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Rada Gminy
Na XIV Sesji Rady Gminy, która odbyła się 31 marca, radni
podjęli uchwały:
1) w sprawie bezzasadności skargi na działalność wójta gminy
Topólka,
2) w sprawie przyznania dotacji w roku 2020 z budżetu gminy
Topólka na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków,
3) w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu współpracy gminy Topólka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020
rok”,
4) w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą „Klub Senior+ w Topólce”,
5) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Topólka w 2020 roku”,
6) w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych innych niż schroniska dla osób bezdomnych i schroniska dla
osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi dla osób, których gminą właściwą miejscowo jest gmina Topólka,
7) w sprawie przystąpienia do opracowania „Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Topólka na lata 2020-2027” z perspektywą do 2029 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Topólka na lata
2020-2027,
8) w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju
gminy Topólka na lata 2020-2034”,
9) w sprawie przystąpienia do opracowania „Projektu Założeń
do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa
Gazowe dla gminy Topólka na lata 2020-2034”,

10) zmieniająca Uchwałę Nr XIII/10/19 Rady Gminy Topólka
z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej gminy Topólka na lata 2020-2023,
11) zmieniająca Uchwałę Nr XIII/111/19 z dnia 20 grudnia
2019 w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok.
Na XV Sesji Rady Gminy, która odbyła się 24 kwietnia, radni
podjęli uchwały:
1) w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Programu Rewitalizacji dla gminy Topólka na lata 2016-2023”.
Na XVI Sesji Rady Gminy, która odbyła się 27 maja, radni
podjęli uchwały:
1) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu
kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego na
terenie gminy Topólka w 2020 r.,
2) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność
gminy Topólka niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Topólce,
3) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność
gminy Topólka niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Topólce,
4) w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla
gminy Topólka za rok 2019,
5) zmieniająca Uchwałę Nr XIII/110/19 Rady Gminy Topólka
z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej gminy Topólka na lata 2020-2023,
6) zmieniająca Uchwałę Nr XIII/111/19 z dnia 20 grudnia 2019
w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok.
Treść uchwał dostępna na stronie Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Topólka.
Stanisław Borkowski
Przewodniczący Rady Gminy Topólka

Dzień Sołtysa
Na co dzień poświęcają mnóstwo
czasu na pracę społeczną. Są najbliżej
mieszkańców każdej z miejscowości. Integrują społeczność, inicjują wiele lokalnych
wydarzeń, zabiegają o drogi, wodociągi,
szkoły, przedszkola, place zabaw i świetlice. Tak wygląda praca sołtysów. Muszą
być wytrwali i mieć dużo siły. Również dzięki nim wieś staje się coraz lepszym miejscem do życia, realizacji marzeń i aspira-

cji. Ogólnopolski Dzień Sołtysa to święto,
którego celem jest okazanie wdzięczności
i szacunku sołtysom za ich pracę i zwrócenie uwagi na rolę sołtysa. Z tej okazji
wójt gminy zaprosił Sołtysów na uroczystość, podczas której wręczył pamiątkowe
życzenia. Zaproszone były również Alicja
Kordylak, Jadwiga Zakrzewska oraz Halina Pawlak. Sołtysi, którzy podczas wyborów sołeckich w 2019 r. zrezygnowali

z ubiegania się o pełnienie tej funkcji. Podziękował za wieloletnią pracę na rzecz
sołectwa oraz gminy. Wyróżniony został
również Sołtys Henryk Kołecki, który funkcję włodarza wsi pełni od 45 lat.
Przy słodkim poczęstunku w miłej atmosferze Sołtysi wymieniali się doświadczeniami zdobytymi podczas pełnienia
funkcji.
Tekst: Ewelina Waszak
Foto: Damian Lewiński
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30-lecie samorządności
Szanowni Państwo!
Rok 2020 jest rokiem niezwykłym. Niedawno obchodziliśmy setną rocznicę urodzin największego Polaka naszych
czasów – Świętego Jana Pawła II. Teraz świętujemy kolejne
urodziny.
Mija 30 lat od pierwszych wyborów do rad gmin i ustawy o samorządzie terytorialnym. Ustawa została uchwalona 8 marca 1990 roku, a wybory odbyły się 27 maja 1990 r.
Co roku z tej okazji 27 maja obchodzimy Dzień Samorządu
Terytorialnego.
Składam serdecznie podziękowanie minionym i obecnym radnym, sołtysom za ich pracę i za wspólny wysiłek,
który pozwala nam świętować to niezwykle ważne wydarzenie Wybrani w wolnych i powszechnych wyborach przedstawiciele społeczeństwa zasiedli w naszej radzie i właśnie
przed społeczeństwem zaczęli faktycznie odpowiadać. Idea
samorządności, na każdej ze swych płaszczyzn, rozwijała
się dzięki wszystkim radnym, dzięki ich zaangażowaniu,
doświadczeniom, dzięki dobrej woli i pragnieniu kształtowania gminy Topólka i budowania jej lepszej przyszłości.
Pragnę wyrazić Wam Drodzy Samorządowcy: Radni, Sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy – wdzięczność za pracę i poświęcenie z jakim służyliście i służycie obywatelom Naszej
wspólnoty. Dziękuję wszystkim moim poprzednikom – Wójtom Gminy Topólka, za oddanie z jakim prowadzili nasz
dom przez te 30 lat. Wszystkim obecnym samorządowcom
oraz samorządowcom poprzednich kadencji dziękuję za
pracę, za zaangażowanie społeczne oraz cenne inicjatywy.
Podziękowanie składam również wszystkim mieszkańcom
naszej Gminy za współpracę, ale także za konstruktywną
krytykę.
30 lat to z pozoru krótki okres, ale w tym czasie nasza
gmina zmieniła się nie do poznania. Przez ten czas podjęto
wiele różnych działań i decyzji. Jestem przekonany, że podejmowane były one zgodnie z sumieniem oraz chęcią dobra
i rozwoju naszej Gminy i jej Mieszkańców. Wyrażam po-

12 komputerów dla szkoły
21 stycznia wójt gminy Topólka przekazał naszej szkole
12 laptopów, których używali uczestnicy kursów prowadzonych w Topólce, w związku z realizowanym projektem E‑aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa 2014-2020. W ramach projektu zakupionych zostało
12 laptopów o łącznej wartości 25 tys. zł, które po zakończeniu kursów zostały przekazane do biblioteki naszej placówki.
Dyrektor szkoły Grzegorz Pierucki wyraził nadzieję, że przekazany sprzęt posłuży uczniom do nabywania i utrwalania wiadomości, wzbogacając znacznie bazę edukacyjną, a tym samym zachęci do częstszego odwiedzania biblioteki szkolnej.
Dziękujemy bardzo wójtowi za przekazanie sprzętu komputerowego na potrzeby naszej szkoły.

