 –	 zam.	 Czamanin-Kolonia	 –	 zgło-

szona	przez	KW	PRAWO	I	SPRAWIEDLIWOŚĆ
4. OSTROWSKI Stanisław	 –	 zam.	Czamanin-Kolonia	 –	 zgło-

szony	przez	KKW	SLD	LEWICA	RAZEM

Okręg Nr 3
1. CZERWIŃSKI Wiesław	–	zam.	Kamieniec	–	zgłoszony	przez	

KOMITET	WYBORCZY	PSL
2.	 KOZIŃSKI Tomasz	–	zam.	Chalno	Parcele	–	zgłoszony	przez	

KWW	„WSPÓŁPRACA	I	ROZWÓJ	W	GMINIE	TOPÓLKA”
3. WYKPISZ Stanisław Ireneusz	–	zam.	Chalno	–	zgłoszony	

przez	KW	PRAWO	I	SPRAWIEDLIWOŚĆ
4. LEWANDOWSKA Jolanta Anna	–	zam.	Kamieniec	–	zgło-

szona	przez	KKW	SLD	LEWICA	RAZEM

Okręg Nr 4
1. JÓZWIAK Anna Katarzyna	–	zam.	Galonki-Kolonia	–	zgło-

szona	przez	KOMITET	WYBORCZY	PSL
2.	 MURACZEWSKI Marek Ireneusz	–	zam.	Opielanka	–	zgło-

szony	przez	KWW	„WSPÓŁPRACA	 I	ROZWÓJ	W	GMINIE	
TOPÓLKA”

3. ULEWICZ Małgorzata	 –	 zam.	 Borek	 –	 zgłoszona	 przez	 
KW	PRAWO	I	SPRAWIEDLIWOŚĆ

4. JESZKA Ewelina	–	zam.	Borek	–	zgłoszona	przez	KKW	SLD	
LEWICA	RAZEM

Okręg Nr 5
1. LEWANDOWSKI Marek	–	zam.	Opielanka	–	zgłoszony	przez	

KOMITET	WYBORCZY	PSL
2.	 KRUSZYNA Piotr	 –	 zam.	 Miłachówek	 –	 zgłoszony	 przez	

KWW	„WSPÓŁPRACA	I	ROZWÓJ	W	GMINIE	TOPÓLKA”
3. MAŁECKI Tomasz	 –	 zam.	 Głuszynek	 –	 zgłoszony	 przez	 

KW	PRAWO	I	SPRAWIEDLIWOŚĆ
4. DOBIECKA Joanna	 –	 zam.	 Głuszynek	 –	 zgłoszona	 przez	

KKW	SLD	LEWICA	RAZEM

Okręg Nr 6
1. WOJTYSIAK Stanisław Adam	 –	 zam.	 Bielki	 –	 zgłoszony	

przez	KOMITET	WYBORCZY	PSL
2.	 GŁOWACKA Agnieszka	 –	 zam.	 Bielki	 –	 zgłoszona	 przez	

KWW	„WSPÓŁPRACA	I	ROZWÓJ	W	GMINIE	TOPÓLKA”
3. FALGOWSKI Damian	 –	 zam.	 Bielki	 –	 zgłoszony	 przez	 

KW	PRAWO	I	SPRAWIEDLIWOŚĆ

Okręg Nr 7
1. ZIELIŃSKA Barbara	 –	 zam.	 Świerczyn	 –	 zgłoszona	 przez	

KWW	„WSPÓŁPRACA	I	ROZWÓJ	W	GMINIE	TOPÓLKA”
2.	 SZCZEPAŃSKA Agnieszka	–	zam.	Świerczyn	–	zgłoszona	

przez	KW	PRAWO	I	SPRAWIEDLIWOŚĆ

3. STECIUK Ewelina	–	zam.	Świerczyn	–	zgłoszona	przez	KKW	
SLD	LEWICA	RAZEM

Okręg Nr 8
1. KOŁOWSKI Krystian Maciej	 –	 zam.	 Topólka	 –	 zgłoszony	

przez	KOMITET	WYBORCZY	PSL
2.	 WOLF Renata Jolanta	 –	 zam.	Topólka	 –	 zgłoszona	 przez	

