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 Wraz z rozpoczęciem nowego roku 
szk. 2017/2018 weszła w życie refor-
ma oświaty. Z dniem 31 sierpnia 2017 r. 
zakończyło swoją działalność Publicz-
ne Gimnazjum im. Adama Mickiewicza 
w Topólce. Od 1 września 2017 r. na te-
renie Gminy Topólka funkcjonują dwie 
ośmioletnie szkoły podstawowe. W Szko-
le Podstawowej im. Mikołaja Kopernika 
w Topólce, w której uczy się 356 uczniów, 
stanowisko dyrektora pełni Grzegorz Pie-
rucki, natomiast wicedyrektora Elżbieta 
Budzyńska. W Szkole Podstawowej im. 
Franciszka Becińskiego w Paniewie, do 
której uczęszcza 68 uczniów, dyrektorem 
jest Barbara Wieser. W pięciu oddzia-
łach przedszkolnych w szkołach pod-
stawowych oraz w punkcie przedszkol-
nym, wychowanie przedszkolne realizuje 
113 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Pracę 
dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą 
wykonuje 60 nauczycieli. W nowym roku 
szkolnym w szkołach pracuje pedagog 
Elżbieta Pesta-Wojtysiak.

 W związku z reformą oświaty, w szko-
łach nastąpiły istotne zmiany organiza-
cyjne. Przez najbliższe dwa lata w Szkole 
Podstawowej w Topólce będą uczyli się 
uczniowie klas gimnazjalnych. Również na-
uczyciele i pracownicy obsługi gimnazjum 
od 1 września stali się nauczycielami i pra-
cownikami Szkoły Podstawowej w Topólce. 
Ponieważ od nowego roku nauka w szkole 
odbywa się w systemie jednozmianowym 
i lekcje kończą się wcześniej, zmienił się 
harmonogram kursów autobusów szkol-
nych. Reforma szczególnie zaskoczyła 
ubiegłorocznych szóstoklasistów, którzy 
zamiast trafić do gimnazjum, rozpoczęli na-
ukę w klasie siódmej. W klasach I, IV i VII 
obowiązuje nowa podstawa programowa. 

 Wzorem lat ubiegłych szkoły przygo-
towały dla uczniów bogatą ofertę zajęć 
pozalekcyjnych, podczas których mogą 
zdobywać nową wiedzę i umiejętności oraz 
rozwijać swoje zdolności i zainteresowania. 
Uczniowie niepełnosprawni oraz ze specy-
ficznymi trudnościami w uczeniu się, zostali 
objęci pomocą psychologiczno-pedago-
giczną. Przed uczniami możliwość wzięcia 
udziału w licznych konkursach, projektach 
i programach edukacyjnych, m. in. „Umiem 
pływać”, „Szkolny Klub Sportowy”. Dzięki 
dotacji podręcznikowej uczniowie wszyst-
kich klas otrzymali bezpłatne podręczniki, 
ćwiczenia i materiały edukacyjne. Ucznio-
wie mogą również liczyć na pomoc finanso-
wą w postaci stypendium szkolnego.

 Uroczysta inauguracja nowego roku 
szkolnego 2017/2018 już za nami, a przed 
nami czas wytężonej pracy. Wszystkim 
uczniom życzymy sukcesów w nauce oraz 
dużo radości z przebywania w szkole, a na-
uczycielom satysfakcji z wykonywanej pracy.

Maria Olszewska, Kierownik CUW
Foto: nadesłane

Rok szkolny 2017/2018 rozpoczęty!

Klasa VII a SP Topólka

Klasa VII b SP Topólka

Klasa VII SP Paniewo
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Podpisanie umów  
na dofinansowanie  

inwestycji
1. Podpisanie umowy na dofinansowanie moder-

nizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych
Współfinansowane przy udziale środków budżetu Wojewódz-

twa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń 
gruntów z produkcji rolnej zadanie pn.: „Modernizacja drogi 
gminnej w Torzewie położonej w miejscowości Torzewo” 
(działka nr 107 w obrębie geodezyjnym Torzewo) już niedługo 
wkroczy w fazę realizacji. 

