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BiuletyN iNformacyjNy GmiNy topólka

Mając na uwadze poprawę życia mieszkańców Gmi-
ny Topólka, przystępujemy do tworzenia systemu zbioru 
i segregacji odpadów komunalnych. Jest to jednocześnie 
działanie mające pozytywny wpływ na budowanie świa-
domości ekologicznej oraz zmniejszenie zanieczyszcze-
nia środowiska.

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych
Za około 100 tys. zł zakupiono 93 pojemniki do selek-

tywnej zbiórki odpadów, które już zostały ustawione w so-
łectwach. Gmina, na mocy umowy podpisanej z Urzędem 
Marszałkowskim otrzyma dotację w wysokości 61449 zł.

To kolejny krok w stronę poprawy jakości naszego ży-
cia, a także estetyki i czystości Gminy.

ZIEMIA
jest naszą matką
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21 maja 2011 roku odszedł od nas 
ś.p. ANTONI  SZKUDLAREK.

Antoni Szkudlarek był człowiekiem niezwy-
kłym, wszechstronnie utalentowanym i bar-
dzo pracowitym. Chociaż nie miał dyplomów, 
z powodzeniem wykonywał wiele zawodów: 
był rzeźbiarzem, murarzem, krawcem, pszcze-
larzem, zdunem, strycharzem (rzemieślnikiem 
formującym cegły) i zegarmistrzem. Interesował się 
historią, literaturą, poezją, etyką, rzeźbą, rysunkiem, astronomią. 
Pisał wiersze, które oprócz rzeźb przynosił na spotkania z mło-
dzieżą szkolną.

Był to człowiek, który wykorzystał czas i talenty dane od 
Boga.

Redakcja

Ostatnie pożegnanie

Ruszyły roboty 
na „schetynówce”

Gmina Topólka, w ramach Narodowego Programu Od-
nowy Dróg Lokalnych (tzw. „schetynówek”) rozpoczęła prze-
budowę (modernizację) drogi gminnej Dębianki – Sarnowo 
w miejscowości Czamaninek na długości około 2km.

W ramach przebudowy wymienionych zostanie 5 przepu-
stów drogowych. Na części drogi będzie także chodnik.

Ogólny koszt przebudowy wyniesie około 650 tys. zł, 
z czego 295 tys. zł, to środki pochodzące z dotacji. Wyko-
nawcą robót, w drodze przetargu, została wyłoniona Firma 
„Spec-Dróg” z Włocławka.
Foto: Stanisław Wojtysiak                                                   Wójt Gminy

PODZIĘKOWANIE
Za pośrednictwem Gazety chciałbym złożyć serdeczne po-

dziękowanie i wyrazić uznanie dla sprawnej pracy rozpoznaw-
czej i operacyjnej policjantów z jednostki w Topólce. Dzięki ich 
zaangażowaniu i rzetelnie wykonanej pracy udało się wykryć 
sprawcę zniszczenia wiaty przystankowej w Topólce oraz innych 
szkód. Zniszczenia wiaty wyceniono na kwotę około 3000zł. 
Sprawca we własnym zakresie dokonał naprawienia szkody.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję policjantom za ich wzoro-
wą postawę. To dzięki ich pracy możemy czuć się bezpieczni.

Z poważaniem
Wójt Gminy

„Być człowiekiem, to czuć, kładąc swoją cegłę,
że bierze się udział w budowaniu świata."

– Antoine de Saint-Exupéry –

Niezwykle serdeczne spotkanie z sołtysami, którzy zakoń-
czyli swoją misję na tym odpowiedzialnym stanowisku, odbyło 
się w gabinecie Wójta Gminy. Były słowa podziękowania, wspo-
mnienia wspólnie przeprowadzonych działań, inwestycji. Każ-
demu z odchodzących sołtysów Wójt wręczył podziękowania 
za długoletnie zaangażowanie w służbę lokalnej społeczności, 
oddanie swojego czasu i serca. Szczególne słowa skierował do 
Józefa Lisieckiego, który był sołtysem w Orlu przez 40 lat.

Konrad Lewandowski
Foto: Stanisław Wojtysiak

Wybory sołeckie
Zarządzeniem Wójta Gminy Topólka Nr 0050.7.2011 

z dnia 03.03.2011r. został ustalony harmonogram wyborów 
w jednostkach pomocniczych gminy – sołectwach.

W celu rozwijania aktywności obywatelskiej w sołectwach 
i zapewnienia stałej łączności między sołectwami a Gminą, 
mieszkańcy wybrali ze swojego grona sołtysa oraz organ po-
mocniczy sołtysa – radę sołecką oraz komisję rewizyjną.

Zebrania wiejskie, na których wybierano władze na nową 
kadencję odbywały się w atmosferze powagi i troski o właści-
wy rozwój sołectwa. Uczestnicząc we wszystkich spotkaniach 
zapoznałem wszystkich mieszkańców z budżetem gminy, 
a w szczególności z inwestycjami, które będą realizowane 
w 2011r. oraz możliwościami pozyskiwania środków unijnych 
na inwestycje gminne.