Tekst: Lidia Wąsikowska
Foto: Agnieszka Simińska

dziękowanie za każdą decyzję, która prowadziła naszą gminę drogą rozwoju. Szczególnie za te decyzje, których każdy
z radnych bał się osobiście najbardziej, a które, w przekonaniu sumienia, w wierności społecznej służbie podjął, nie
bacząc na osobiste konsekwencje. Dziękuję za być może
nieprzespane dla dobra Gminy noce. Dziękuję za wszelką
pracę i poświęcenie, które zaowocowało tym, że nasza Gmina staje się coraz bardziej silna, znana, być może ambitna
i odważna.
30-lecie samorządności to doskonała okazja, aby wspomnieć wszystkie osoby, które pełniąc funkcjęPrzewodniczącego Rady Gminy, czy Wójta przez 30 lat budowały tożsamość Gminy Topólka.
To właśnie dzięki ich inicjatywom na lepsze zmieniał się
krajobraz naszego regionu, nasze życie.
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY:
I i II kadencja lata 1990–1998 Adam Wasiak +
III kadencja lata 1998–2002 Andrzej Grabowski
IV kadencja lata 2002–2006 Piotr Kalinowski +
V kadencja lata 2006–2010 Maria Anna Jarzynowska
VI kadencja 2010–2014 Anna Niedośmiałek
VII kadencja lata 2014–2018
i obecna VIII Stanisław Borkowski
WÓJTOWIE
I kadencja lata 1990–1994 Zygmunt Borkowski
II,III i IV kadencja lata 1994–2006 Waldemar Wujkiewicz
V i VI kadencja lata 2006–2014 Henryk Orłowski
VII kadencja lata 2014–2018 Marek Dybowski
Życząc wszystkim Państwu samorządowcom wszelkiej
pomyślności, zdrowia, sił i energii do podejmowania dalszych inicjatyw pozwolę sobie zakończyć cytatem Świętego
Jana Pawła II:
„Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje (..)”
Wójt gminy Topólka Konrad Lewandowski
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SP TOPÓLKA
I REGIONALNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK W RADZIEJOWIE
Wyjątkowy i magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia stał się dla Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie inspiracją do stworzenia Regionalnego Konkursu
Kolęd i Pastorałek „Hej Kolęda, Kolęda!”, w którym brały udział także uczennice naszej szkoły.
Prezentacje uczestników odbywały się w dwóch kategoriach wiekowych. Konkursowe zmagania
I kategorii (uczniów klas I-IV) odbyły się 16 stycznia 2020 r. W tym dniu naszą szkołę reprezentowały następujące uczennice: Hanna Sadowska z klasy Ib, Natalia Kozińska z klasy IIb,
Gabriela Wieser z klasy IIb, Alicja Głowacka z klasy IIIb i Gabriela Pawlak z klasy IIIa.
Konkurs dla II kategorii wiekowej (uczniów klas V-VIII) odbył się dzień później, 17 stycznia 2020 r. Naszą szkołę reprezentowały: Izabela Orłowska z klasy VIa i Julia Sadowska z klasy VIa.
Wszystkie uczennice zaśpiewały pięknie.
Jury w swojej ocenie wyróżniło jednak tylko dwie z nich:
– Gabrielę Wieser z klasy IIb (opiekun: Aleksandra Kolad),
– Izabelę Orłowską z klasy VIa (opiekunowie: Magdalena Tejman, Eliza Ospalska-Grudzień).
Pozostałe uczestniczki konkursu otrzymały pamiątkowe dyplomy.
Wychowawczynie klas I-III, katechetki
Foto: nadesłane

WYNIKI KONKURSU „ALFIK MATEMATYCZNY 2019”
W styczniu otrzymaliśmy sprawozdanie z Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego
„Alfik 2019”, który odbył się w listopadzie. Konkurs został zorganizowany w ramach programu
edukacyjnego „Łowimy Talenty”. Maksymilian Makowski z kl. VIb uzyskał wynik dobry
(27 miejsce w województwie kujawsko-pomorskim), za co otrzymał dyplom i nagrodę rzeczową. Uczeń przygotowywany był do konkursu przez Katarzynę Drzewiecką. Dyplomy uznania
za uzyskanie najwyższego wyniku w poszczególnych klasach otrzymali również: Alicja Gąsiorowska z kl. IV, Hanna Derela z kl. Vb, Miłosz Żeglicz z kl. VIIa i Wiktor Nowak z kl. VIIIb. Dla
pozostałych uczestników konkursu organizator przygotował pamiątkowe dyplomy.
Szkolny koordynator konkursu: Maria Olszewska
Foto: Maria Danielewska

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO
KONKURSU MATEMATYCZNEGO „LEON”

„WIEM, CO JEM”

Przedstawiamy długo oczekiwane wyniki z jesiennej sesji Ogólnopolskiego Konkursu
Matematycznego „LEON”, w którym wzięło udział 2782 uczniów klas trzecich z całej Polski.
Z naszej szkoły uczestniczyło w konkursie czworo uczniów klasy IIIa i siedmioro klasy IIIb.
Ośmioro z nich zdobyło tytuł laureata Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego
„LEON”: Zofia Roszak 93% – miejsce 4, Kacper Karasiński 88% – miejsce 6, Wiktor
Szczepaniak 83% – miejsce 8, Michał Dykon 83% – miejsce 8, Paweł Radoszewski
80% – miejsce 9, Tomasz Hernacki 80% – miejsce 9, Gabriela Pawlak 78% – miejsce
10, Leon Żórawski 78% – miejsce 10.
Trzy osoby miały również zadawalające wyniki: Roksana Józwiak 68% – miejsce 14, Mateusz
Kralski 55% – miejsce 19, Jakub Janicki 55% – miejsce 19.

21 stycznia uczennice klas piątych: Hanna Derela, Kalina Kaczmarek, Wiktoria Kowalewska i Julia Leszczyńska wzięły udział w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Racjonalnym Odżywianiu się ph. ,,Wiem, co jem’’, zorganizowanym przez Zespół Szkół RCKU
w Przemystce. Uczennice musiały wykonać dwa zadania praktyczne oraz odpowiedzieć na
30 pytań testowych dotyczących racjonalnego odżywiania
i zdrowego stylu życia. W zmaganiach wzięło udział 9 drużyn.
Największą wiedzą wykazały
się Hanna Derela i Kalina
Kaczmarek z kl. Vb, zdobywając I miejsce.
Gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów!

Dyrektor szkoły Grzegorz Pierucki wręczył laureatom i wszystkim uczestnikom konkursu
dyplomy i drobne upominki.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Wychowawcy: M. Linert, M. Nieznańska
Foto: nadesłane

Magdalena Kurzawa
Foto: z archiwum Zespołu Szkół RCKU
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SP PANIEWO
„Pamięć – to nasz obowiązek”

Dzień Kobiet

- pod takim hasłem 4.03.2020 roku w Szkole Podstawowej im. Franciszka Becińskiego w Paniewie uczniowie z klas V-VIII uczcili słowami wierszy i piosenek pamięć żołnierzy „NiezłomnychWyklętych, jak nazwała ich historia. Święto to ustanowione zostało w 2011 roku przez Sejm RP
ku czci prześladowanych i pomordowanych przez reżim komunistyczny żołnierzy. Uczniowie
przybliżyli koleżankom i kolegom, kim byli Żołnierze Wyklęci, dlaczego tak ich nazwano oraz
na czym polegał tragizm życia i śmierci tych ludzi. Przygotowana część artystyczna spotkała się
z dużym zainteresowaniem widzów.

