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Na IX sesji Rady Gminy, która odbyła się 1 października, rad-
ni podjęli uchwały w sprawach:
1) przyjęcia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Topólka 

w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok 
budżetowy 2020,

2) ustalenia regulaminu dostarczania wody na terenie gminy To-
pólka,

3) zmiany uchwały Nr II/23/18 z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie 
uchwalenia budżetu na 2019 rok,

4) zmiany uchwały Nr II/22/18 z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Topólka 
na lata 2019-2022.
Treść uchwał dostępna na stronie Biuletyn Informacji  

Publicznej Urzędu Gminy Topólka.
Stanisław Borkowski 

Przewodniczący Rady Gminy Topólka

Rada Gminy IX Światowy Dzień  
Tabliczki Mnożenia

Po raz kolejny uczniowie SP Topólka wzięli udział w Świato-
wym Dniu Tabliczki Mnożenia. Akcji towarzyszyło hasło: „Młodsi 
sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają”. Głównym 
celem obchodów tego dnia było zachęcenie wszystkich do przy-
pomnienia sobie tabliczki mnożenia. 3 października trzy komisje 
Egzaminacyjne w składzie: Kacper Gąsiorowski, Hanna Kor-
dylak, Kacper Kujawa, Marika Mazurek, Ewelina Budzyńska, 
Weronika Wieczorek, Agata Rakowska, Paulina Śniegowska, 
Paweł Ciesielski, sprawdzały znajomość tabliczki mnożenia 
wśród uczniów i nauczycieli. Każdy, kto w tym dniu zdał egza-
min ze znajomości tabliczki mnożenia, uzyskał tytuł i odznakę 
„Eksperta Tabliczki Mnożenia”. Udział w akcji był okazją do 
wspaniałej zabawy matematyką. Nad prawidłową pracą komisji 
egzaminacyjnych czuwali nauczyciele matematyki: Katarzyna 
Drzewiecka, Małgorzata Jaskulska, Barbara Kosińska.

Szkolny koordynator akcji: Maria Olszewska

Konkurs matematyczny
22 października uczniowie klas VII i VIII wzięli udział w etapie 

szkolnym Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematy-
ki, którego organizatorem jest Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. 
Do etapu rejonowego konkursu zakwalifikował się uczeń kl. VIIIb 
Wiktor Nowak. Warunkiem przejścia do kolejnego etapu konkursu 
było uzyskanie 80% punktów możliwych do zdobycia. Do konkursu 
ucznia przygotowała Małgorzata Jaskulska. Wiktorowi gratulujemy 
i życzymy sukcesów w kolejnych etapach konkursu.

Maria Olszewska

Zmiana kadrowa  
w biurze Rady Gminy

W związku z przejściem na emeryturę Anny Wasiak od 1 wrze-
śnia 2019 r. – inspektorem do spraw samorządowych w biurze 
Rady Gminy została Ewelina Waszak zatrudniona w Urzędzie 
Gminy od 2007 roku, a w ostatnim czasie pracująca jako inspek-
tor w biurze ewidencji ludności Urzędu Gminy. Jednocześnie 
Ewelina Waszak rozlicza fundusze sołeckie i jest członkiem ze-
społu redakcyjnego biuletynu informacyjnego „Nasze Sprawy”. 

Życzymy Ewelinie sukcesów zawodowych i bardzo dobrej 
współpracy w nowym miejscu pracy z Radą Gminy i z zespołem 
redakcyjny „NS”.

Redakcja
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18 października, w Urzędzie Gminy 
w Topólce, z okazji Dnia Edukacji Naro-
dowej odbyła się ceremonia wręczenia 
Nagród Wójta Gminy Topólka. W gronie 
wyróżnionych nauczycieli za szczególne 
osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wycho-
wawczej znaleźli się następujący peda-
godzy z SP w Topólce: Maria Olszewska, 

Aleksandra Kolad, Ewa Lorenc oraz dy-
rektor szkoły – Grzegorz Pierucki i wice-
dyrektor szkoły – Elżbieta Budzyńska. 
Wójt gminy Topólka Konrad Lewandowski 
życzył wyróżnionym nauczycielom satys-
fakcji i radości wynikającej z wykonywanej 
pracy oraz pomyślności w życiu osobi-
stym.

Serdecznie gratulujemy dyrekcji oraz 
koleżankom z naszej szkoły, jak również 
wyróżnionym pedagogom ze Szkoły Pod-
stawowej im. Franciszka Becińskiego 
w Paniewie – dyrektor szkoły Barbarze 
Wieser i Beacie Jaskólskiej!

Tekst: Lidia Wąsikowska
Foto: Damian Lewiński

Nagrody Wójta Gminy Topólka

Wielkimi krokami zbliża się koniec roku, skłania nas to powoli 
do podsumowań związanych również z działaniami dofinanso-
wań z funduszu Dróg Samorządowych, których beneficjentem 
był powiat radziejowski.

Z wielką przyjemnością możemy pochwalić się, że nasz po-
wiat otrzymał dofinansowanie z tego funduszu na przebudowę 
czterech dróg powiatowych, w miejscowościach Przewóz,Wito-
wo,Bronisław i w gminie Topólka droga Czamanin–Mąkoszyn. 
Łączna długość wszystkich tych odcinków to 3,62 km a łączna 
kwota na ich realizacje to ponad milion złotych (1.004.543 zł). 
Ostateczne rozliczenie drogi nr 2804C Czamanin-Mąkoszyn 
przedstawia się następująco: Urząd Wojewódzki 320.000 zł,gmi-
na Topólka 50.000 zł, powiat radziejowski 30.017 zł. Wysokość 
dofinansowania przez Urząd Wojewódzki to 80 procent trzech 
z tych czterech inwestycji i 50 procent na czwartą.