Gmina Topólka skorzystała z możliwości ubiegania się o środ-
ki pochodzące z należności i opłat rocznych z tytułu wyłączeń 
gruntów rolnych i leśnych z produkcji. Podziału tych środków do-
konał zarząd województwa kujawsko-pomorskiego.

Informujemy, iż w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego dokonano podpisania umowy, w którym 
wzięli udział Wójt Marek Dybowski oraz Skarbnik Gminy Teresa 
Głowacka.

Przedsięwzięcie obejmuje modernizację drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych w technologii nawierzchni powierzchniowo 
utrwalonej emulsją i grysami na istniejącej podbudowie tłucznio-
wej. Podpisana umowa gwarantuje uzyskanie wsparcia finanso-
wego w kwocie do 30.000,00 zł.

2. Podpisanie umowy na dofinansowanie  
inwestycji w ramach Programu Rozwoju  
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Skorzystaliśmy również z możliwości ubiegania się o środki 
unijne na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Nasz 
wniosek złożony w dniu 15 lutego br. w Urzędzie Marszałkow-
skim w Toruniu uzyskał pozytywną ocenę, co oznaczało że speł-
niliśmy warunki otrzymania dofinansowania na operację typu 
,,Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wspar-
cie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbu-
dową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji 
w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, tj. wspieranie 
lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskch na lata 2014-2020.

06 lipca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego w Toruniu nastąpiło uroczyste podpisanie 

Inwestycje drogowe  
w gminie Topólka

W lipcu br. gmina Topólka rozstrzygnęła przetarg na zadanie 
pn.: „Przebudowa dróg gminnych w 2017 roku”. Zakład Usług 
Drogowych z Mogilna jest w trakcie przebudowy 11 odcinków 
dróg tj.:
– Przebudowa drogi gminnej Opielanka - Głuszynek położonej 

w m. Głuszynek, 
– Przebudowa drogi gminnej Nr 180835C Orle –Rybiny położo-

nej w m. Orle, 
– Przebudowa drogi gminnej Świerczynek-Paniewo położonej 

w m. Paniewo, 
– Przebudowa drogi gminnej w Woli Jurkowej Koloni położonej 

w m. Wola Jurkowa Kolonia, 
– Przebudowa drogi gminnej Nr 180830C Kozjaty - Orle poło-

żonej w m. Kamieńczyk, 
– Przebudowa drogi gminnej w Chalnie położonej w m. Chalno, 
– Przebudowa drogi gminnej nr 180117C Znaniewo-Iłowo poło-

żonej w m. Znaniewo, 
– Modernizacja drogi gminnej w Torzewie położonej w m. To-

rzewo,
– Przebudowa drogi gminnej nr 180813C Świerczyn-Iłowo po-

łożonej w m. Galonki, 
– Przebudowa drogi gminnej nr 180806C Świerczyn-Bodzano-

wo położonej w m. Paniewek, 
– Przebudowa drogi gminnej w Czamaninku położonej w m. 

Czamaninek,
o łącznej długości 5.366 km na kwotę 704.757,10 zł.

W ramach robót uzupełniających zostanie dodatkowo wyko-
nane 280 mb dróg gminnych na kwotę 42.220,97 zł.

Modernizacja drogi gminnej w Torzewie na odcinku od km 
0+000 do km 0+650 położona w miejscowości Torzewo jest 
możliwa dzięki wsparciu finansowanemu ze środków budżetu 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu 
wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolniczej oraz ze środków 
budżetu gminy.

Obecnie precyzowane są plany modernizacji dróg na 2018 
rok. Według wstępnych ustaleń planujemy zrealizować w 2018 
roku modernizację ok. 9.500 mb dróg gminnych. W latach 2015-
2017 zostało zmodernizowanych 16.906 mb dróg gminnych.

Tekst: Marek Dybowski

umowy o przyznanie pomocy na dofinansowanie zadania pn.: 
„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 
Gminy Topólka”, w kwocie 560.476,00 zł tj. 63,63% poniesio-
nych kosztów kwalifikowanych. W/w kwota odnosi się do budowy 
50 sztuk indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków 
na terenie Gminy Topólka. 