Dzień Kobiet jest wspaniałą okazją do okazania wszystkim paniom, ile znaczą w życiu
każdego mężczyzny. Choć niekiedy trudno im się do tego przyznać, to jednak zdają sobie sprawę, że świat bez Kobiet byłby smutny, nudny i nijaki. Każdego roku w naszej szkole Święto
Kobiet obchodzi się z wielkim rozmachem. Tak też było i tym razem. Najpierw w klasach chłopcy wręczyli kwiaty i upominki swoim paniom i koleżankom, następnie pod kierunkiem pani
E. Lorenc przedstawili program artystyczny. Uwieńczeniem uroczystości były słodkości i czerwone, rumiane jabłuszka. Wszystkie dziewczynki były bardzo szczęśliwe i zadowolone.
Tekst i foto: Marzanna Wiśniewska

Tekst: J. Przybysz Foto: A. Kontowicz

Babciu, Dziadku – herbatki się napijcie
i w zdrowiu żyjcie
W naszej szkole zapraszanie Babć i Dziadków na uroczystość z okazji ich święta jest tradycją na stałe wpisaną
w repertuar imprez szkolnych. Babcia i Dziadek to bardzo
ważne osoby w życiu każdego dziecka, dlatego w tym szczególnym dniu dzieci z klas O-III pamiętały o swoich Babciach
i Dziadkach i wspólnie ze swoimi paniami Jolantą Przybysz
i Beatą Jaskólską oraz rodzicami przygotowały dla nich
uroczystość. Ta niezwykła impreza odbyła się 22 stycznia
2020 roku w GOK-u w Topólce. W uroczystości wzięli udział:
kierownik CUW Marcin Hernacki, sekretarz gminy Joanna
Kosińska, kierownik GBP Małgorzata Wojtczak, kierownik
posterunku policji asp. szt. Robert Zarębski, proboszcz Parafii

w Witowie ks. Andrzej Aniszczyk, Zarząd OSP z Paniewa, Rada
Rodziców, kierownik GOK Jan Błaszczyk, dyrektor KDBS Maria
Orłowska. Na wstępie dyrektor szkoły Barbara Wieser przywitała wszystkich gości ciepłymi słowami. Dla kochanych
Babć i Dziadziów dzieci mówiły wiersze, śpiewały piosenki,
składały życzenia. Oprócz montażu słowno-muzycznego
szanowni goście obejrzeli także pokaz taneczny w wykonaniu najmłodszych artystów. W trakcie uroczystości Babcie
i Dziadkowie mogli podziwiać swoje pociechy w różnych
formach artystycznych. Mali artyści z przejęciem odtwarzali
swoje role, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe
słowa, kierowane pod ich adresem. Dzieci, poprzez wiersze,
piosenki i taniec, mogły wyrazić kochanym Babciom i Dziadkom, swoje uczucia oraz podziękować za trud włożony w ich
wychowanie. Wnuczęta obdarowały też dostojnych gości
podarunkami i zaprosiły na słodki poczęstunek. Frekwencja
była wspaniała. Dziękujemy!Za okazaną pomoc dziękujemy
również mamom.
Jeszcze raz dziękujemy Babciom i Dziadziom i życzymy
zdrowia, radości i wielu wspaniałych lat z wnukami.
Tekst: Jolanta Przybysz, Beata Jaskólska
Foto: Agnieszka Kontowicz
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„Być Kobietą, być Kobietą...”

„Dzień Kobiet” to dobra okazja do spotkania, oderwania się
od spraw codziennych, a przede wszystkim najlepsza do obdarowania Pań kwiatami.
Takie właśnie spotkanie miało miejsce 8 marca br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Topólce, gdzie na zaproszenie wójta gminy Topólka przybyło bardzo dużo kobiet.

Już w wejściu odświętnie ubrani Panowie czekali na Panie
wręczając każdej kwiatka.
Uroczystość rozpoczęto serdecznymi życzeniami od wójta
gminy Konrada Lewandowskiego i dyrektora GOK Jana Błaszczyka.
Wójt gminy przekazał również życzenia od nieobecnego
przewodniczącego Rady Gminy Stanisława Borkowskiego.
Na scenie zaśpiewał dla wszystkich Pań zespół „INFECTED”.
Specjalnie przygotowany repertuar na okoliczność święta Kobiet
wprowadził nas na przemian: w niezwykłą zadumę, by za chwilę
rozbawić i porwać publiczność.
Tradycją stało się, że po części artystycznej wszystkie Panie zostały zaproszone na tort i lampkę wina. Wcześniej jednak
Panowie „musieli” zdać test, który przygotowały dla nich Panie
z Gminnej Rady KGW. Oczywiście był to test przede wszystkim
o kobietach i oczywiście zdany celująco. W ramach podziękowań za przygotowanie tak miłego spotkania Panowie otrzymali
upominki.
Bardzo udany wieczór zakończono zajadając przepyszny tort
przy przepięknych melodiach wykonanych przez zaproszonego
gościa na „Fletni Pana”.

Tekst: Iwona Waszak
Foto: Damian Lewiński

Konkurs na logo Świetlicy Sadłóg – Sadłużek
Zajęć świetlicowych nie można realizować ze względu na zagrożenia, jakie
niesie koronawirus oraz obostrzenia, jakie zostały wprowadzone. Nie oznacza
to jednak, że Świetlica Wiejska Sadłóg
– Sadłużek nie prowadzi działalności.
Aby zagospodarować czas osób, które
aktywnie brały w ubiegłym roku udział
w naszych zajęciach sołtys Sołectwa Sadłóg, Arkadiusz Jąkalski ogłosił konkurs
na logo świetlicy. W określonym terminie należało przesłać pracę plastyczną
lub komputerową, która w jak najlepszy
sposób odzwierciedla „ducha” działań,
jakie realizuje świetlica. Do wygrania
w konkursie były tablety, akcesoria do te-

lefonów komórkowych, zestawy książek
i wiele innych nagród.
Spłynęło 12 prac, które oceniali pracownicy Empik w Warszawie, którzy często wspomagają nas nagrodami i dobrym
słowem. Obrady były bardzo burzliwe,
i jak to powiedziała p. Madzia Ratajczyk
z Empik w Warszawie, wszystkie prace
zasłużyły na nagrody. Ostatecznie po całodniowych naradach ustalono, że:
I miejsce zajęła Zuzia Wilk,
II miejsce Wiktor Sołtysiński,
III miejsce Łucja Matuszewska.
Przyznano również wyróżnienia dla
Jonasza Matuszewskiego i Bartka Kołodziejskiego. Ponieważ nie można się było

sprzeciwiać naszemu jury z Warszawy
wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni. Trzy pierwsze miejsca otrzymały tablety, osoby wyróżnione gadżety
do telefonów. Dodatkowo dzięki wsparciu
naszego jury wszyscy uczestnicy dostali
zestawy do wykonywania równie pięknych
rysunków w postaci kredek, kolorowanek
i książek. Oprócz tego trójka, która zajęła miejsca podiumowe od Pizzerii Zorba
z Dobrego prowadzonej przez Jarka Kaczorowskiego otrzyma kupony na dużą
pizze. Zwycięzcom gratulujemy, a praca
Zuzy niedługo zawiśnie na budynku świetlicy jako jej logo.