Przebudowa dróg powiatowych
8 listopada na uroczystym otwarciu odcinka drogi powiato-

wej po przebudowie, swoją obecnością zaszczycił nas Wojewo-
da Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, dzięki współpracy 
którego możemy cieszyć się takimi wynikami. Wykonawcą inwe-
stycji był Krzysztof Kowalski Prezes Firmy PID Olsza we współ-
pracy z p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Andrzejem 
Pawlakiem.

W spotkaniu z wojewodą kujawsko-pomorskim uczestniczył 
również starosta radziejowski Jarosław Kołtuniak, wicestarosta 
radziejowski Grzegorz Piasecki, wójtowie gmin Dobre, Bytoń 
i Topólka oraz radni rady powiatu i samorządowcy współpracu-
jących gmin.

Agata Pogodzińska
Radna powiatu radziejowskiego
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Koncert życzeń w podzięce
„Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość, dobroć i 

dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności zachęcania innych do myślenia, marze-
nia, poznawania, próbowania, działania!”

B. Conklin

W piątek, 11 października, społeczność szkolna wraz z zaproszonymi gośćmi, świętowała 
w naszej placówce Dzień Edukacji Narodowej. Uroczystą akademię pn. „KONCERT ŻY-
CZEŃ W PODZIĘCE” przygotowały klasy drugie i trzecie pod kierunkiem wychowaw-
czyń: Aleksandry Kolad, Barbary Kordylak, Mirosławy Nieznańskiej i Marioli Linert, przy współ-
udziale Elizy Ospalskiej-Grudzień. Młodzi wykonawcy pamiętali o wszystkich pracownikach 
szkoły, dedykując im piękne wierszyki i piosenki we własnym wykonaniu, za co serdecznie im 
dziękujemy!

Tekst i foto: Lidia Wąsikowska

PASOWANIE i ŚLUBOWANIE
22 października w naszej szkole miały miejsce dwie wy-

jątkowe uroczystości. Uczniowie klas pierwszych, w obecno-
ści dyrekcji szkoły, wychowawców, zaproszonych gości oraz 
rodziców, przystąpili do grona społeczności szkolnej składa-
jąc ślubowanie na sztandar szkoły, a dzieci z grup przedszkol-
nych dostąpiły aktu pasowania na przedszkolaka.

Podczas części artystycznej dzieci zaprezentowały swoje 
umiejętności wokalne, taneczne i recytatorskie. Na zakończe-
nie, wspólnie z rodzicami i zaproszonymi gośćmi, pozowały 
do pamiątkowych zdjęć, a następnie udały się do klas i sal na 
poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Dla dzieci i uczniów uroczystości pasowania i ślubowa-
nia były niezapomnianym przeżyciem, a dla rodziców powo-
dem do dumy ze swoich pociech.

Tekst: Wychowawcy
Foto: Lidia Wąsikowska

Szczęśliwy finał konkursu „Gorączka złota 2019”
27 września br. poznaliśmy wyniki ogólnopolskiej akcji, przeprowadzonej przez Zarząd 

Oddziału Rejonowego PCK w Radziejowie w formie konkursu rejonowego: „GORĄCZKA ZŁOTA 
2019”. Dzięki połączeniu sił dwóch organizacji działających w naszej placówce: Szkolnego Koła 
PCK i Samorządu Uczniowskiego, po raz pierwszy udało się naszej szkole stanąć na podium 
tego konkursu i zająć zaszczytne III miejsce w kategorii: „Szkoły małe”, ustępując miejsca SP 
w Izbicy Kuj. i SP w Dębołęce. Sukces ten osiągnęliśmy dzięki zbiórce 50,5 kg monet groszo-
wych, tzw. „złotych monet”.

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom ob-
sługi za aktywny udział ww. akcji, który doprowadził do zwycięskiego finału!

Na zdjęciu – szczęśliwy opiekun Szkolnego Koła PCK – Lidia Wąsikowska – podczas od-
bierania nagrody dla naszej szkoły z rąk Prezesa Oddziału Rejonowego PCK w Radziejowie – 
Aliny Krupińskiej i instruktora terenowego Oddziału Rejonowego PCK w Radziejowie – Janiny 
Kowalskiej.

Szkolne Koło PCK
Samorząd Uczniowski

SP TOPÓLKA

Prelekcja Wiktorii Wąsikowskiej
24 września odwiedziła nas była uczennica 

Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Topólce – Wik-
toria Wąsikowska, która spotkała się z  członkami 
Szkolnego Koła PCK i harcerzami w celu zaprezen-
towania swojego hobby, zbioru wybranych modeli 
masek przeciwgazowych i wygłoszenia prelekcji na 
temat ich zastosowania, wpisując się tym samym 
w szkolne obchody 100-lecia powstania Polskiego 
Czerwonego Krzyża i 80. rocznicę wybuchu II wojny 
światowej. Przedsięwzięcie to spotkało się z dużym 
zainteresowaniem słuchaczy, tak chłopców jak 
i  dziewcząt, dzięki czemu możemy je zaliczyć do 
udanej lekcji z przysposobienia obronnego.