KW	PRAWO	I	SPRAWIEDLIWOŚĆ
3. WASZAK Andrzej	–	zam.	Wola	Jurkowa	Kolonia	–	zgłoszony	

przez	KWW	„WSPÓŁPRACA	I	ROZWÓJ	W	GMINIE	TOPÓLKA”
4. SZWEDEK Łukasz	–	zam.	Topólka	–	zgłoszony	przez	KKW	

SLD	LEWICA	RAZEM

Okręg Nr 9
1. NOWAK Adam	 –	 zam.	 Wola	 Jurkowa	 –	 zgłoszony	 przez	 

KOMITET	WYBORCZY	PSL
2.	 MIGDALSKA Anna Maria	–	zam.	Jurkowo	–	zgłoszona	przez	

KWW	„WSPÓŁPRACA	I	ROZWÓJ	W	GMINIE	TOPÓLKA”
3. KRACIŃSKI Zdzisław Marian	–	zam.	Wola	Jurkowa	–	zgło-

szony	przez	KW	PRAWO	I	SPRAWIEDLIWOŚĆ
4. SZEWS Julita	–	zam.	Dębianki	–	zgłoszona	przez	KKW	SLD	

LEWICA	RAZEM

Okręg Nr 10
1. PIEKARSKI Tadeusz Edward	–	zam.	Torzewo	–	zgłoszony	

przez	KOMITET	WYBORCZY	PSL
2.	 MARSZEWSKI Andrzej	–	zam.	Sadłużek	–	zgłoszony	przez	

KW	PRAWO	I	SPRAWIEDLIWOŚĆ
3. LEWANDOWSKI Przemysław	–	zam.	Sadłużek	–	zgłoszony	

przez	KKW	SLD	LEWICA	RAZEM

Okręg Nr 11
1. MACIEJEWSKI Marek	 –	 zam.	 Świerczynek	 –	 zgłoszony	

przez	KOMITET	WYBORCZY	PSL
2.	 GRABOWSKI Krzysztof Jerzy	–	zam.	Świerczynek	–	zgło-

szony	przez	KWW	„WSPÓŁPRACA	 I	ROZWÓJ	W	GMINIE	
TOPÓLKA”

3. KALOCIŃSKA Marzanna	–	zam.	Świerczynek	–	zgłoszona	
przez	KW	PRAWO	I	SPRAWIEDLIWOŚĆ

Okręg Nr 12
1. SMÓL Alfreda Renata	 –	 zam.	Paniewo	–	zgłoszona	przez	

KOMITET	WYBORCZY	PSL
2.	 WYSOCKA Weronika	–	zam.	Paniewek	–	zgłoszona	przez	

KWW	„WSPÓŁPRACA	I	ROZWÓJ	W	GMINIE	TOPÓLKA”
3. MATYKIEWICZ Paweł	 –	 zam.	 Paniewo	 –	 zgłoszony	 przez	

KW	PRAWO	I	SPRAWIEDLIWOŚĆ
4. WOŹNICKI Marek Józef	–	zam.	Paniewek	–	zgłoszony	przez	

KKW	SLD	LEWICA	RAZEM

Okręg Nr 13
1. DYKON Andrzej	 –	 zam.	 Kozjaty	 –	 zgłoszony	 przez	 KWW	

„WSPÓŁPRACA	I	ROZWÓJ	W	GMINIE	TOPÓLKA”
2.	 SOŁTYSIŃSKI Mariusz	 –	 zam.	 Kozjaty	 –	 zgłoszony	 przez	

KKW	SLD	LEWICA	RAZEM

Okręg Nr 14
1. MICHALAK Małgorzata	–	zam.	Sierakowy	–	zgłoszona	przez	

KWW	„WSPÓŁPRACA	I	ROZWÓJ	W	GMINIE	TOPÓLKA”
2.	 NIEDOŚMIAŁEK Anna	–	zam.	Sierakowy	–	zgłoszona	przez	