Zuza Wilk

Wiktor Sołtysiński

Łucja Matuszewska

Tekst i foto: Arkadiusz Jąkalski
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Jubileusz 100-lecia urodzin
2 lutego 2020 r. setną rocznicę urodzin
obchodziła mieszkanka gminy Topólka,
zamieszkała w Orlu – Pani Józefa Mańkowska. To wspaniały dzień zarówno dla
Jubilatki i Jej rodziny, jak również ważne
wydarzenie dla całej gminy.
Uroczyste spotkanie odbyło się 3 lutego br. w domu Jubilatki, gdzie oprócz
najbliższej rodziny obecni byli przedstawiciele władz samorządowych: wójt gminy
Konrad Lewandowski, przewodniczący
Rady Gminy Stanisław Borkowski oraz
zastępca kierownika USC Sylwia Ulanowska. Jednostkę KRUS Radziejów reprezentował kierownik Placówki Terenowej
Paweł Betliński.
W intencji Jubilatki odprawiona została
Msza Święta celebrowana przez proboszcza parafii Orle ks. Tadeusza Szczepaniaka. Po mszy przyszedł czas na życzenia,
które jako pierwszy złożył Jubilatce wójt
gminy. Przekazując bukiet kwiatów oraz
upominek życzył wielu lat w zdrowiu, w otoczeniu rodziny i przyjaciół oraz gratulował doczekania tak zacnego jubileuszu.
Po życzeniach wzniesiono toast za zdrowie Jubilatki. Kosztując urodzinowego tortu Pani Józefa powiedziała, że sama jest
zaskoczona faktem doczekania setnych urodzin. „Chyba jestem
najstarszą osobą w gminie” – powiedziała.
Wartym podkreślenia jest fakt, że Jubilatka mimo sędziwego
wieku cieszy się znakomitą kondycją, jest bardzo ciepłą i pogodną osobą.

Serdecznie gratulujemy Pani Józefie jubileuszu 100-lecia
urodzin i życzymy na kolejne lata dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz jeszcze wielu lat zasłużonego odpoczynku w gronie najbliższych.

Tekst:
Z-ca Kierownika USC Sylwia Ulanowska
Foto: Jacek Mańkowski

Setna rocznica urodzin
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że kolejny piękny
Jubileusz setnej rocznicy urodzin doczekała mieszkanka naszej
gminy Pani Waleria Jakubowska. Cieszymy się z tego faktu tym
bardziej, że w ostatnim czasie jubileuszu setnych urodzin doczekało już kilku mieszkańców gminy Topólka.
Pani Waleria Jakubowska Jubileusz 100 urodzin obchodziła
6 marca 2020 r. W tymże dniu odbyło się uroczyste spotkanie
w miejscu zamieszkania Jubilatki, gdzie wobec rodziny i najbliższych serdeczne życzenia i symboliczne kwiaty wraz z upomin-

kiem złożyli przedstawiciele władz samorządowych: wójt gminy
Konrad Lewandowski, sekretarz gminy Joanna Kosińska, zastępca kierownika USC Sylwia Ulanowska oraz kierownik Placówki Terenowej KRUS w Radziejowie Paweł Betliński.
W intencji Jubilatki została odprawiona Msza Święta, której
przewodniczył ks. kanonik Antoni Wojciechowski. Po zakończonej mszy wójt gminy Topólka Konrad Lewandowski odczytał
gratulacje od Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego
oraz Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza,
natomiast ks. proboszcz przekazał życzenia i błogosławieństwo od ks. biskupa
Wiesława Alojzego Meringa.
Dopełnieniem tego miłego spotkania
były pamiątkowe zdjęcia, odśpiewanie
przez zgromadzonych gości „200 lat”,
wzniesienie toastu za pomyślność Jubilatki oraz skosztowanie okolicznościowego
tortu.
Pani Waleria wychowała siedmioro
dzieci i doczekała 28 wnuków, 31 prawnuków oraz 2 praprawnuków.
Życzymy
Pani
Walerii
kolejnych lat w zdrowiu, cierpliwości
w zmaganiu się z wszelkimi niedogodnościami dnia codziennego i zasłużonego
odpoczynku w cieple rodzinnym.
Tekst: Z-ca Kierownika USC
Sylwia Ulanowska
Foto: nadesłane
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Dzień Babci i Dziadka w kościele w Topólce
W niedzielę, 19 stycznia, w kościele parafialnym pw. Miłosierdzia Bożego w Topólce sprawowana była Msza św. w intencji
Babć i Dziadków z okazji ich święta. Po Eucharystii, w krótkiej
części artystycznej, wnuki wyraziły swoją miłość i wdzięczność
dla swoich kochanych Dziadków, co wywołało nie jedną łzę
wzruszenia. Na zakończenie uroczystości wszyscy uczestnicy
Mszy św. zostali poczęstowani cukierkami, a Proboszcz Parafii
ks. kan. Antoni Wojciechowski podziękował dzieciom i młodzieży,
a także katechetkom, za przygotowanie tej miłej niespodzianki
dla Dziadków.

Tekst: Lidia Wąsikowska
Foto: Aneta Tejman

„Babcia z dziadkiem dziś świętują”

23 stycznia, dzieci z oddziałów przedszkolnych gościły
w Gminnym Ośrodku Kultury w Topólce swoje Babcie i Dziadków
na uroczystości z okazji ich święta. Wnuczęta przygotowały dla
nich program artystyczny. Wyjątkową niespodzianką, już na samym początku spotkania, był wybór „Królowej Babć i Króla Dziadków”. Po zaprezentowaniu wierszy, piosenek oraz tańców, dzieci
obdarowały swoich gości kwiatami i słodkimi buziakami. Życzenia
złożył także dyrektor szkoły – Grzegorz Pierucki, po czym przedszkolaki zaprosiły wszystkich na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Nie zabrakło także konkursów i wspólnych zabaw przy muzyce. Spotkanie upłynęło w bardzo miłej atmosferze.
Mamy nadzieję, że wspólnie spędzone chwile na długo pozostaną
w pamięci tak Babć i Dziadków, jak i ich wnucząt.
M. Danielewicz, M. Smolarek
Foto: nadesłane

Kochamy Was
24 stycznia przedszkolaki z grupy C punktu
przedszkolnego wraz z rodzicami i wychowawczynią zaprosiły do GOK w Topólce swoich ukochanych Dziadków. Uroczystość pod hasłem
„Kochamy Was” rozpoczęła się krótką częścią
artystyczną, podczas której dzieci zaprezentowały wierszyki i piosenki. W przerwie, podczas
poczęstunku, wnukowie zaprosili Dziadków do
wspólnego tańca „kaczuchy”. Przedszkolaki
obdarowały także swoich gości własnoręcznie
wykonanymi prezentami. Babciom wręczyły po
filiżance wykonanej z kolorowego kartonu, wypełnionej cukierkami, a Dziadkom po krawacie.
To była wyjątkowa i wzruszająca uroczystość.
Wychowawczyni: K. Wujkiewicz
Foto: nadesłane
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Dzień Papieski
„Na naszej polskiej ziemi przyszedł na świat człowiek, którego
życie okazało się wyjątkowym darem dla Kościoła i całego świata.
Temu człowiekowi było na imię Karol. Od 16 października 1978
roku Karol Wojtyła przybrał nowe imię Jana Pawła II” – tak o tym
wielkim polaku pisał kardynał Stanisław Dziwisz.
Nazywał się Karol Wojtyła. Dla przyjaciół Lolek. Być przyjacielem Karola… kto by nie chciał? Mieć za przyjaciela (przyszłego) Świętego… Tak po prostu. Zwłaszcza, że Ten Człowiek nie
stronił od ludzi. Jako mały chłopak był zawsze wśród kolegów.
Na studiach podobnie. Potem jako duchowny – chciał być dla
każdego, kto był w potrzebie. Jednał, kochał, modlił się i słuchał.
Rozumiał ludzi i ich problemy. Był wrażliwym i mądrym człowiekiem. Od dzieciństwa powierzał swoje życie Bogu w codziennej
modlitwie, z którą nie ustawał
aż do końca. Trudne doświadczenia z młodości połączone
z wytrwałym i ufnym kontaktem z Bogiem, stanowiły solidny fundament, na którym
opierała się jego misja życia.
Jego charyzma i autentyczność sprawiały, że kochali
go ludzie na całym świecie.
Pielgrzymki, które odbywał
jako Ojciec Święty po całym
świecie przyciągały miliony ludzi. Dla wielu osób był i wciąż
jest wielkim autorytetem.
Z okazji 100. rocznicy
urodzin Jana Pawła II Parafia pw. Miłosierdzia Bożego
w Topólce z inicjatywy księdza Antoniego Wojciechowskiego, przy współpracy Anety Tejman
przygotowała szereg uroczystości i propozycji upamiętniających
papieża Polaka. Z powodu zagrożenia epidemicznego, większość jubileuszowych wydarzeń odbyło się w przestrzeni on-line.
Jedną z pierwszych inicjatyw było przystrojenie na początku
maja naszych domów i okien obrazami Świętego Jana Pawła II
i flagami. Była to akcja pt. „Udekoruj swoje okno” – z okazji
setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II.