Tekst i foto:  
Opiekun Szkolnego Koła PCK – Lidia Wąsikowska
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Dzień Przedszkolaka
„Każdy przedszkolak dobrze wie,
że kiedy 20 wrzesień zbliża się,
od najmłodszego, aż po starszaka,
wszyscy świętują Dzień Przedszkolaka”

20 września – to dzień ważny dla wszystkich przedszkolaków w całej Polsce, bowiem 
Sejm przyjął uchwałę ustanawiającą ten dzień Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka. 
Święto to zostało ustanowione, by podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i edu-
kacji dzieci i ma przyczynić się do popularyzacji wychowania przedszkolnego. Nasze przed-
szkolaki świętowanie rozpoczęły od nadmuchiwania kolorowych baloników, które przyczyniły 
się później do wspaniałej zabawy. Tego dnia, dzieci zostały zaproszone do wspólnej zabawy 
i  udziału w konkursach. Przedszkolaki rzucały kółkami do celu, chodziły z woreczkiem na 
głowie, uczestniczyły w zabawach z wykorzystaniem chusty animacyjnej oraz zmagały się 
z balonami, które na końcu ozdobiły, zgodnie z własnymi pomysłami. Radość, śmiech i głośny 
doping uczestników świadczyły o wspaniałej zabawie. O tym ważnym dniu pamiętała dyrek-
tor Barbara Wieser ,która odwiedziła naszych przedszkolaków, życzyła dzieciom miłego święta 
i wręczyła upominki.

Tekst i foto: Jolanta Przybysz

Dzień Chłopaka

30.09.2019 roku w naszej szkole została przeprowadzona zabawa z okazji Dnia Chłopaka. 
Uroczystość odbyła się w  sali gimnastycznej. Dziewczyny wybrały przedstawicieli ze  swoich 
klas, którzy   brali udział w  specjalnie przygotowanych konkurencjach. Chłopcy mieli okazję 
zmierzyć się w konkurencjach kulinarnych, karaoke, zręcznościowych. Jury w składzie: Barbara 
Wieser, Elżbieta Lewandowska, Danuta Bachurska, Agnieszka Kontowicz wybrało zwycięzców. 
W kategorii klasy młodsze Misterem 2019 został Mikołaj Krause z kl. III, WiceMisterem Mikołaj 
Sikorski z kl. II. W kategorii klasy starsze Misterem 2019 został Mikołaj Szuliński z kl. VIII, Wice-
Misterem został Kamil Małkowski z kl. VI. Gratulujemy! Dla wszystkich były również rozdawane 
małe słodkości. Zabawa była bardzo udana, a zgromadzeni uczniowie wraz z nauczycielami 
opuścili salę w wyśmienitych humorach.

Obchody zostały przygotowane pod kierunkiem: Elżbiety Balcerczyk i Julii Zawady.
Tekst: Jolanta Przybysz Foto: Agnieszka Kontowicz

SP PANIEWO

Dzień Edukacji Narodowej
11.10.2019 r. w Szkole Podstawowej im. Franciszka Becinskiego w Paniewie odbyła się 

akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystości wzięli udział wójt gminy w Topólce 
Konrad Lewandowski, kierownik CUW Marcin Hernacki, skarbnik Katarzyna Modrzejewska, 
proboszcz parafii w Świerczynie ks. Marek Stefański, Zarząd OSP w Paniewie, Rada Rodziców, 
uczniowie, nauczyciele i pracownicy obsługi .

Przedstawienie pt. „NAUCZYCIELSKA GALA OSKAROWO-JABŁKOWA” przygotowali ucznio-
wie klas starszych pod kierunkiem Anny Sypniewskiej i Anety Lewandowskiej. Uczniowie pio-
senką i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym. Wiele ciepłych i miłych słów 
popłynęło w kierunku nauczycieli i pracowników obsługi. Uczniowie docenili i podkreślili swoją 
wdzięczność za codzienny trud , poświęcenie, czujność i  troskę o dobro wychowanków. 

Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście, którzy mówili o trudnej, ale jakże pięknej 
pracy nauczyciela. Podziękowali za dotychczasowe zaangażowanie oraz życzyli wielu sił i wy-
trwałości w tym wyjątkowym zawodzie.

Tekst: Jolanta Przybysz  
Foto: Agnieszka Kontowicz

Ślubowanie klasy I
Uczniowie klasy pierwszej przygotowywali się do tej uroczystości od początku roku szkol-

nego. Dzielnie uczyli się wierszy, piosenek, wytrwale ćwiczyli podczas prób.
17. 10. 2019 roku odbyło się ślubowanie klasy I. Dyrektor szkoły Barbara Wieser powitała 

gorąco rodziców, grono pedagogiczne, uczniów, a szczególnie serdecznie naszych pierwsza-
ków, którym oddała głos. Dzieci w kolorowej scenerii zaprezentowały swoje umiejętności ak-
torskie. Po zakończonej części artystycznej , w niezwykle podniosłej atmosferze przed pocztem 
sztandarowym pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją 
szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślu-
bowania dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia wypowiadając następujące 
słowa: „Pasuję Cię na ucznia klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Franciszka Becińskiego 
w Paniewie”. Następnie przewodnicząca SU życzyła sukcesów w nauce oraz zapewniła o po-
mocy i opiece starszych kolegów w szkole i poza nią. Do życzeń dołączyli się również rodzice, 
którzy wręczyli swym pociechom upominki i przygotowali słodki poczęstunek. Ten dzień na 
długo zostanie pierwszakom w pamięci.

Tekst: Jolanta Przybysz Foto: Agnieszka Kontowicz
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11.11.1918 roku zakończyła się I wojna światowa. Polska 
rozdarta między trzech zaborców rozpoczyna proces wybijania 
się na Niepodległość. Wolność nie przyszła łatwo. Już w listopa-
dzie 1918 trwały walki o Lwów i Galicję Wschodnią (Małopolskę 
Wschodnią). Od początku 1919 roku Polska toczy walkę z bol-
szewicką Rosją tzw. wojna polsko-bolszewicka 1919-1920, po-
wstanie wielkopolskie 1919, powstanie śląskie 1919-1921 oraz 
włączenie do Polski Litwy Środkowej z Wilnem 1922 zakończyło 
proces kształtowania terytorium i granic. Odzyskanie niepodle-
głości po 123 latach zaborów było jednak okupione wielkimi ofia-
rami tysięcy Polaków.