KW	PRAWO	I	SPRAWIEDLIWOŚĆ

Okręg Nr 15
1. BORKOWSKI Stanisław	 –	 zam.	 Orle	 –	 zgłoszony	 przez	

KWW	„WSPÓŁPRACA	I	ROZWÓJ	W	GMINIE	TOPÓLKA”

Kandydaci do Rady Gminy Topólka
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Nadszedł	 czas	 podsumowań.	 Nasza	 kadencja	 rozpoczęła	
się	16	listopada	2014	roku.	Biuletyn	Informacyjne	„Nasze	Spra-
wy”	redagowany	był	zawsze	przez	Komisję	do	Spraw	Promocji	
Gminy.	Redagowało	 go	 5	 różnych	 zespołów	 zmieniających	 się	
wraz	z	wyborem	Rady	Gminy.	Obecną	komisję	od	czterech	 lat	
prezentują:	Anna	Migdalska	–	przewodnicząca	komisji,	Stanisław	
Borkowski	 –	 przewodniczący	 Rady	 Gminy,	 Barbara	 Zielińska	
–	 sołtys	Świerczyna,	Marek	 Ireneusz	Muraczewski	 –	 radny.	W	
skład	zespołu	redakcyjnego	weszły	jeszcze:	Danuta	Szymańska-
Mączka	–	emerytowana	nauczycielka	i	Anna	Wasiak	–	pracownik	
biura	 Rady	 Gminy	 Topólka.	 Obie	 redagowały	 czasopismo	 bez	
przerwy	od	2000	roku.	Dwumiesięcznik	„Nasze	Sprawy”	zaczę-
liśmy	wydawać	 od	 nr	 6(89)	 listopad–grudzień	 2014	 r.	Od	 tego	
numeru	zmieniliśmy	szatę	graficzną	okładki,	ale	nazwa	biuletynu	
była	i	jest	ciągle	taka	sama.

Podczas	naszej	kadencji	na	przełomie	marca	i	kwietnia	2015	
roku	przypadł	nam	jubileusz	15-lecia	biuletynu.	W	związku	z	tym	
w	Urzędzie	 Gminy	 odbyło	 się	 uroczyste	 spotkanie	 z	 osobami,	
które	 przez	 poprzednie	 lata	 tworzyły	 biuletyn.	 Zaproszonym	
gościem	m.in.	 był	Andrzej	Grabowski,	 który	 był	 pomysłodawcą	
biuletynu	 i	pierwszym	przewodniczącym	zespołu	 redakcyjnego.	
Pomysłodawcą	nazwy	„Nasze	Sprawy”	był	w	2000	r.	Piotr	Kali-
nowski.	Zebrani	z	uwagą	słuchali	wspomnień.	W	miłej	atmosfe-
rze	uczestnicy	spotkania	wymieniali	się	swoimi	spostrzeżeniami,	
uwagami	na	temat	wydawanego	przez	15	lat	czasopisma.

Kolejnym	ważnym	jubileuszem	było	setne	wydanie	„Naszych	
Spraw”	na	przełomie	września	i	października	2016	roku.	Minęło	
16	lat	odkąd	wydawany	jest	ten	dwumiesięcznik.	Z	okazji	wyda-
nia	setnego	numeru	biuletynu	na	zaproszenie	zespołu	redakcyj-
nego	odbyły	się	warsztaty	dziennikarskie,	na	które	zaprosiliśmy	
redaktor	Jolantę	Młodecką	z	 „Gazety	Pomorskiej”	oraz	zespoły	
redakcyjne	 z	 sąsiednich	 gmin:	 „Powiatowego	 ABC”,	 „Radzie-
jowianina”,	 „Echa	 Piotrkowa”	 i	 „Wiadomości	 z	 Gminy	 Dobre”.	
Redaktor	 Młodecka	 podzieliła	 się	 doświadczeniami	 ze	 swojej	
zawodowej	 pracy	 dziennikarskiej.	 Przedstawiła	 zasady,	 jakimi	
powinniśmy	 się	 kierować,	 aby	 tworzyć	 wiarygodne	 i	 ciekawe	