W wyniku realizacji tego zadania zostanie osiągnięty nastę-
pujący cel: poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Topól-
ka poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w celu 
regulacji gospodarki ściekowej i ochrony środowiska co wpłynie 
na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska.

W miesiącu lipcu otrzymaliśmy pisemne potwierdzenie o po-
zytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku dotyczącego projektu 
pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Topól-
ce”, zadanie to będzie realizowane w 2018 roku. Na bieżąco bę-
dziemy informować Państwa o rozstrzygnięciach kolejnych kon-
kursów, w ramach których ubiegamy się o pozyskanie środków 
finansowych na realizację zaplanowanych zadań.

Tekst: Justyna Grabowska

Zdjęcia: Serwis fotograficzny Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.



4 NASZE SPRAWY 4 (105)

Zawody sportowo-pożarnicze, występy utalentowanej mło-
dzieży z gminy Topólka, wspólna biesiada ze Spółdzielnią „Świt”, 
zabawy dla dzieci i okazja do tańca przy muzyce naszych lokal-
nych zespołów – to tylko niektóre z wielu atrakcji podczas festy-
nu przygotowanego przez wójta gminy i Gminny Ośrodek Kultury 
w Topólce na „Powitanie lata”.

Ta cykliczna impreza, jak co roku cieszy się dużym powo-
dzeniem bez względu na pogodę, która tym razem była niestety 
kapryśna. W sobotę 1 lipca 2017 r. bawiliśmy się razem na sta-
dionie w Dębiankach.

Festyn rozpoczęły Gminne zawody sportowo-pożarnicze pię-
ciu jednostek OSP z terenu naszej gminy, które wmaszerowały na 
stadion w takt marsza, granego przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą 
„Sempre Cantabile” pod batutą Zbigniewa Wojciechowskiego. 

Zwycięskim drużynom: I miejsce – OSP Topólka, II – OSP Orle, 
III – OSP Torzewo, dalej OSP Paniewo i OSP Kozjaty, puchary 
i pamiątkowe dyplomy wręczył wójt gminy Marek Dybowski.

Festyn „Powitanie lata” 2017

Gdy druhowie wykazywali się swoimi umiejętnościami zawo-
dowymi, jednocześnie odbywała się prezentacja sprzętu policyj-
nego z Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie patrolowo-in-
terwencyjnego, techniki kryminalistycznej i Grupy Wodnej Policji 
w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”.

Występowała grupa taneczna „Biedronki”, przygotowana 
przez Grażynę Błaszczyk. Śpiewała Sara Maciejewska oraz wo-
kaliści ze Studium Sztuki Wokalnej przy Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Topólce przygotowani przez Zbigniewa Wojciechowskiego: 
Gabrysia Wieser, Oliwia Redzimska, Izabela Orłowska, Patrycja 
Biernacka, Zuzia Matusiak, Natalia Waszak i Mariusz Kosiński.

Druhowie z jednostki OSP Topólka sprawnie przeprowadzili 
symulację akcji ratunkowej z płonącego samochodu. Było dużo 
ognia, dymu i pokaz profesjonalnego wydobywania rannego 
z pojazdu.
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30 lipca 2017 roku w gorące  niedzielne popołudnie strażacy 
z OSP w Orlu brali skuteczny udział w gaszeniu pożaru ścierni-
ska na polu w miejscowości Orle. Pożar powstał w czasie zbioru 
zboża (omłot kombajnem). Dzięki szybkiej akcji druhów straża-
ków z Orla pożar został ugaszony i nie rozprzestrzenił się na są-
siednie pola ze zbożem i pobliski lasek, w którym znajdują się 
domki letniskowe. Skala zagrożenia była bardzo duża. W akcji 
gaśniczej brali udział: Jan Wajer (prezes OSP), Grzegorz Wajer, 

Strażacy w akcji

Jarosław Wajer, Jarosław Frontczak, Grzegorz Pawlak, Mariusz 
Nowakowski i Łukasz Wiliński. Gdy strażacy z Orla dogaszali 
ściernisko, na pomoc przybyli także druhowie z jednostki OSP 
w Topólce i z OSP w Byczu. 