Kolejna akcja to konkurs Wiedzy o Janie Pawle II, który był
przeprowadzony w szkole za pomocą lekcji on-line oczywiście. Inną inicjatywą było malowanie portretu Świętego Jana
Pawła II. Akcja „Jan Paweł II w oczach dzieci i młodzieży”.
Po nadesłaniu ponad 100 portretów została zorganizowana
pamiątkowa wystawa w kościele parafialnym w Topólce. Na
profilu Biblioteki Szkolnej Anna Orłowska przygotowała również montaż słowno-muzyczny z filmem z rysunkami dzieci
przedstawiającymi Ojca Świętego.
Główne obchody 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II odbyły się 17 maja w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego w Topólce. Mszy przewodniczył ks. kan. A. Wojciechowski. W tym
dniu odprawiono uroczystą mszę Świętą w intencji Wielkiego
Papieża Polaka. Po zakończonym nabożeństwie wszyscy zebrani udali się na plac obok kościoła, gdzie dokonano aktu
posadzenia „DĘBU PAMIĘCI”, który będzie cichym strażnikiem tego szczególnego dnia dla następnych pokoleń.
W wykopie obok „Dębu Pamięci” zakopano „kapsułę czasu”
w której umieszczono podpisy złożone przez wszystkich
uczestników uroczystości. Podobne uroczystości związane
z sadzeniem „Dębu Pamięci” odbyły się przy Szkole Podstawowej w Topólce. W uroczystościach wzięło udział wielu
mieszkańców naszej gminnej społeczności.
Tekst: Aneta Tejman
Foto: Anna Orłowska

XII Ogólnopolski Tydzień Biblijny
Pomimo pracy w domu, obostrzeń
związanych z koronawirusem i zamkniętych szkół niecodzienną akcję zorganizowała Szkolna Biblioteka oraz Szkolne
Koło „Caritas” działające przy Szkole im.
Mikołaja Kopernika w Topólce. Bibliotekarka Anna Orłowska oraz katechetki
postanowiły zorganizować w ramach XII
Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego
czytanie fragmentów Biblii na fb. Cała
akcja początkowo miała się sprowadzić
do przeczytania kilku fragmentów Pisma
Świętego przez kilkoro uczniów Szkoły
Podstawowej w Topólce. Jednak w wyniku
niespodziewanych splotów okoliczności
stało się zupełnie inaczej. Słowo wstępne
do czytania wygłosił ksiądz kanonik Antoni
Wojciechowski. On też przeczytał pierwszy i ostatni fragment Ewangelii Świętego
Mateusza. Dzięki szczególnemu zaan-

Ksiądz kanonik Antoni Wojciechowski

Bartosz
Mikołajewski

Eloy Paulin

gażowaniu Szkolnego Koła Caritas pod
opieką Anety Tejman oraz umiejętnościom
Anny Orłowskiej efekty czytania przerosły
oczekiwania organizatorów. W tygodniowej akcji ostatecznie wzięło udział 160
czytających, a filmy z czytań na facebookowym profilu biblioteki szkolnej w ciągu
tygodnia obejrzało ponad 25 tysięcy osób.
W całej akcji nie zabrakło również akcentów argentyńskich. W akcję włączył się topólecki misjonarz, ksiądz Józef Przybysz,
który na co dzień przebywa w Argentynie.
Wraz z naszymi wakacyjnymi przyjaciółmi
z Argentyny również aktywnie włączył się
w czytanie Biblii. Na zakończenie całej akcji z dalekiej Argentyny Nico Montenegro
wykonał dla wszystkich ulubioną pieśń
Jana Pawła II – „Barkę”.
Tekst: Arkadiusz Jąkalski
Foto: nadesłane
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Jubileusze święceń kapłańskich
duszpasterzy z parafii Topólka

1 czerwca, z intencji Szkolnego Koła Caritas, w kościele
pw. Miłosierdzia Bożego w Topólce sprawowana była uroczysta
Msza św. z okazji 45. rocznicy święceń kapłańskich Proboszcza
Parafii ks. kan. Antoniego Wojciechowskiego i 16. rocznicy
święceń kapłańskich ks. prefekta Arkadiusza Jońca. Eucharystię uświetnił śpiew Ewy Budzińskiej, która wykonała pieśń „Ave
Maria” z rep. Marii Callas oraz pieśń powołaniową „Barka”. Na
zakończenie uroczystości dzieci i młodzież ze Szkolnego Koła
Caritas oraz wójt gminy Topólka, dyrektor Szkoły Podstawowej
w Topólce i parafianie, ofiarowali księżom piękne bukiety kwiatów
i złożyli życzenia zdrowia oraz wielu łask Bożych i opieki Matki
Przenajświętszej na dalszą posługę kapłańską.
Tekst: Lidia Wąsikowska
Foto: Wojciech Wąsikowski

40-lecie kapłaństwa ks. Tadeusza Szczepaniaka
Podczas niedzielnej mszy świętej
24 maja 2020 r. w kościele parafialnym
w Orlu uczczono 40-lecie święceń kapłańskich księdza proboszcza Tadeusza
Szczepaniaka.
Parafianie zorganizowali się i przygotowali księdzu proboszczowi miłą niespodziankę. Na tę okoliczność przybyli do
orzelskiej świątyni: wójt gminy Topólka wraz
z przewodniczącym Rady Gminy oraz radni z terenu parafii, burmistrz miasta i gminy Piotrków Kujawski, prezesi OSP z Orla
i Bycza, dyrektorka SP w Byczu wraz z delegacją dzieci z tej szkoły. Byli także sołtysi
oraz mieszkańcy parafii. Gdyby nie rygory
dotyczące ilości osób w kościele wynikających z epidemii to uczestników mszy byłoby znacznie więcej.
Po zakończeniu mszy świętej Ewa
Budzińska studentka Akademii Muzycznej w Bydgoszczy uświetniła i zaśpiewała
ks. proboszczowi pieśń Ave Maria. Następnie wszystkie delegacje podchodzące
do księdza Tadeusza Szczepaniaka składały mu życzenia i przekazywały okolicznościowe upominki.
W ten sposób parafianie i goście uczcili i podziękowali księdzu Proboszczowi za
dotychczasowe 40 lat kapłaństwa.
Tekst: Stanisław Borkowski
Foto: Wojciech Wąsikowski
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„Wdzięczni
Medykom”

Dwudziestolecie
„Naszych Spraw”