Z okazji Święta Niepodległości – 11.11.2019 r. o godzinie 
900 przedstawiciele władz samorządowych gminy uczestniczyli 
we mszy w kościele parafialnym w Orlu. Do świątyni przybyli: 
parafianie, wójt gminy Topólka – Konrad Lewandowski, prze-
wodniczący Rady Gminy – Stanisław Borkowski, radny Marek 
Muraczewski, sołtys sołectwa Orle – Stanisław Żywiczyński, soł-
tys sołectwa Głuszynek – Marek Lewandowski. Mszę odprawił 
ks. proboszcz Tadeusz Szczepaniak.

Po mszy wszyscy uczestnicy wyszli przed kościół i przy obe-
lisku upamiętniającym 100-lecie odzyskania niepodległości od-
śpiewano hymn narodowy, a następnie wójt z przewodniczącym 
Rady Gminy i radnym Muraczewskim złożyli wiązankę biało- 
-czerwonych kwiatów. Znicze zapalili: sołtys z Orla i sołtys sołec-
twa Głuszynek.

Tego samego dnia w kościele parafialnym w Topólce o godz. 
11-tej odbyła się msza za Ojczyznę, w której uczestniczyli para-
fianie, a także wójt gminy – Konrad Lewandowski, przewodni-
czący Rady Gminy – Stanisław Borkowski, sekretarz – Joanna 
Kosińska, skarbnik Gminy – Katarzyna Modrzejewska, radni: 
Anna Migdalska, Marek Muraczewski, Andrzej Dykon, Marek Li-
nert i dyrektorzy szkół w Paniewie i Topólce – Barbara Wieser 
i Grzegorz Pierucki.

Dla Niepodległej 
11.11.2019

Po mszy wszyscy zebrani z ks. proboszczem na czele wyszli 
przed kościół, a władze samorządowe złożyły wiązankę kwiatów 
i zapalili znicze przy tablicy okolicznościowej ufundowanej na 
100-rocznicę odzyskania niepodległości w 2018 r. 

Mszę odprawił ksiądz kanonik Antoni Wojciechowski – pro-
boszcz parafii w Topólce. Całą uroczystość uświetniła obecność 
pocztu sztandarowego Szkoły Podstawowej w Topólce.

Również w kościele parafialnym w Świerczynie ks. dr pro-
boszcz Marek Stefański odprawił mszę świętą za Ojczyznę 
z udziałem parafian i druhów strażaków.

Tak uczciliśmy Święto Niepodległości w tym szczególnym 
dniu dla naszej Ojczyzny. 

Tekst: Stanisław Borkowski
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26 października Szkoła Podstawowa w Topólce przy-
stąpiła do akcji zainicjowanej przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej: „Szkoła pamięta”. Jej celem było uwrażli-
wienie młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci 
o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są 
związani z historią danego miejsca, regionu, społeczno-
ści. Zakładała również pamięć o zmarłych nauczycielach 
danej placówki. Udział w przedsięwzięciu przebiegał na 
wielu płaszczyznach, zgodnych z propozycjami MEN, do-
tyczącymi jego przeprowadzenia i ochoczo włączyła się do 
niego duża część społeczności szkolnej.

Tekst: Elżbieta Pesta-Wojtysiak
Foto: z archiwum szkoły

Motto to przyświecało uczestnikom 
uroczystej akademii, która odbyła się 8  li-
stopada w topólczańskiej szkole. Hasło 
wyjątkowe, bo i wydarzenie niezwykłe – 
101. rocznica odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Występujący uczniowie 
przenieśli wszystkich myślami do daw-
nych czasów: okresu zaborów, powstań 
narodowowyzwoleńczych, rusyfikacji, 
germanizacji, I wojny światowej i II wojny 
światowej. Umożliwili uczestnikom uro-
czystości zobaczenie Ojczyzny oczami 
bohaterów narodowych, poetów, pisarzy 
i kompozytorów.

W śpiewanych pieśniach, recytowa-
nych wierszach i słowach prozy ukazali 
pasjonującą i zarazem tragiczną histo-
rię Polski. Całości dopełniły: scenografia 
z dumnym orłem i VII szkolne patriotyczne 
śpiewanie.

Organizatorzy
Foto: Lidia Wąsikowska, Joanna Grabowska

„WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM, 
WOLNOŚCI ODDAĆ NIE UMIEM”

Obchodzone 11 listopada Święto Niepodległości co roku jest 
szczególnie ważnym wydarzeniem dla każdego Polaka – skłania 
do refleksji nad losami Ojczyzny i przypomina nam o tych, którzy 
walczyli o wolność.

Z okazji tego Święta 
w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Topólce odbył się „Koncert 
Wolności” i to za jego przyczyną 
sala wypełniła się po brzegi. 
Przybyłych powitali wójt gminy 
Topólka Konrad Lewandowski, 
przewodniczący Rady Gminy 
Stanisław Borkowski i dyrektor 
GOK Jan Błaszczyk.

W patriotyczny nastrój wprowadziły nas wokalistki Ewa 
Budzińska i Dominika Nastulska, które swoim recitalem zachwy-
ciły zgromadzonych gości. Sposród wielu utworów „Rota” pod-
niosła wszystkich do wspólnego odśpiewania. 