źródła	 informacji.	 Pamiętamy	 uzasadnienie	 do	 podjęcia	 przez	
Radę	Gminy	w	2000	r.	uchwały	o	wydawaniu	Biuletynu	Informa-
cyjnego	„Nasze	Sprawy.	Uzasadnienie	to	brzmiało	następująco:	
„Niezbędnym	warunkiem	efektywnego	sprawowania	władzy	sa-
morządowej	 jest	umiejętność	bieżącego	komunikowania	się	ze	
społeczeństwem…	 Biuletyn	 Informacyjny	 znacząco	 rozszerzy	
ilość	odbiorców	informacji,	jak	i	jej	merytoryczny	zakres”.	W	cza-
sie	 dziennikarskich	 warsztatów	 wymieniliśmy	 uwagi	 dotyczące	
pracy	przy	wydawaniu	gminnej	prasy.	Skorzystaliśmy	z	rad	i	do-
świadczeń	zaproszonych	gości,	aby	doskonalić	nasza	amatorską	
pracę	redakcyjną.

Ze	względu	na	wejście	nowych	przepisów	o	RODO,	nie	ukazał	
się	w	terminie	kolejny	3	(110)	numer	„Naszych	Spraw”.	Dlatego	
w	nowym	wydaniu	biuletynu	będą	zawarte	2	numery	3-4	(110-111)	 
za	miesiąc	maj–czerwiec–lipiec–sierpień	2018	r.	Obecny	podwój-
ny	numer	biuletynu	również	jest	jubileuszowy,	bo	minęło	18	lat,	
jak	wydajemy	„Nasze	Sprawy”.	Czasopismo	to	jak	człowiek	na-
brało	dojrzałości.

Podsumowując	działalność	obecnego	zespołu	redakcyjnego	
kontynuujemy	przyjętą	wcześniej	zasadę,	że	biuletyn	będzie	in-
formować	o	działaniach	władz	samorządowych,	o	sprawach	do-
tyczących	naszej	gminy,	będzie	inicjować	działania	społeczności	
lokalnej.	 Piszemy	więc	 o	 szkołach,	wydarzeniach	 kulturalnych,	
inwestycjach,	 o	 historii	 naszej	 gminy,	 o	 kościołach	 i	 zabytkach	
znajdujących	się	w	naszych	świątyniach.	Przedstawiamy	nowo-
rodków	 i	 zamieszczamy	 zdjęcia	 ślubne.	 Piszemy	 o	 stulatkach.	
Organizowaliśmy	 wiele	 konkursów	 (plastycznych,	 literackich,	
fotograficznych),	w	których	brali	udział	mieszkańcy	gminy.	Nasz	
dwumiesięcznik	jest	źródłem	informacji,	z	którego	korzystali	rów-
nież	studenci	piszący	prace	dyplomowe.

Od	sołtysów,	którzy	dostarczają	biuletyny	w	sołectwach,	wie-
my,	że	są	chętnie	czytane	nie	 tylko	przez	mieszkańców	naszej	
gminy,	ale	są	rozsyłane	po	całym	kraju.	To	daje	nam	redaktorom
-amatorom	satysfakcję	i	jest	zachętą	do	dalszej	pracy.

Zespół redakcyjny „Naszych Spraw”
i Komisja do Spraw Promocji Gminy

Drodzy Czytelnicy i Mieszkańcy gminy Topólka!