Okres wakacji i żniw, to dla druhów strażaków wzmożo-
ny czas pracy i służby. Za to poświęcenie własnego czasu dla 
niesienia pomocy innym należy się naszym  strażakom wielkie 
uznanie i szacunek.

Foto i tekst Stanisław Borkowski

Obecni na festynie bawili się doskonale 
we wspólnej biesiadzie przy grillu serwo-
wanym przez Spółdzielnię „Świt” oraz ko-
rzystali z oferty kulinarnej przygotowanej 
przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich.

Dzieci natomiast korzystały z wielu 
atrakcji przygotowanych przez Lokalną Gru-
pę Działania „Razem dla Powiatu Radzie-
jowskiego” oddając się zabawom w „Wiosce 
pirackiej” prowadzonej przez animatorki. 

Przepyszny żurek sponsorowany przez 
LGD, przygotowała restauracja „Gęsia 
Nóżka” z Radziejowa.

Gwiazdą Festynu był zespół „FAJ-
TERS”. Gorącymi rytmami rozgrzali pu-
bliczność w samą porę, bo wieczór po-
mimo lata, robił się chłodny. Ale humory 
dopisywały, bawiliśmy się świetnie przy 
muzyce zespołu „paŁza” i „Adrianex”, któ-
rych brzmienie porywało do tańca. Gorą-
cego lata życzymy.

Tekst: Iwona Waszak
Foto: Damian Lewiński



6 NASZE SPRAWY 4 (105)

Przepiękne dekoracje umieszczone na terenie naszej gminy 
i przy drogach wjazdowych do Topólki wskazywały na to, że zbli-
ża się święto rolników.

W niedzielę 20 sierpnia 2017 r. odbyły się Gminno-Parafialne 
Dożynki. To największe święto rolników będące ukoronowaniem 
ich całorocznego trudu, obchodzone po zakończeniu najwięk-
szych prac polowych i zebraniu plonów. Licznie więc zebrali się 
na stadionie w Dębiankach, by uroczyście przeżyć ten dzień i po-
dziękować za tegoroczne dary ziemi.

Starostami tegorocznych dożynek byli Joanna Moszczyńska 
z Torzewa i Wojciech Jarmużyński z Rybin – sołectwo Orle.

Święto Plonów rozpoczęło się uroczystym korowodem, pro-
wadzonym przez „kapelę” powstałą na bazie muzyków wchodzą-
cych w skład orkiestry „Sempre Cantabille” oraz chór składający 
się głównie z pań z Klubu Seniora „Złota Jesień”. Uczestniczyły 
w nim delegacje z przepięknymi, misternie wykonanymi wień-
cami dożynkowymi i bochnami chleba oraz radni, sołtysi, panie 
z Kół Gospodyń Wiejskich wyróżniające się barwnymi strojami.

Po złożeniu wieńców i chleba przed polowym ołtarzem, odby-
ła się Msza Św. Dziękczynna, którą odprawił ks. Kan. Antoni Woj-
ciechowski. Podczas mszy św. starostowie przekazali na ręce 
wójta gminy Marka Dybowskiego symbol tegorocznych plonów 
– bochen chleba.

Święto Plonów to czas radości i zabawy, dlatego też impre-
zę uświetniła część artystyczna. Zagrała Młodzieżowa Orkiestra 
„Sempre Cantabille”, a do jej utworów zatańczyła grupa „Iskry”. 
Na scenie zaś zaprezentowali się uczestnicy Warsztatów Terapii 
Zajęciowej z Nowej Wsi, „Kapela z Szaconkiem”, kwintet blasza-
ny „Wah Wah Brass” oraz Sara Maciejewska. 

Stoiska wystawowe przygotowali: Tomasz Koziński – pasjo-
nat starego sprzętu rolniczego, Ośrodek Doradztwa Rolnicze-
go – Zarzeczewo, Mariusz Polewski – rzeźba z drewna, Meble 
Ogrodowe z Zarynia, Włocławski Związek Hodowców Gołębi Ra-
sowych i Drobiu Ozdobnego.

Dla zebranych gości, Gminny Ośrodek Kultury przygotował 
grochówkę, natomiast pracownicy Urzędu Gminy serwowali z gril-
la kiełbaskę i kaszankę.