„Szkoła pamięta”

„Koncert Wolności”
Po tak podniosłym występie na scenie zaprezentował się 

zespół „INFECTED” składający się z muzyków pochodzących 
z okolic Piotrkowa Kujawskiego i Torunia, który dodał wzniosłego 
charakteru. 

To była prawdziwa lekcja historii upamiętniająca odzyskanie 
przez Polskę niepodległości.

Dziękujemy artystom i gościom za wspólne świętowanie.

Organizatorzy
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Wyniki wyborów 2019 do Sejmu RP
Komitet Liczba  

głosów
Procent  
głosów

Liczba  
mandatów

Procent  
mandatów

KOMITET WYBORCZY  
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 171 57,29% 6 46,15%

KOMITET WYBORCZY POLSKIE 
STRONNICTWO LUDOWE 276 13,50% 1 7,69%

KOMITET WYBORCZY SOJUSZ 
LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 231 11,30% 2 15,38%

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY 
KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL 
ZIELONI

226 11,06% 4 30,77%

KOMITET WYBORCZY KONFEDERA-
CJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ 94 4,60% 0 0,00%

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
KOALICJA BEZPARTYJNI  
I SAMORZĄDOWCY

46 2,25% 0 0,00%

Razem 2 044 100,00% 13 100,00%

Wyniki wyborów 2019 do Senatu RP
Nazwisko 
i imiona Komitet Liczba 

głosów
Procent 
głosów

Liczba 
mandatów

Procent 
mandatów

ŁYCZAK 
Józef Mikołaj

KW PRAWO I 
SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 040 51,18% 1 100,00%

WENDERLICH 
Jerzy Jan

KW SOJUSZ 
LEWICY DEMOKRA-
TYCZNEJ

532 26,18% 0 0,00%

ZBONIKOWSKI 
Łukasz

KWW PATRIOCI 
I SAMORZĄDOWCY 171 8,42% 0 0,00%

LEWANDOWSKI 
Józef Marian

KW POLSKA 
LEWICA 160 7,87% 0 0,00%

KIERZKOWSKI 
Henryk

KW STRONNICTWO 
PRACY 129 6,35% 0 0,00%

Razem 2 032 100,00% 1 100,00%

Wyniki głosowania

Senior bezpieczny na drodze

Uwaga Kombatanci!

Radziejowscy policjanci debatowali z mieszkańcami Topólki 
o bezpieczeństwie na drodze i nie tylko.

Debata „Senior bezpieczny na drodze” została zorganizo-
wana w GOK w Topólce. Tematem przewodnim spotkania było 
bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Topólce zorganizowano de-
batę społeczną „Senior bezpieczny na drodze”. Spotkali się poli-
cjanci z seniorami zrzeszonymi w miejscowym klubie.

Debatę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Radziejo-
wie podinsp. Karol Konopacki, który przywitał uczestników oraz 
przedstawił obecnych na spotkaniu policjantów. Następnie omówił 
statystykę zdarzeń drogowych na terenie powiatu i gminy Topólka. 

W dalszej części przy wykorzystaniu specjalnie przygotowa-
nej prezentacji, policjanci przybliżyli najważniejsze przepisy, re-
gulujące zasady dotyczące ruchu pieszych i rowerzystów oraz 
omówili najczęstsze przewinienia popełniane przez tę grupę 
uczestników ruchu. Podkreślono dużą rolę elementów odbla-
skowych, które poprawiają widoczność i w znacznym stopniu 
przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa. Opowiedzieli o ak-
cji  „Świeć Przykładem” i „Twoje światła-Twoje bezpieczeństwo”, 
które aktualnie są realizowane. Wszyscy uczestnicy spotkania 
otrzymali elementy odblaskowe i ulotki z wizerunkami miejsco-
wych dzielnicowych.

W trakcie dyskusji z uczestnikami spotkania, mówiono także 
o innych zagrożeniach, na jakie narażeni są seniorzy. Była więc 
mowa o oszustwach na wnuczka, policjanta lub pracownika opie-

ki społecznej. Policjanci oraz uczestnicy spotkania wymieniali się 
spostrzeżeniami, informacjami oraz doświadczeniami w sposo-
bach radzenia sobie z zagrożeniami. 

Dzielnicowi obecni na spotkaniu opowiedzieli o aplikacjach 
„Moja Komenda” i „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Mó-
wili o ich funkcjach i możliwościach praktycznego wykorzystania.

Debatę podsumowali komendant Karol Konopacki oraz wójt gmi-
ny Topólka Konrad Lewandowski, którzy podziękowali uczestnikom 
za udział w spotkaniu oraz za sugestie i głosy dotyczące zagrożeń, 
jakie występują na terenie gminy i pow. radziejowskiego.

Tekst/foto: asp. szt. Marcin Krasucki
oficer prasowy KPP Radziejów

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej 
i Byłych Więźniów Politycznych przekazuje informację 
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowa-
nych o wdrożonym Programie dofinansowania zakupu 
wyrobów medycznych umożliwiającym uzyskanie przez 
podopiecznych pomocy finansowej w zakupie następują-
cych wyrobów medycznych: wózki inwalidzkie, w tym wóz-
ki inwalidzkie o napędzie elektrycznym, łóżka rehabilita-
cyjne, materace przeciwodleżynowe, lupy elektroniczne, 
koncentratory tlenu.

Program ten jest skierowany do kombatantów, ofiar re-
presji, osób deportowanych do pracy przymusowej oraz 

osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek 
Socjalistycznych Republik Radzieckich, żołnierzy zastęp-
czej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w ko-
palniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu 
i batalionach budowlanych, cywilnych niewidomych ofiar 
działań wojennych.