Kandydaci na wójta w wyborach  
Wójta Gminy Topólka

1. DYBOWSKI Marek	–	58	lat	–	zam.	Paniewo	–	zgłoszony	przez	
KWW	„WSPÓŁPRACA	I	ROZWÓJ	W	GMINIE	TOPÓLKA”

2. HERNACKI Marcin	–	42	lata	–	zam.	Orle	–	zgłoszony	przez	
KOMITET	WYBORCZY	PSL

3. JĄKALSKI Arkadiusz	–	41	 lat	–	zam.	Sadłóg	–	zgłoszony	
przez	KKW	SLD	LEWICA	RAZEM

4. LEWANDOWSKI Konrad Dariusz	–	48	lat	–	zam.	Czamanin	
–	zgłoszony	przez	KW	PRAWO	I	SPRAWIEDLIWOŚĆ

11	października	w	sali	konferencyjnej	Urzędu	Gminy	w	Topól-
ce	odbyła	się	uroczystość	wręczenia	Nagród	Wójta	pedagogom	
za	szczególne	osiągnięcia	w	pracy	dydaktyczno-wychowawczej	
i	kierowniczej.	W	uroczystości	uczestniczyli:	Wójt	Gminy	Marek	
Dybowski	 oraz	 wyróżnieni	 dyrektorzy	 i	 nauczyciele	 szkół	 pod-
stawowych.	 Podczas	 spotkania	 wójt	 złożył	 pedagogom	 życze-
nia	z	okazji	Dnia	Edukacji	Narodowej,	podziękował	za	wzorową	
pracę	oraz	wręczył	nagrody	 i	okolicznościowe	dyplomy.	Nagro-
dę	Wójta	Gminy	Topólka	otrzymali:	Dyrektor	Szkoły	Podstawo-
wej	w	Paniewie	Barbara	Wieser,	Dyrektor	Szkoły	Podstawowej	
w	Topólce	Grzegorz	Pierucki,	nauczyciele	Szkół	Podstawowych	
w	Paniewie	i	Topólce:	Elżbieta	Balcerczyk,	Anna	Dykon,	Mariola	
Linert,	 Eliza	 Ospalska-Grudzień,	 Lidia	Wąsikowska.	 Spotkanie	
było	także	okazją	do	rozmów	na	temat	trudnej,	ale	dającej	dużo	
satysfakcji	pracy	nauczyciela.	

Uroczystość wręczenia nagród wójta

Maria Olszewska
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Tegoroczna	susza	objęła	swym	zasięgiem	większość	gmin	
na	terenie	całego	kraju.	Dla	gminy	Topólka	Wojewoda	Kujaw-
ko-Pomorski,	 na	 wniosek	 wójta	 gminy,	 z	 dniem	 27	 czerw-
ca	2018	 r.	 powołał	 komisję	do	 spraw	oszacowania	 zakresu	
i	 wysokości	 szkód	 doznanych	 w	 wyniku	 suszy.	 Do	 komisji	
wpłynęło	 448	 wniosków	 o	 oszacowanie	 strat	 w	 uprawach.	
Największe	straty	odnotowano	w	zbożach	 jarych	 i	 roślinach	
strączkowych	oraz	użytkach	zielonych,	natomiast	niższy	spa-
dek	plonów	wykazały	oziminy.	Komisja	szacując	straty	musi	
mieć	 na	 względzie	 obowiązujące	 w	 tym	 zakresie	 przepisy	
oraz	wytyczne	Ministerstwa	Rolnictwa	i	Rozwoju	Wsi	tj.
1.	 Rozporządzenie	Rady	Ministrów	z	dnia	27	stycznia	2015	r.	

w	sprawie	szczegółowego	zakresu	 i	 sposobów	 realizacji	
niektórych	zadań	Agencji	Restrukturyzacji	 i	Modernizacji	
Rolnictwa,

2.	 Wytyczne	Ministerstwa	 Rolnictwa	 i	 Rozwoju	Wsi	 z	 dnia	
29	maja	2018	r.	dla	Komisji	powołanych	przez	Wojewodę,

3.	 Ustawę	 z	 dnia	 7	 lipca	 2005	 r.	 o	 ubezpieczeniu	 upraw	
i	 zwierząt	 gospodarskich,	 wskazującą	 na	 konieczność	
uwzględniania	wskaźników	klimatycznego	bilansu	wodne-
go	dla	poszczególnych	gatunków	roślin	uprawnych	i	gleb,	
z	 podziałem	 na	województwa	 i	 poszczególne	 gminy,	 na	
podstawie	 danych	 przekazanych	 przez	 Instytut	 Uprawy,	
Nawożenia	i	Gleboznawstwa	w	Puławach.
Zgodnie	 z	monitoringiem	suszy	prowadzonym	przez	 IUNG,	