Najmłodsi mogli skorzystać ze zjeżdżalni i dosiąść kucyka. 
Nieodzownym elementem Dożynek stał się Turniej Sołectw. 

Do konkursu zgłosiły się trzy drużyny z sołectw: Bielki, Świerczyn 
i Znaniewo. W takiej też kolejności zdobyli miejsca. Po ogłosze-
niu wyników i wręczeniu nagród przez wójta gminy, przyszedł 
czas na występ gwiazdy wieczoru tj. zespołu „Red Queen”. Do 
końca bawiliśmy się z naszymi lokalnymi zespołami „paŁzą” 
i „Stimą”. Mimo niepokojących prognoz, pogoda dopisała. Do-
żynki zaliczamy do udanych i mamy nadzieję, że zostaną miłym 
wspomnieniem.

Dziękujemy wszystkim, którzy mieli w nich swój udział i po-
magali w organizacji tak pięknego święta. 

Zapraszamy do galerii zdjęć dożynkowych na stronę www.
topolka.pl

Tekst: Iwona Waszak
Foto Damian Lewiński

DOŻYNKI 2017 

Charakterystyka Starostów

Joanna Moszczyńska wspólnie z mężem Jarosławem lat 35 
od 13 lat prowadzą we wsi Torzewo gospodarstwo rolne o po-
wierzchni 34 ha, w którym to prowadzona jest produkcja roślinna 
i zwierzęca. 

Gospodarstwo ukierunkowane jest na produkcję mleka. Pań-
stwo Moszczyńscy współpracują z Kujawską Spółdzielnią Mle-
czarską we Włocławku. Ich ambitnym planem jest dalszy rozwój 
produkcji, zwiększenie stada i budowa nowej, nowoczesnej obory.

Dużą pomocą w rozwinięciu gospodarstwa były fundusze 
unijne z programu „Młody Rolnik”. 

Pani Joanna wraz z mężem przejęli gospodarstwo od teściów 
Jadwigi i Piotra Moszczyńskich, którzy nadal służą im pomocą 
i doświadczeniem. 

Państwo Moszczyńscy maja dla kogo pracować i inwestować 
w rozwój, ponieważ posiadają dwoje dzieci. Córkę Natalię lat 11, 
która chętnie pomaga w gospodarstwie oraz syna Jana lat 8, któ-
ry interesuje się piłką nożną i zawzięcie trenuje. 

Kierunek szkoły jaki pani Joanna ukończyła w Zespole Szkół 
Rolniczych w Marysinie w zawodzie technik- agrobiznesu, spe-
cjalizacja – rynek rolny pomaga jej w prowadzeniu gospodarstwa 
i związanej z nim dokumentacji.

 Pani Joanna pochodzi z sąsiedniej gminy Lubraniec i pomi-
mo krótkiego stażu jako mieszkanka wsi Torzewo została obda-
rzona zaufaniem przez społeczeństwo wsi i w 2015 roku objęła 
funkcję sołtysa.

Pomimo wielu obowiązków Pani Joanna znajduje czas na 
swoją pasję, którą jest tworzenie i komponowanie ogrodu.

Jest dumna, że dziś może pełnić tak dostojną funkcję, jaką 
jest bycie Starościną Dożynek Gminnych.

Wojciech Jarmużyński lat 29 prowadzi we wsi Rybiny go-
spodarstwo rolne o powierzchni 46 ha przejęte od rodziców Ireny 
i Ryszarda Jarmużyńskich. Rozpoczynając działalność rolniczą 
otrzymał wsparcie z programu unijnego „Młody Rolnik”. 

Gospodarstwo ukierunkowane jest na produkcję rośliną 
i zwierzęcą – bydło opasowe.

Pan Jarmużyński ukończył Technikum rolnicze, specjalizacja- 
mechanizacja rolnictwa w Centrum Kształcenia Ustawicznego 
w Starym Brześciu. 

Pan Wojciech i Pani Katarzyna mają syna Kacpra, który ma 
półtora miesiąca. 

Wśród wielu zajęć w gospodarstwie Pan Wojtek znajduje 
czas na wędkarstwo, które to pozwala mu na oderwanie się od 
codziennych obowiązków.