Szczegółowe informacje, w tym zasady ubiegania się 
o pomoc pieniężna oraz formularze wniosków zamieszczone 
są na stronie internetowej Urzędu do Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych pod adresem: Program dofinan-
sowania do zakupu wyrobów medycznych w 2019 roku.

Tekst: Agnieszka Ratajczyk
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V Międzyszkolny Konkurs Piosenki Religijnej

Odpust św. Mateusza w Świerczynie to święto parafialne kul-
tywowane od początku XV wieku. Wtedy to drewniany kościółek 
został konsekrowany, a parafia otrzymała patrona – św. Mate-
usza. Pod koniec XX wieku ówczesny ksiądz proboszcz Franci-
szek Zygadliński wspólnie z parafianami połączył dzień odpustu 
parafialnego z dziękczynieniem za plony.

W dniu św. Mateusza delegacje poszczególnych wiosek pa-
rafii Świerczyn przyniosły do świątyni symboliczne dary ziemi, 
które udało się wypracować i zebrać. Wypieczone chleby i przy-
ozdobione wieńce zostały poświęcone przed świątynią. 

Następnie wniesiono do kościoła i złożono jako dar ofiarny 
ołtarza. Mszę świętą w tym podniosłym dla rolników dniu odpra-

Święto parafialne w Świerczynie
wił i homilię wygłosił ksiądz Janusz Kowalski ze Świnic Warckich. 
„Ziemia to dar Boży” – powiedział , „a plonem tej ziemi jest owoc 
podlany potem ciężkiej pracy rolnika, często niedoceniany przez 
współczesny świat polityki i biznesu. Ten chleb, który nieszano-
wany i marnotrawiony jest przez nas samych”…

Uroczysta suma zakończyła się procesją w asyście pocztu 
sztandarowego OSP z Paniewa, delegacji z wieńcami i chlebem. 
Po zakończeniu liturgii ksiądz proboszcz Marek Stefański po-
dziękował wiernym i gościom za udział w uroczystości i zaprosił 
do podzielenia się chlebem przed świątynią. 

Tekst i foto: Stanisław Wojtysiak

24 października br. w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Ko-
pernika w Topólce odbył się V Międzyszkolny Konkurs Piosen-
ki Religijnej. Ideą konkursu było propagowanie pieśni religijnej 
oraz integracja młodzieży chrześcijańskiej. Do udziału zgłosili 
się uczniowie z sześciu szkół: z Babiaka, Osięcin, Morzyc, Piotr-
kowa Kuj., Paniewa oraz Topólki. Uczestników konkursu i gości 
przywitaliśmy ulubioną pieśnią Świętego Jana Pawła II „Barką”, 
wykonaną na skrzypcach przez Zofię Roszak i Milenę Rybacką. 
Wszystkich zebranych w niecodzienny nastrój radości wprowa-
dził występ taneczny wykonany przez uczennice ze Szkoły Pod-
stawowej w Topólce, po czym uczniowie z poszczególnych szkół 
mogli rozpocząć prezentację swoich utworów. Konkurs poprowa-
dziła Milena Mikołajczak oraz Szymon Kurkiewicz z klasy VIIIa. 
W komisji oceniającej walory głosowe uczestników zasiedli: Alina 
Czaplewska, Magdalena Szczerbiak, ks. Arkadiusz Joniec oraz 
Łukasz Smykowski. 

W konkursie zwyciężyła Majka Marciszewska z SP Piotr-
ków Kuj. za wykonanie pieśni: „Wśród tylu dróg”. Drugie miej-
sce zajęła Natalia Roszak z SP Topólka za pieśń: „W Twoich 
oczach widzę niebo”. Miejsce trzecie, pieśnią „Golgota”, wy-
śpiewała Julia Wiśniewska z SP Piotrków Kuj. Wyróżnienia 

otrzymali: Patrycja Kałużna z SP Babiak za pieśń: „Mój ląd”, 
Julia Szyper z SP Morzyce za pieśń: „List do Boga” oraz Wikto-
ria Betlińska z SP Osięciny za pieśń: „Oceany”. 

 Wzorem roku ubiegłego atrakcją konkursu było przyznanie 
Nagrody Dyrektora, którą otrzymała Amelia Karczewska z SP 
Piotrków Kuj. za pieśń: „Jestem dzieckiem Boga”, Publiczno-
ści, którą przyznano Julii Wiśniewskiej z SP Piotrków Kuj. za 
pieśń: „Golgota” oraz Rady Rodziców, które przypadły Majce 
Marciszewskiej z SP Piotrków Kuj. za pieśń: „Wśród tylu dróg” 
i Patrycji Kałużnej z SP Babiak za pieśń: „Mój ląd”. 

Składamy podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do 
organizacji tego wydarzenia. Szczególne podziękowanie kieruje-
my do ks. kan. Antoniego Wojciechowskiego – proboszcza parafii 
w Topólce – za pomoc, okazane serce i ufundowane nagrody 
oraz dyrektora Szkoły Podstawowej w Topólce – Grzegorza Pie-
ruckiego. Dziękujemy również uczniom za udział, a opiekunom 
za rzetelne przygotowanie młodzieży do występów. 

 Dyrektor i Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Topólce 
składają serdeczne podziękowania Radzie Rodziców za ufundowa-
ne nagrody oraz wkład w przygotowanie słodkiego poczęstunku. 