Wszyscy, którym jest bliska idea Caritas, zaraz po Wielkanocy przeżywali wyjątkowy czas. Od II Niedzieli Okresu
Wielkanocnego rozpoczął się Tydzień Miłosierdzia. Stanowił
on okazję do rozważenia tego, jak dzisiaj czynić miłosierdzie.
Wezwania, które na co dzień podejmuje Caritas, teraz, w tym
ciężkim czasie epidemii, wybrzmiewały i wybrzmiewają w sposób
szczególny:
– wsparcie seniorów poprzez akcję „Pomoc dla Seniora”
– podjęcie akcji „Wdzięczni Medykom”, której celem jest wspieranie służby zdrowia,
Akcja „Wdzięczni Medykom” – „Podziękowanie dla Medyka” polegała na narysowaniu, namalowaniu, czy stworzeniu
kartki/rysunku z życzeniami i podziękowaniami dla medyka. Jednym z celów akcji było podziękowanie za trudną pracę medyków
i znak, że doceniamy i jesteśmy im wdzięczni. Czas epidemii koronawirusa to najlepszy moment na podjęcie tematów związanych z tolerancją, szacunkiem do drugiego człowieka, na rozwijanie postaw wzajemnej pomocy i wsparcia. To nasza symboliczna
forma podziękowania dla wszystkich pracowników służby ochrony zdrowia na świecie i w Polsce, którzy każdego dnia ryzykują
swoim zdrowiem, by walczyć o nasze.

Biuletyn Informacyjny, który macie Państwo przed sobą,
jest jubileuszowy. Minęło 20 lat od wydania pierwszego numeru
„Naszych Spraw”. Systematycznie, co dwa miesiące, wydajemy
nasz biuletyn od 2000 roku. Pomysłodawcą biuletynu i pierwszym przewodniczącym zespołu redakcyjnego był ówczesny
przewodniczący Rady Gminy Andrzej Grabowski. Natomiast pomysłodawcą tytułu „Nasze Sprawy” był radny Piotr Kalinowski.

Na zdjęciu od lewej: śp. Piotr Kalinowski, Stanisław Wojtasik,
Danuta Szymańska-Mączka, Mieczysław Wojtasik, Anna Wasiak,
Andrzej Grabowski

Dziękujemy bardzo wszystkim uczniom, którzy wzięli udział
w akcji, za przesłane przepiękne prace – Wasze serca są
WIELKIE!
Szkolne Koło Caritas

Biuletyn redagowało pięć różnych zespołów, zmieniających
się wraz z wyborem Rady Gminy. Pierwszy zespół redakcyjny
w latach 2000-2002 stanowili: Andrzej Grabowski, Piotr Kalinowski, Anna Wasiak i Danuta Szymańska-Mączka; drugi w latach
2002-2006: Piotr Kalinowski, Tomasz Wardęcki, Kazimierz Łojewski, Danuta Szymańska-Mączka, Anna Wasiak; trzeci w latach 2006-2010: Maria Anna Jarzynowska, Stanisław Wojtysiak,
Stanisław Wykpisz, Andrzej Grabowski, Danuta SzymańskaMączka, Anna Wasiak; czwarty w latach 2010-2014: Stanisław
Wojtysiak, Anna Niedośmiałek, Alfreda Smól, Stanisław Borkowski, Maria Anna Jarzynowska, Danuta Szymańska-Mączka,
Anna Wasiak; piąty, obecny, od 2014 roku: Anna Maria Migdalska, Stanisław Borkowski, Marek Ireneusz Muraczewski, Barbara Zielińska, Danuta Szymańska-Mączka, Anna Wasiak, a od
września 2019 r. zamiast Anny Wasiak Ewelina Waszak. Danuta
Szymańska-Mączka współpracuje od pierwszego numeru „Naszych Spraw”, z kolejnymi komisjami ds. promocji gminy. Poza
tym zmieniali się redagujący, zmieniała się szata graficzna, ale
tytuł biuletynu był i ciągle jest ten sam.
Kiedy redagowaliśmy pierwszy numer, zastanawialiśmy się czy
będziemy mieć wystarczającą ilość materiałów, czy wytrzymamy
i będziemy znajdować motywację do systematycznej pracy. Zadanie nie było łatwe, ponieważ jesteśmy redaktorami-amatorami.
Jednak rosnące zainteresowanie biuletynem jest bodźcem i silną
motywacją do pracy nad kolejnymi wydaniami. Żywimy nadzieję,
że nasz dwumiesięcznik służy integracji społeczeństwa gminy.
„Nasze Sprawy” informują i opisują sprawy urzędowe, szkolne,
kulturalne, parafialne, historyczne i związane z działalnością na
terenie gminy oraz z życia mieszkańców. Biuletyn jest chętnie
czytany, a nawet oczekiwany. Sądzimy, ze spełnia swoje zadania.
Jednak ocena należy, jak zawsze do czytelnika. Mieszkańców naszej gminy zapraszamy do dalszej współpracy.
Zdajemy sobie sprawę, że przed nami jeszcze wiele pracy
nad ulepszaniem redagowania biuletynu, aby był jeszcze pełniejszym źródłem informacji oraz wnosił znaczący wkład w pomyślny
rozwój naszej gminy. Życzylibyśmy sobie, aby „Nasze-Sprawy”
wydawane były przez następne dwadzieścia lat.
Obecny jubileuszowy numer biuletynu jest podwójny. Przyczyną opóźnienia wydania i połączenia dwu numerów w jeden
jest epidemia koronawirusa.
Redakcja
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E-Majówka w E-Świetlicy w Sadłogu

Małkowski

Kujawa

Tegoroczne majówki ze względu na panującą epidemie oraz
obostrzenia z tym związane nie mogły się odbyć. Nietypową
formę spędzenia tego czasu zaproponowała Świetlica Wiejska
Sadłóg – Sadłużek. W ramach swojej działalności zaproszono
mieszkańców gminy Topólka do wspólnej zabawy na profilu na
facebooku Sołectwa Sadłóg prowadzonym przez sołtysa, Arkadiusza Jąkalskiego.
Zgodnie z przepisami wszystkie prezentowane wydarzenia
miały miejsce wyłącznie w wirtualnym świecie. W ramach przygotowanych atrakcji zaprezentowano talenty wokalno-muzyczne
oraz artystyczne wielu mieszkańców naszej gminy. Wystąpiły
między innymi Ewa Budzińska, Żaneta Chełminiak, Natalia Królikowska z Kamilem Doroszkiewiczem. Przygotowali oni specjalnie na potrzeby E-Majówki utwory, które zostały zaprezentowane
dla uczestników zabawy. Swoim tańcem na szarfie akrobatycznej i podniebnymi wariacjami oczarowała wszystkich Łucja Matuszewska, która choć nie jest uczennicą szkół na terenie gminy Topólka, to jest mieszkanką Sadłoga i chętnie wraz ze swoją
mamą angażuje się we wszelkie inicjatywy sołectwa. Oferta