na	terenie	gminy	Topólka	susza	nie	wystąpiła	na	III	i	IV	kategorii	

glebowej,	co	skutkowało	brakiem	możliwości	oszacowania	więk-
szości	upraw	na	terenie	sołectw	Kamieniec,	Chalno,	Czamanin
-Kolonia	i	Czamanin	oraz	pojedynczych	upraw	na	terenie	sołectw	
Kozjaty,	Sierakowy,	Orle,	Paniewo,	Paniewek	 i	Bielki.	Mimo	wi-
docznych	oznak	suszy	w	kukurydzy	i	burakach	cukrowych,	opie-
rając	się	na	monitoringu	IUNG	nie	można	było	oszacować	strat	
w	tych	uprawach.	Dopiero	wrześniowy	raport	wskazał	wystąpienie	
suszy	w	burakach	cukrowych	i	ziemniakach.	Stwierdzenie	te	daje	
Komisji	podstawę	do	sporządzenia	protokołów	korygujących.

Mając	na	względzie	krótki	 termin,	 jaki	w	pierwszej	wersji	
ARIMR	wyznaczyła	rolnikom	na	składanie	wniosków	o	uzyska-
nie	pomocy	finansowej	(do	28.	09.2018	r.),	Komisja	dołożyła	
wszelkich	 starań,	 aby	 rolnicy	 z	gminy	Topólka	niezwłocznie	
otrzymali	zweryfikowane	przez	Urząd	Wojewódzki	protokoły	
i	uniknęli	długiego	oczekiwana	w	kolejce	na	złożenie	wniosku	
w	ARIMR.	Ostatecznie,	z	uwagi	na	wejście	nowych	upraw	do	
szacowania,	termin	złożenia	wniosku	do	ARiMR	został	wydłu-
żony	do	31.10.2018	r.

Temat	 suszy	 oraz	 sposoby	 jej	 szacowania	 był	 jednym	
z	tematów	Konwentu	Wójtów	Gmin	Wiejskich	Województwa	
Kujawsko-Pomorskiego,	który	odbył	się	w	dniu	27	września	
w	Bytoniu.	Wójtowie	wypracowali	wspólne	stanowisko	w	spra-
wie	 szacowania	 strat	 w	 rolnictwie,	 spowodowanych	 klęską	
suszy,	które	skierowano	do	organów	stanowiących	przepisy	
w	tym	zakresie.	Treść	stanowiska	prezentujemy	poniżej.

Katarzyna Bartczak

Susza
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Urodzili sięŚlub

Fabian	Tomaszewski,	Sierakowy,	 
ur.	14.12.2017

Maksymilian	Łączkowski,	zam.	Chalno 
ur.	11.07.2018	r.

Joanna	Gościniak,	zam.	Rybiny	Leśne 
ur.	12.07.2018r.

Zosia	Lorenc,	zam.	Emilianowo
ur.	19	stycznia	2018

Żurek
VII	edycja	święta	Żuru	Kujawskiego	Stary	Brześć	16	czerwiec	2018.	Największa	im-

preza	kulinarna	w	powiecie	włocławskim.	Do	konkursu	stanęło	18	drużyn	–	kół	gospodyń	
wiejskich,	szkół,	stowarzyszeń.	Zwyciężczynie	–	Gminna	Rada	Kobiet	Topólka!

Czyż	to	nie	brzmi	dumnie?	Brawo	nasze	panie,	nie	dosyć,	że	smacznie	gotują,	to	
jeszcze	świetnie	promują	naszą	gminę.	A	jakich	składników	trzeba	użyć,	aby	ugotować	
najlepszy	żurek?

Nasze	panie	zdradziły	nam	swój	przepis,	potrzebne	są:
–	 5	dag	dobrego	humoru,
–	 10	roześmianych	twarzy,
–	 ogromne	serca	na	koszulkach,
–	 100	nutek	wspaniałej	muzyki	kapeli,
–	 0,5	l	dobrego	zakwasu,

A	na	koniec	zapach	świeżego	majeranku,
Polecamy	każdemu	kto	lubi	nasze	kujawskie	smaki	:)

Tekst i foto: Agata Pogodzińska