Organizatorzy
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Miło nam poinformować, iż w niedzielę 27 października br. 
mieszkanka Topólki – Wiktoria Wąsikowska – podczas uro-
czystej gali laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego 
o Perłę Kujaw: „Urzekła mnie Kłóbka – Perła Kujaw, wieś na 
Szlaku Chopinowskim”, odebrała wyróżnienie za wiersz „Pal-
ce Chopina”. Konkurs ogłoszony był przez Towarzystwo Miłośni-
ków Kłóbki im. Marii Wodzińskiej-Orpiszewskiej oraz burmistrza 
Lubienia Kujawskiego z okazji przypadających w 2019 roku 170.
rocznicy śmierci Fryderyka Chopina oraz 200 rocznicy urodzin 
jego narzeczonej Marii Wodzińskiej.

Cieszymy się, iż młoda mieszkanka gminy Topólka tak pięk-
nie promuje naszą małą Ojczyznę i życzymy jej dalszych sukce-
sów literackich!
Na zdjęciu: dyrektor Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku 
– Piotr Nowakowski – wręcza nagrodę laureatce konkursu. 

Tekst: Stanisław Borkowski
Foto: Wojciech Wąsikowski

Jak palce Chopina

Jak palce Chopina perłowe klawisze, 
 smaga po twarzy i włosy rozwiewa,
po ziemi kujawskiej krąży i świszcze
- to wiatr hulaka, wysłannik z nieba.

 Mija zagrody i stare chaty,
targa słomianki, gdy co dzień wieje,

a gdy mu znudzi się kołysanie
w szale połamie leciwe knieje.

Widział niejedno i słyszał słowa,
swym własnym szeptem je zagłuszając,

jak Maria Wodzińska uciec gotowa,
Orpiszewskiego Pana ślepo kochając.

Bacząc na pola, na Kujaw serce,
kiedy hulaka dalej szybował,

zapragnął poznać, cóż to za miejsce,
co wielce sobie tak upodobał.

I przelatywał nad ludźmi pracy,
co, choć ubodzy, w sercach z dostatkiem,

mknął nad godnymi włości panami,
z dworu zderzając się majestatem.

Śpiewał i tańczył pomiędzy drzewy,
w wysokie trawy wskoczył z dziewkami,

przemknął wesoło pomiędzy krzewy,
skakał i igrał gdzieś z parobkami.

Pofrunął dalej, ku zachodowi,
w radosnym tańcu wirując cały,

nad starym młynem, nad wiatrakami,
sunął tak z liśćmi, co pospadały.

I w blasku września, pędząc ku nocy,
usłyszał co to za Kujaw perła,

gospodarz, do dom gdy wracał z pracy,
zdradził ten sekret: „To Kłóbka piękna!”

Wiktoria Wąsikowska

Sukces literacki mieszkanki Topólki

28 października w SP Topólka odbył się bardzo udany i pełen 
wrażeń Bal Wszystkich Świętych, którego organizatorem był 
proboszcz Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Topólce – ks. kan. 
Antoni Wojciechowski – we współpracy ze Szkolnym Kołem Cari-
tas, wraz z katechetkami oraz szkołą. Dzieci i młodzież, jak rów-
nież nauczyciele i księża, bawili się wyśmienicie przy rytmicznych 
przebojach prowadzącego zabawę wodzireja – Michała Piekar-
skiego – przeplataną konkursami, nagrodami i niespodziankami. 
Zadowoleni uczestnicy balu opuszczali halę sportową z niedosy-
tem i nadzieją na kolejny taki bal za rok.

Tekst: Lidia Wąsikowska
Foto: Joanna Grabowska

Bal Wszystkich Świętych
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Noc Bibliotek

3 października 2019 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Topól-
ce wzięła udział w V edycji ogólnopolskiej akcji „Noc bibliotek”. 
Zaproszeni goście obejrzeli spektakl „Teatrzyku Trójki z Bydgosz-
czy pt. „Heca na swojską nutę” oraz występ zespołu „High five”. 

Po obejrzeniu występu kabaretu i wysłuchaniu koncertu zapro-
szeni goście częstowali się kawą i ciastem przygotowanym przez 
pracowników biblioteki. Na zdjęciach relacje z imprezy.

Tekst/foto: Organizatorzy

Dzień Seniora w Orlu
10 listopada 2019 roku w Orlu członkinie KGW wraz z sołty-

sem zorganizowały „Dzień Seniora”. Licznie przybyli mieszkańcy 
mogli mile spędzić popołudnie przy słodkim poczęstunku i kawie 
przygotowanym przez panie z KGW. Niespodzianką dla naszych 
gości był występ artystyczny zespołu Bronisławianki, które swym 
repertuarem rozbawiły naszą publiczność. Seniorzy bawili się do-
skonale w rytmie dawnych melodii. Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy zaszczycili nas swą obecnością.

Organizatorzy 
Foto: Izabela Okonkowska

Dzień Seniora to szczególne święto, święto ludzi starszych, 
którym należy się szacunek i uznanie za miłość i mądrość, jaką 
przekazują swoim dzieciom i wnukom. Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Topólce po raz kolejny 13 listopada 2019 r. zorgani-
zowała Dzień Seniora. Na spotkanie przybyli członkowie Klubu 
Seniora „Złota Jesień” oraz czytelnicy seniorzy. Nie zabrakło też 
władz samorządowych w tym wójta gminy – Konrada Lewan-

dowskiego i przewodniczącego Rady Gminy – Stanisława Bor-
kowskiego. Były życzenia od władz i kwiaty dla Seniorów. Przed 
gośćmi zaprezentował się zespół „Bronisławianki”. Po obejrze-
niu występu pracownice biblioteki zaprosiły wszystkich gości na 
kawę i ciastko.