Najczęściej poruszanym tematem w trakcie spotkań były 
sprawy z zakresu infrastruktury drogowej oraz problemy doty-
czące niszczenia dróg gminnych (przyorywanie) i zanieczysz-
czanie przydrożnych rowów oraz lasów odpadami komunalnymi.

W wyniku wyborów w osiemnastu sołectwach ponownie 
wybrano osoby pełniące tę funkcję dotychczas. W sześciu 
nastąpiły zmiany. W sołectwie Orle wybrany został Stanisław 
Żywiczyński, w Bielkach Janina Jarzynowska, w Paniewie 
Krzysztof Adrian, w Świerczynie Barbara Zielińska, w Galon-
kach Dariusz Dębowy, a w Czamaninie Jadwiga Zakrzewska. 
Dobrym prognostykiem jest to, że wśród sołtysów mamy aż 
dziewięć kobiet.

Chciałbym w tym miejscu jeszcze raz serdecznie podzię-
kować dotychczasowym sołtysom za wkład w rozwój samo-
rządności w podstawowej strukturze, jaką jest sołectwo i do-
brą współpracę z organami Gminy. Mam nadzieję, że swoim 
doświadczeniem wspierać będą swoich następców i nadal ak-
tywnie uczestniczyć w pracach na rzecz środowiska w którym 
zamieszkują.

Nowo wybranym organom sołeckim życzę wytrwałości 
w realizacji zadań statutowych dla dobra ich mieszkańców. 
Liczę również na dobrą współpracę z Radą i Wójtem Gminy.

Henryk Orłowski
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SOŁTYSI  NASZEJ  GMINY  kAdENcJA  2011-2015

Bielki – Janina 
Jarzynowska, 
wykształcenie 
zawodowe, 
mężatka, troje 
dzieci. Sołtysem 
od 2011r.

Borek – Kazimierz 
Kontowicz – wy-
kształcenie średnie 
techniczne, eme-
ryt, żonaty, czworo 
dzieci. Sołtysem 
od 2007 roku.

Chalno – Graży-
na Dziubińska, 
wykształcenie 
zawodowe, rolnik, 
mężatka, czworo 
dzieci. Sołtysem 
od 2007 roku.

Czamanin – Ja-
dwiga Zakrzew-
ska, wykształce-
nie podstawowe, 
rolnik, mężatka, 
czworo dzieci. Po-
nownie wybrana 
na sołtysa w 2011 
roku. 

Czamanin Kol. – 
Piotr Lewiński, 
wykształcenie 
podstawowe, 
rolnik, kawaler. 
Sołtysem od 1996 
roku. 

Czamaninek – 
Alicja Kordylak, 
wykształcenie 
podstawowe, eme-
rytura rolnicza, 
mężatka, pięcioro 
dzieci. Sołtysem 
od 1994roku.

Galonki –  
Dariusz Dębowy, 
wykształcenie 
zawodowe, rolnik, 
żonaty, troje dzie-
ci. Sołtysem od 
2011r. 

Głuszynek – Józef 
Wieczorkowski, 
wykształcenie 
podstawowe, żo-
naty, dwoje dzieci, 
emeryt. Sołtysem 
od 1987 roku.

Kamieniec – 
Halina Pawlak, 
wykształcenie 
zawodowe, mę-
żatka, troje dzieci. 
Sołtysem od 2003 
roku.

Kamieńczyk – 
Wojciech Błasz-
czyk, wykształce-
nie podstawowe, 
rolnik, żonaty, 
sześcioro dzieci. 
Sołtysem od 2003 
roku.

Kozjaty – Henryk 
Kołecki, wykształ-
cenie podsta-
wowe, emeryt, 
żonaty, troje 
dzieci. Sołtysem 
od 1984.

Miłachówek – Ed-
mund Dobiecki, 
wykształcenie 
podstawowe, 
rolnik, żonaty, troje 
dzieci. Sołtysem 
od 1987r.

Orle – Stanisław 
Żywiczyński, wy-
kształcenie pod-
stawowe, rolnik, 
kawaler. Sołtysem 
od 2011 roku.

Paniewo – 
Krzysztof Adrian, 
wykształcenie 
zawodowe, rolnik, 
żonaty, jedno 
dziecko. Sołtysem 
od 2011roku.

Paniewek – Do-
rota Makowska, 
wykształcenie 
średnie, rolnik, 
mężatka, sześcio-
ro dzieci. Sołty-
sem od 2010r.

Sadłóg – Arka-
diusz Jąkalski, 
wykształcenie 
średnie, pracownik 
umysłowy, kawa-
ler. Sołtysem od 
2003 roku.

Sadłużek – Sła-
womir Krygier, 
wykształcenie 
średnie, rolnik, 
kawaler. Sołtysem 
od 2007 roku.