Sobuccy

wspólnej majówki została dodatkowo wzbogacona przez utwory wykonane przez Pawła Tarasiuka oraz Darię Pawelec i Eryka
Redmerskiego z zespołem TrioBezNazwy oraz zespół HighFive.
Zabawy taneczne z kolei oraz naukę rapowania poprowadziły dla
uczestników zabawy Iwona Trojanowska-Kopacz oraz Agnieszka i Ola z duetu tanecznego Dirty Dancing. Program wirtualnej
majówki został wzbogacony o gry i zabawy skierowane dla każdego, kto tylko przyjął zaproszenie do wspólnej zabawy. Program
E-Majówki dodatkowo wzbogacił wirtualny występ Młodzieżowej
Orkiestry Dętej „Sempre Cantabile” z Topólki. Dzięki uprzejmości
byłego kapelmistrza orkiestry – Zbyszka Wojciechowskiego przypomnieliśmy postacie i utwory, jakie przez 25 lat zaprezentowała
topólecka orkiestra.
Trud włożony w przygotowanie i realizację majówki opłacił się, o czym świadczy liczba odsłon strony Sołectwa Sadłóg.
W ciągu jednego dnia trwania E-Majówki obejrzało nas ponad
12 tysięcy osób a w konkursach wzięło udział wielu uczestników.
Tekst i foto: Arkadiusz Jąkalski

Nagrody za konkursy
9 maja zostały w Świetlicy Wiejskiej Sadłóg – Sadłużek rozdane nagrody dla uczestników konkursów przeprowadzonych
w trakcie E-Majówki w E-Świetlicy zorganizowanej 3 maja na
profilu społecznościowym Sołectwa Sadłóg. W konkursach, jakie
zorganizowano w trakcie trwania wirtualnej majówki, brali udział
nie tylko mieszkańcy naszej gminy, ale i ościennych miejscowości. W sumie przeprowadzono 4 konkursy, w których wyłoniono
nastepujących zwycięzców:

Konkurs wiedzy o Gminie Topólka:
Miejsce I – Weronika Adrian,
Miejsce II – Kacper Ulanowski,
Miejsce III – Łucja Matuszewska
Miejsce IV – Zuza Wilk, Ala Betlińska,
Wiktor Małkowski.
Konkurs muzyczny:
Miejsce I – Bartek Sobucki,
Miejsce II – Łucja Matuszewska i Zuza Wilk,
Miejsce III – Kacper Ulanowski,
Miejsce IV – Wiktor Małkowski, Ala Betlińska, Nikola Caban, Julia, Kacper i Dominik Kujawa
Konkurs taneczny:
Miejsce I – dla czwórki uczestników, którzy odważyli się przesłać nam swoje nagrania – Łucja Matuszewska, Zuza Wilk,
Roksana Sobucka, Nikola Caban.
Nagrodzenie takiej ilości osób było możliwe dzięki wsparciu: Marii Orłowskiej – dyrektor KDBS Oddział w Topólce, przyjaciół
Świetlicy Wiejskiej Sadłóg – Sadłużek – pracowników Empik w Warszawie, byłego wójta gminy Topólka Henryka Orłowskiego. Dodatkowo zakup nagród został wsparty przez
sołtysa Sołectwa Sadłóg, który przeznaczył
na ten cel swoja dietę sołecką.
Tekst i foto: Arkadiusz Jąkalski
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VI Gminny Przegląd „Kóz Kujawskich”
20 lutego b.r. w Tłusty Czwartek tradycyjnie już odbył się
VI Gminny Przegląd „Kóz Kujawskich” zorganizowany przez
Gminny Ośrodek Kultury w Topólce.
Przesłaniem naszego przeglądu jest podtrzymywanie lokalnych tradycji. Cieszy nas, że tradycja jest kultywowana. Świadczy o tym fakt, że do naszego przeglądu zgłosiły się trzy grupy
zapustne: Bielki, Borek i Karczówek–Sarnowo.
Koza, Bocian, Nowożeńcy, Śmierć, Niedźwiedź, Kominiarz
i Żyd to jedne z najważniejszych postaci. Pozostałe, nie mniej
ważne tworzą niezwykle kolorową i ciekawą całość. Każdej grupie towarzyszą grajkowie.
Takie właśnie grupy przebierańców przeszły ulicami Topólki, by potem zaprezentować się w inscenizacji przedstawiającej
istotę zapustnego świętowania: że wiosna pokona zimę, dobro
pokona zło, a życie zwycięży śmierć.
Wyrazy uznania i podziękowania należą się wszystkim grupom za niespożytą energię, piękną muzykę, barwne stroje i super zabawę.
Przegląd zakończyliśmy wręczeniem nagród oraz wspólnym
ciepłym posiłkiem. Żeby tradycji stało się zadość w Tłusty Czwartek, panie z Kół Gospodyń Wiejskich przygotowały pączki, którymi częstowały nie tylko przebierańców, ale i licznie zgromadzonych mieszkańców.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego
i bezpiecznego przebiegu przeglądu.

Organizatorzy
Foto: nadesłane
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Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Drużyna harcerzy, przedstawiciele Szkoły
Podstawowej
z Topólki, samorządu gminy i powiatu
złożyły okolicznościowe wiązanki i zapaliły
znicze pod pomnikiem poległych żołnierzy
w Znaniewie.

1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy
Wyklętych. Święto to zostało ustanowione, aby uczcić żołnierzy polskiego podziemia, którzy po II wojnie światowej walczyli
z narzuconym siłą reżimem komunistycznym. Zaproszeni goście,
nauczyciele oraz uczniowie naszej szkoły obejrzeli montaż słowno-muzyczny w wykonaniu 3 Drużyny Harcerskiej „Ignis”. Przypomnieliśmy tragiczny los Żołnierzy Niezłomnych m.in. Danuty
Siedzikówny „Inki”, rotmistrza Witolda Pileckiego, sierżanta Józefa Franczaka „Lalka”, dla których wolna Ojczyzna była najwyższą
wartością. To była ciekawa lekcja historii.
P. Kontowicz, E. Ospalska-Grudzień, S. Kręcicka-Derela
Foto: nadesłane

„W hołdzie Żołnierzom
Wyklętym”
3 marca braliśmy udział w podsumowaniu konkursu plastyczno-literackiego zorganizowanego przez Miejski Zespół Szkół
w Radziejowie, pod patronatem Stowarzyszenia Forum Samorządowego w Radziejowie. Miło nam poinformować, że w konkursie
plastycznym w kategorii klas I-III uczniowie: Wiktoria Jagodzińska i Antonina Walczak z klasy Ib zajęły ex aequo I miejsce,
Hanna Sadowiska, również z klasy Ib, ll miejsce, a Maria Kordylak i Aleksander Żeglicz z klasy Ia ex aequo lll miejsce. Opiekunami uczniów były: R.Muraczewska i M. Zielińska.
W kategorii klas IV-VIII Izabela Orłowska z klasy VIa zajęła
II miejsce, a Amelia Trzastkowska z klasy Vc III miejsce. Wyróżnienie otrzymała Oliwia Orłowska z klasy VIIb. Opiekunami
uczniów byli: A. Kordylak i G. Pierucki.
W konkursie literackim wyróżnienie ex aequo uzyskały: Julia Siarkowska z klasy Vc i Hanna Kordylak z klasy VIa, opiekun A. Kordylak.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Opiekunowie
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Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP w Orlu
22.02.2020 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze
OSP w Orlu.
W zebraniu uczestniczyli oprócz druhów strażaków także zaproszeni goście: wójt gminy – Konrad Lewandowski, przewodniczący Rady Gminy – Stanisław Borkowski, komendant powiatowy PSP w Radziejowie brygadier Adam Małecki, prezes Gminny
OSP – druh Andrzej Dzierżawski, komendant Gminny OSP –
druh Zygmunt Dogoński oraz sołtys Sołectwa Orle – Stanisław
Żywiczyński.