Na zdjęciach relacja z imprezy.
Organizatorzy

Dzień Seniora w Bibliotece

Korzystając z okazji Redakcja „Na-
szych Spraw” wszystkim wciąż młodym 
duchem Seniorom naszej gminy składa 
najserdeczniejsze życzenia: zdrowia po-
zwalającego na aktywne życie i realizację 
swoich pasji, wszelkiej pomyślności, opty-
mizmu życiowego oraz szczęścia w gronie 
najbliższych. Niech omijają Państwa tro-
ski i smutki dnia codziennego, a jesień 
życia będzie najlepszym czasem do speł-
nienia rzeczy dotąd niespełnionych.

Szanowna Braci Myśliwska!
Z okazji Dnia Świętego Huberta – Waszego Patrona
składamy wszystkim myśliwym najlepsze życzenia
wszelkiej pomyślności, udanych łowów i braterskiej 
atmosfery na spotkaniach, w imię tradycji myśliwskiej 
oraz zasad łowieckich. Życzymy wielu ciekawych wra-
żeń z pobytów w łowiskach, a przede wszystkim bez-
piecznych polowań i szczęśliwych powrotów do domu.
Niech święty Hubert ma w swej opiece Was i Wasze 
rodziny.

Wójt gminy, przewodniczący Rady Gminy, redakcja
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Orle – Remont  
kościoła parafialnego
Trwa kolejny etap – VII prac remontowych w kościele para-

fialnym w Orlu.

Wcześniej wykonana została nowa instalacja elektryczna. 
W październiku rozpoczął się remont – wymiana odeskowania 
ścian wewnątrz kościoła – w nawie głównej oraz pod chórem.

Tradycyjnie parafia musi mieć swój tzw. wkład własny, aby 
otrzymać dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, dlatego 
są konieczne zbiórki – ofiary parafian i ludzi dobrej woli, aby pra-
ce mogły być dalej kontynuowane. Ostatnie lata pokazały, że zro-
zumienie i troska parafian sprawiają, iż te prace remontowe są 
prowadzone, co zapewne cieszy księdza proboszcza Tadeusza 
Szczepaniaka.

Tekst/foto: Stanisław Borkowski
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Podziękowanie
Ochotnicza Straż Pożarna w Orlu składa serdeczne podzię-

kowanie wszystkim ofiarodawcom, którzy przekazali dotychczas 
1% swojego podatku na OSP – czyli organizacjom pożytku pu-
blicznego, jakim są jednostki straży pożarnych. Jest to cenne 
wsparcie dla naszej jednostki – jako dar serca i zrozumienie po-
trzeb w tym zakresie.

 Jednocześnie zachęcamy ludzi dobrej woli o przekazywanie 
1% podatku na takie organizacje, które dobrze służą mieszkań-
com naszej gminy.

Jan Wajer
prezes OSP Orle

Kasztanobranie
Tradycją staje się coroczne 

zbieranie kasztanów. Celem 
zbiórki jest zgromadzenie fun-
duszy na wycieczkę dla dzie-
ci i ich rodziców. W bieżącym 
roku szkolnym grupa rodziców 
dzieci z Punktu Przedszkolne-
go, wraz z pociechami i wycho-
wawcą, dzięki uprzejmości ks. 
prał. Sławomira Ziarniaka z Ży-
dowa, uzbierała 12 worków 

kasztanów za kwotę 576 zł. Równolegle prowadzono zbiórkę 
w przedszkolu, z której uzyskany dochód wyniósł 170 zł. Pozy-
skane środki zasiliły „konto wycieczkowe” grupy. 

Bardzo dziękujemy wszystkim rodzicom, dzieciom i ich rodzi-
nom, za zaangażowanie w akcję na rzecz wspólnoty przedszkol-
nej grupy 3.

Wychowawczyni – Anna Dykon

Z inicjatywy wójta gminy, przewodniczącego Rady Gminy 
i dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, 5 października odbył się 
już VI Gminny Rajd Rowerowy. 

Mimo kapryśnej pogody miłośników jazdy rowerem nie za-
brakło i tym razem. Na starcie stanęli stali uczestnicy rajdu, czyli 
mieszkańcy z naszej gminy oraz kilkuosobowa grupa rowerowa 
Herosi z Osięcin z Agnieszką Dąbrowską na czele – zaprzyjaź-
nieni od kilku lat z uczestnikami i organizatorami rajdu. Nad bez-
pieczeństwem rajdu czuwał kierownik Posterunku Policji w To-

VI Gminny Rajd Rowerowy Topólka 2019
pólce, a jednocześnie uczestnik – Robert Zarębski. Trasa rajdu 
rozpoczynała się spod GOKu w Topólce i wiodła przez Dębianki, 
Jurkowo, Wolę Jurkową, Chalno, Kamieniec, Olszak, Świnki, Las 
Orle, Orle, Rybiny i powrót do Topólki. Przy leśniczówce w Orlu 
zrobiliśmy sobie krótką przerwę. Zakończenie rajdu odbyło się 
w GOKu w Topólce. Na uczestników rajdu czekał ciepły posiłek 
przygotowany przez pracowników GOKu. Wszyscy uczestnicy 
rajdu otrzymali pamiątkowe medale wręczane przez Wójta gminy 
i przewodniczącego Rady Gminy. 

Wójt gminy i przewodniczący Rady Gminy składają podzię-
kowanie dyrektorowi GOKu Janowi Błaszczykowi oraz Iwonie 
Waszak i Szymonowi Augustyniakowi, za pomoc w zorganizo-
waniu tego rajdu. Dziękujemy wszystkim uczestnikom rajdu, za 
pokazanie charakteru i swoistego przykładu, że pomimo kapry-
sów pogody – wzięli udział i w miłej atmosferze spędziliśmy to 
sobotnie popołudnie.

Do zobaczenia na przyszłorocznym rajdzie.
Tekst: Stanisław Borkowski
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