Pan Wojciech pełniąc dziś tę zaszczytną funkcję Starosty Do-
żynek Gminnych kultywuje tradycję rodzinną, gdyż jego ojciec 
będąc w jego wieku również pełnił tę rolę w naszej gminie. 
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Wola Jurkowa

Torzewo

Głuszynek

Orle

Sierakowy

Bielki

Paniewo PPŚ-ki

Sierakowy

Bielki

Bielki

Borek

Kamieńczyk Kozjaty

Topólka Znaniewo

Topólka Topólka przed Urzędem

DEKORACJE DOŻYNKOWE
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Gwiazda wieczoru – zespół „Red Queen”

DOŻYNKI 2017 
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10 września 2017 roku w sąsiedniej 
gminie Lubraniec, odbyły się Dożynki 
Gminno-Parafialne. Reprezentantki 
Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy To-
pólka brały udział w zorganizowanym 
na tej uroczystości – III Festiwalu 
Kuchni Kujawskiej, na którym ser-
wowały tradycyjne potrawy kuchni ku-
jawskiej, takie jak; smalec, czarninę, 
szablok z kapustą, kulisiok, czyli kwas 
z kiszonych buraków oraz ciasta.

Paniom wytrwale towarzyszyła ka-
pela wyłoniona z członków Młodzie-

żowej Orkiestry Dętej Sempre Cantabile 
funkcjonującej przy Gminnym Ośrodku 
Kultury w Topólce, w składzie: Marcin 
Płaczkowski (aranżacja i saksofon), Na-
talia Królikowska (skrzypce), Piotr Błasz-
czyk (gitara basowa), Jaś Błaszczyk 
(bęben), Sebastian Banasiak (trąbka), 
Jan Błaszczyk (klarnet), Mariusz Śnie-
goski (saksofon), Piotr Wojdak (akorde-
on), Eliasz Wojtysiak (perkusja). 

 Większość potraw i dekoracje na-
szego stoiska przygotowała Małgorzata 
Ulewicz – Przewodnicząca KGW Borek – Znaniewo-Głuszynek. Tradycyjną czerninę, przygotowała 

Halina Okonkowska z KGW Orle. 
Gościem honorowym, a zarazem członkiem Komisji 

konkursowej był Kevin Aiston, którego ugościłyśmy ku-
jawskimi smakami. Atmosfera i klimat były niepowtarzal-
ne, a nasze stoisko cieszyło się bardzo dużym zaintere-
sowaniem.

Gminna Rada Kobiet z Topólki  
na Dożynkach w Lubrańcu

Foto nadesłane
Przewodnicząca KGW Kozjaty

Dorota Tomczak
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„Chwalcie z nami  
Panią świata…”

Czas majowego śpiewania przy kapliczkach już minął, mamy 
bowiem wrzesień. Ale niedawno dotarła do nas informacja, że 
staropolską tradycję majowego śpiewania podjęły mieszkanki 
Świerczynka. Zbierając się w każdy majowy wieczór, we wspól-
nej modlitwie składały Matce Bożej – Opiekunce, Orędowniczce 
i Pocieszycielce – dziękczynienie za otrzymane łaski. (na zdjęciu) 

Minęły już czasy, kiedy mieszkańcy wiosek, nie tylko kobiety, 
majowymi wieczorami zbierali się przy kapliczkach, aby modlitwą 
– Litania Loretańska – i śpiewaniem pieśni Maryjnych, podzię-
kować Matce Bożej za łaski i powierzać się Jej w dalszą opiekę. 
Może jednak nie minęły? Może uda się powrócić do chlubnej tra-
dycji majowego śpiewania. 

Foto nadesłane
 Anna Wasiak

W Polsce pierwsze nabożeństwo majowe wprowadzili jezu-
ici w Tarnopolu w 1838r, misjonarze w Warszawie w kościele 
Św. Krzyża w roku 1852, ksiądz Golian w Krakowie w 1856r. i we 
Włocławku biskup Marszewski w 1859r. 