Na początku zebrania prezes OSP – druh Jan Wajer przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki za 2019 r. Stan
członków OSP Orle wynosi 24 członków czynnych i 3 członków
honorowych – razem 27.
W 2019 r. strażacy wyjeżdżali 13 razy do pożarów, a łączna liczba wyjazdów do różnych akcji wyniosła 41. W roku 2019
zakupiono 3 mundury, 1 pompę szlamową, 1 defibrylator oraz
wykonano remont i malowanie garażu.

Sprawozdanie finansowe za 2019 r. przedstawił druh Łukasz
Wiliński. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił druh Piotr
Pawlak. Plan działalności OSP Orle na 2020 przedstawił prezes
druh Jan Wajer.
W dyskusji nad działalnością jednostki OSP Orle głos zabrali:
komendant powiatowy PSP w Radziejowie bryg. Adam Małecki,
wójt gminy – Konrad Lewandowski, Przewodniczący Rady Gminy – Stanisław Borkowski, prezes gminny OSP – Andrzej Dzierżawski, komendant gminny OSP – Zygmunt Dogoński i sołtys
Stanisław Żywiczyński, którzy podziękowali druhom strażakom
za ich pracę i służbę oraz zadeklarowali wolę współpracy i pomocy na miarę możliwości dla tej jednostki.
Zebranie prowadził Andrzej Jarzynowski. Po zakończeniu zebrania na druhów strażaków i gości czekał ciepły posiłek przygotowany przez żony druhów strażaków.

Tekst: Stanisław Borkowski
Foto: nadesłane

Sołecki Dzień Kobiet
Na zaproszenie sołtysa Sołectwa Orle – Stanisława Żywiczyńskiego, przewodniczącego Rady Gminy – Stanisława Borkowskiego i prezesa OSP w Orlu – Jana Wajera 11 marca 2020 r. przybyły do remizy
OSP w Orlu Panie z terenu sołectwa i kobiety z miejscowego KGW.
Panie otrzymały po symbolicznym kwiatku. Na Panie czekała
symboliczna lampka szampana i różne słodkości, które zostały
zakupione dzięki ofiarności miejscowych mężczyzn.
Obsługę na tym spotkaniu zapewnili Panowie. Muzyczną
oprawę zapewnili: Stanisław Żywiczyński i Piotr Wojdak.
Miłą niespodziankę dla obecnych mężczyzn sprawiły sympatyczne Panie z KGW, które wręczyły każdemu mężczyźnie miły
upominek w formie muszki.

W wesołej atmosferze odbyło się to szczególne spotkanie
z okazji Dnia Kobiet.
Dziękujemy miłym Paniom za przybycie.
Tekst: Stanisław Borkowski
Foto: nadesłane

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego
„Zapobiegajmy pożarom”
Jak co roku, uczniowie naszej szkoły przystąpili do ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Zapobiegajmy pożarom”. Spośród zgłoszonych prac na etapie gminnym wyróżnienia otrzymali
następujący uczniowie: Aleksandra Modrzejewska – 0b, Alicja
Szychowska – 0b, Klaudia Wasielewska – 0b, Zuzanna Płachetka – 0b, Aleksandra Sobczak – kl. Ia, Gabriela Wieser – kl. IIb,
Patryk Chachulski – kl. IIb, Izabela Orłowska – kl. VIa, Marika
Józwiak – kl. VIb, Julia Koprowska – kl. VIIb.
Prace wymienionych uczniów zostały zgłoszone do etapu powiatowego. 17 stycznia 2020 r. w remizie OSP w Byczynie odbyło
się uroczyste wręczenie nagród, a wyróżnienia otrzymali: Aleksandra Modrzejewska – 0b, Patryk Chachulski – kl. IIb, Izabela
Orłowska – kl. VIa, Julia Koprowska – kl. VIIb.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Eliza Ospalska-Grudzień
Foto: Lila Wajer
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Turniej tenisa stołowego
W sobotę 8 lutego br. w Hali Sportowej przy SP w Topólce odbył się V Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy
Topólka. W tym roku dla wyrównania szans do turnieju nie przystąpili zawodnicy grający w lidze. Przystąpiły natomiast panie, które
zagrały bez podziału na kategorie. I miejsce wywalczył Tomasz
Michalak, II Adam Mańkowski, III – Katarzyna Antczak, a tuż za
zwycięzcami turnieju na IV miejscu uplasowała się Paulina Wajer.
Serdecznie gratulujemy, dziękujemy za grę i za emocje związane z rywalizacją, a przede wszystkim za grę fair-play. Za możliwość sprawnie przeprowadzonych zawodów organizatorzy dziękują Dyrekcji SP, w szczególności sędziemu Pawłowi Rogowskiemu.
Dla informacji podajemy, że przy GOK działa sekcja tenisa
stołowego wciąż otwarta na nowych członków. Zapraszamy!
Organizatorzy
Foto: nadesłane

Bądź wolny i ciesz się życiem bez nałogów
Uzależnienia – to nie dla nas tak brzmiało
hasło konkursu, który trwał w lutym i marcu
w szkołach podstawowych naszej gminy.
Jego celem było propagowanie życia wolnego od używek. Uczniowie klas piątych
i szóstych mieli do napisania wiersz poświęcony tej tematyce. Szkołę w Topólce reprezentowali: Alicja Orszulak, Malwina Piasecka,
Kalina Kaczmarek i Bartłomiej Mikołajewski. Ze szkoły w Paniewie
uczestnikami konkursu byli: Julia Chojnacka, Anna Mikołajewska,
Anita Stawicka i Kacper Ulanowski (klasa piąta) oraz Patrycja Biernacka, Lena Przewozikowska i Alicja Betlińska (klasa szósta).

Niestety, sytuacja związana z pandemią spowodowała zamknięcie szkół. Nie można było już zgodnie z procedurami zebrać prac i we właściwy sposób dokonać ich oceny merytorycznej
oraz zgodności z tematyką konkursu. Dostarczone przez uczniów
wiersze świadczą z całą pewnością o tym, że profilaktyka uzależnień nie jest im obca. Mają wiedzę na temat szkodliwości nałogów. Są gotowi stanowczo powiedzieć nie uzależnieniom.
Wobec zaistniałej sytuacji każdy z uczestników otrzyma (po powrocie do szkoły) za udział w konkursie dyplom i upominek ufundowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Pedagog szkolny Elżbieta Pesta-Wojtysiak

Ilu Nas przybyło, ilu Nas ubyło?
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Sołectwo
Bielki
Borek
Chalno
Czamanin
Czamanin-Kolonia
Czamaninek
Galonki
Głuszynek
Kamieniec
Kamieńczyk
Kozjaty
Miłachówek

Liczba
ludności
w 2019 r.
171
221
128
302

Urodzenia
w 2019 r.

Zgony
w 2019 r.

0
2
1
1

0
1
1
4

171

3

1

314
129
125
118
123
140
120

1
2
0
1
4
2
1

3
1
2
1
1
4
1

Lp.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

(Stan na dzień 31.12.2019 r.)

Liczba
ludności
w 2019 r.
Orle
407
Paniewek
169
Paniewo
213
Sadłóg
123
Sadłużek
94
Sierakowy
266
Świerczyn
216
Świerczynek
208
Topólka
457
Torzewo
211
Wola Jurkowa
316
Znaniewo
213
Razem
4955
Sołectwo

Urodzenia
w 2019 r.
7
2
1
0
1
2
3
1
1
1
4
3
44

Zgony
w 2019 r.
6
4
2
3
1
3
2
3
2
3
2
1
52
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