Źródło – Wikipedia, wolna encyklopedia

Dożynki Parafialne  
– ORLE 2017

20 sierpnia 2017r. w kościele p.w. św. Doroty 
w Orlu odbyły się uroczyste dożynki parafialne. Go-
spodarzami  tegorocznych dożynek byli mieszkańcy 
wsi Józefowo i Krogulec, którzy przybyli do świątyni 
z okazałym wieńcem dożynkowym i innymi ozdobami 
okolicznościowymi.

Mszę dziękczynną za tegoroczne plony odprawił 
ksiądz proboszcz Tadeusz Szczepaniak. Całą uro-
czystość uświetnił  muzycznie znany i lubiany zespół 
„Emmanuel”.

Tradycyjnie po mszy świętej gospodarze dożynek 
podzielili się z wiernymi symbolicznym chlebem i cia-
stem. 

Foto Wojciech Wąsikowski
Stanisław Borkowski

20 lipca 2017 roku  
zmarł w wieku 67 lat 

Ś.P. Ryszard Kołowski
ze Świerczyna

Wieloletni Sołtys sołectwa Świerczyn  
1988–2010 r. Radny Rady Gminy Topólka  
w kadencji 1990–1994. Działacz społeczny,  

dobry i spokojny człowiek.

Rodzinie wyrazy współczucia składają:

Wójt Gminy z sołtysami

Przewodniczący Rady Gminy  
wraz z radnymi
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Na dziedzińcu przed Szkołą Podstawową 
w Topólce 8 sierpnia, tradycyjnie już, odbył 
się koncert zespołu GARDEN 5.

Zespół w składzie: Ewa Małecka – wo-
kal, Jacek Małecki – bas, wokal, Dominik 
Kozicki – perkusja, Robert Waszak – gitary, 
Jacek Cichocki – piano, Zuzanna Małecka – 
chórki oraz Irena Filuś – skrzypce zaprezen-
tował nie tylko utwory własnego autorstwa. 
W swoim repertuarze mieli także kompozy-
cje innych wykonawców, w tym Stinga, które 
prezentują we własnych aranżacjach. Klima-
ty jazzowe zgromadziły wielu miłośników tej 
muzyki. Koncert bardzo się podobał, a fani 
reagowali żywo od samego początku, by na 
koniec burzą oklasków podziękować za kon-
cert.

Podziękowanie złożyli także: Przewod-
niczący Rady Gminy Stanisław Borkowski 
oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
Jan Błaszczyk. Wyrazem uznania był skrom-
ny upominek.

W imieniu miłośników zespołu oraz wła-
snym dziękujemy za przepiękną i niezapo-
mnianą ucztę muzyczną.

Tekst: Iwona Waszak

Koncert Pod Gwiazdami

W dniach 18 lipca – 3 sierpnia Gminny 
Ośrodek Kultury w Topólce zorganizował 
zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży. 
Program był urozmaicony tak, aby każdy 
z uczestników mógł skorzystać z tego, co 
lubi najbardziej. Dzieci bardzo chętnie brały 
udział m.in. w zajęciach plastycznych. Wy-
konały „Foliowy witraż” oraz kompozycję 
z suszonych kwiatów pod tytułem „Zatrzy-
mać lato”. Nie zabrakło zajęć ruchowych 
i gry w tenisa stołowego, które pozwoliły 
dzieciom spożytkować nadmiar energii. 
Zwieńczeniem zajęć wakacyjnych był se-
ans filmowy przy słodkim poczęstunku.

Podobnie jak w roku ubiegłym zajęcia 
odbyły się także w świetlicach wiejskich 
na terenie naszej gminy.

Czas spędzony w Gminnym Ośrodku 
Kultury i świetlicach wiejskich był czasem 
radosnej zabawy i dowodem na to, że wa-
kacje spędzone blisko domu można zali-
czyć do udanych.

Foto i tekst: Iwona Waszak

Za nami wakacje!
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 Na naszej kolejnej plenerowej impre-
zie w Paniewie skierowanej głównie do 
dzieci, ale nie tylko, integrowałyśmy spo-
łeczność lokalną, promowałyśmy aktywny 
wypoczynek, a przede wszystkim starały-
śmy się zapewnić wszystkim super zaba-
wę i mnóstwo śmiechu.

Nasze panie z KGW PPŚ dbały o to, 
żeby nikt nie był głodny serwowały kiełba-
ski z grilla, słodkości i napoje, zaś dzielni 
Strażacy z Paniewa dbali o ład i porzą-
dek. Największą atrakcją naszej imprezy 
było przybycie grupy animatorów ANIMA 
SHOW z Włocławka, która w niesamowity 
sposób porwała wszystkich do zabawy.

Konkursom i zabawom nie oparli się 
również dorośli. Wielkim wyzwaniem dla 
naszych dzielnych pań z KGW była rywa-
lizacja z chłopakami z OSP, w której wy-
śmienicie dały sobie radę. Dzieci zostały 
obdarowane upominkami, dla każdego 
coś fajnego. Oczywiście to wszystko nie 
odbyłoby się bez pomocy wspaniałych 
osób, które wspomogły nas finansowo 
i rzeczowo, za co w imieniu organizatorów 
bardzo dziękujemy. Cieszymy się, że za-
wsze możemy liczyć na ich bezinteresow-
ną pomoc. Najlepszym wyrazem tego były 
uśmiechnięte buzie dzieci.

Oprawę muzyczną zapewnił nam ze-
spół PAŁZA, który bawił wszystkich do 
późnych godzin wieczornych .

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za 
mile spędzony czas i świetną zabawę. 

Agata Pogodzińska – KGW PPŚ-ki

29 lipca 2017 roku KGW Kozjaty 
zorganizowało wyjazd dla dzieci do Zoo 
w Borysewie. Z wycieczki skorzystały 
prawie wszystkie dzieci z Kozjat wraz ze 
swoimi mamami. W związku z tym, że 
w autokarze były wolne miejsca, pojecha-
ły również dzieci z ościennych wsi.

Wycieczkę udało się zorganizować 
dzięki pomocy sołtysa i rady sołeckiej, 
ze składek KGW Kozjaty oraz Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych oraz Przeciwdziałania Nar-
komanii.

Zoo w Borysewie charakteryzuje się 
bardzo dużym terenem do zwiedzania. 
Na 26 hektarach jest 600 zwierząt i aż 
90 gatunków do podziwiania. Jest tam 
kilka gatunków zwierząt bardzo rzadko 
występujących, takich jak lew biały, czy 
biały tygrys. Nie mniej jednak największą 
popularnością cieszyła się foka o imieniu 
Dawid, która na pokazowym karmieniu 
prezentowała różne sztuczki. 

Dzieci oprócz podziwiania zwierząt, 
korzystały również z innych atrakcji ofe-

Dzieci z Kozjat w ZOO

rowanych przez Zoo, brały udział w konkursie terenowym oraz kupiły sobie wspaniałe 
pamiątki.

Pogoda dopisała nam idealnie, była cudowna atmosfera. Wyjazd można w stu pro-
centach uznać za udany. 

Foto nadesłane
Przewodnicząca KGW Kozjaty

Dorota Tomczak

Pożegnanie lata w Paniewie
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Urodził się Ślub

Podziękowanie
W imieniu własnym oraz 

wszystkich koleżanek z Kół 
Gospodyń Wiejskich Gminy 
Topólka pragnę podzięko-
wać pracownicom szwalni 
w Topólce, a w szczególności 
Pani Ani Lewandowskiej za 
uszycie stroju regionalnego 
dla naszej najmłodszej człon-
kini – Zosi Tomczak.

Zosia uczestniczy w więk-
szości naszych wyjazdów 

i konkursów. Zawsze budzi pozytywne emocje zarówno ludzi jak i fotoreporterów, dlate-
go od teraz w stroju regionalnym będzie godnie uczestniczyć w promocji Gminy Topólka. 

Foto nadesłane
Przewodnicząca KGW Kozjaty, a zarazem mama Zosi

Dorota Tomczak

Przypomnienie 
o konkursach
Przypominamy naszym młodym i star-

szym czytelnikom, że do końca września 
można wziąć udział w konkursie pla-
stycznym (dla dzieci) oraz fotograficznym 
(dzieci i dorośli). 

Regulaminy konkursów w biuletynie 
„NS” nr3 (maj – czerwiec). Prace można 
dostarczać do biura (Urząd Gminy) pokój 
nr 22.

Komisja ds. promocji gminy