Świerczyn 
– Barbara 
Zielińska. 
Sołtysem od 
2011roku.

Świerczynek 
– Marek Macie-
jewski, rolnik, żo-
naty, dwoje dzieci. 
Sołtysem od 2003 
roku.

Sierakowy – Mał-
gorzata Michalak, 
wykształcenie 
średnie, rolnik, 
mężatka, troje 
dzieci. Sołtysem 
od 2003 roku.

Topólka – Józef 
Banasiak, wy-
kształcenie śred-
nie zawodowe, 
żonaty. Sołtysem 
od 1988 roku.

Torzewo – Da-
nuta Piekarska, 
wykształcenie 
średnie, mężat-
ka, troje dzieci. 
Sołtysem od 2003 
roku.

Wola Jurko-
wa – Marian 
Pruczkowski, 
wykształcenie 
podstawowe, rol-
nik, żonaty, dwoje 
dzieci. Sołtysem 
od 1994 roku.

Znaniewo – Woj-
ciech Banasiak, 
rolnik, żonaty, 
pięcioro dzieci. 
Sołtysem od 2009 
roku.
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Dzieci zaprosiły wójta
W kalendarzu jest taki dzień, dzień beztroski, uśmiechu 

i swobody, jak to powiedział jeden z maluchów „jest fajowo”. 
Po raz kolejny głośno, gwarno i wesoło było 1 czerwca w Wiej-
skiej Świetlicy w Bielkach.

Niespodzianką dla dzieci i młodzieży było zorganizowane 
z inicjatywy i przy współudziale nowo wybranego sołtysa Ja-

niny Jarzynowskiej 
oraz opiekunów, 
sponsorów i ro-
dziców, spotkanie 
z okazji Między-
narodowego Dnia 
Dziecka. Były 
słodycze, napoje 
i co najważniejsze 
uśmiechnięte bu-
zie. Honorowym 
gościem tego spo-

tkania zaproszonym przez dzieci był Wójt Gminy, który chętnie 
odwiedza swoich małych mieszkańców Bielek. Oprócz życzeń, 
słodyczy i prezentu uzupełniającego wyposażenie świetlicy, 
była też informacja o remoncie, który poprawi estetykę i jej wy-
gląd. Tę dobrą wiadomość potwierdził Wójt informacją, że zo-
stała podpisana 31 maja umowa z Urzędem Marszałkowskim 
na realizację inwestycji w ramach programu PROW działanie 
„Odnowa i rozwój wsi”. To właśnie ze wsparcia tego działania 
zostanie wyremontowana i odnowiona nasza świetlica. Potrze-
ba taka wynika nie tylko z planu odnowy miejscowości, jaki zo-
stał opracowany przez Komisję Do Spraw Promocji Wsi, ale 
coraz większa aktywność społeczna i integracyjna mieszkań-
ców wymusza na samorządzie gminy takie działanie.

Na zakończenie wizyty Wójta, krótka rozmowa z sołtysem, 
radnym, rodzicami i wspólnie wypita kawa w towarzystwie 
dzieci. 

Foto i tekst Stanisław Wojtysiak

Pierwszy Topólecki  
Festiwal Orkiestr Dętych
Gminny Ośrodek Kultury w Topólce 03.07.2011r. organizu-

je imprezę plenerową pod nazwą Pierwszy Topólecki Festiwal 
Orkiestr Dętych. Impreza rozpocznie się o godzinie 15.00 po 
przybyciu zaproszonych orkiestr Wszystkie przemaszerują na 
stadion sportowy w Dębiankach. Tam około godziny 16 roz-
pocznie się prezentacja przygotowanego przez orkiestry reper-
tuaru. Szczegółowy plan imprezy będzie podany z tygodnio-
wym wyprzedzeniem w Gazecie Kujawskiej oraz na plakatach 
dostępnych przy świetlicach i innych obiektach użyteczności 
publicznej.

UWAGA  WSPÓLNE  IMPREZOWANIE!
W związku z tą imprezą Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-

nej w Topólce informuje, że zmienił termin imprezy wakacyjnej 
dla dzieci z 7 na 3 lipca . Wszystkie zaplanowane atrakcje dla 
dzieci i młodzieży odbędą się w dniu 03.07.2011r na stadio-
nie sportowym w Dębiankach. Początek imprezy dla dzieci za-
planowany jest na godzinę 14.00. W programie przewidziano 
dmuchane zamki – zjeżdżalnie, trampoliny, basen kulkowy, 
gry, konkursy i zabawy ruchowe, turniej wiedzy na temat Gmi-
ny Topólka. Zwycięscy wszystkich gier, zabaw i konkursów 
otrzymają drobne upominki od organizatorów. Wszystkie atrak-
cje będą dostępne za darmo. Dodatkowo każdy będzie mógł 
skosztować słynnej grochówki z kotła wojskowego. 

Przepraszam za zamianę terminu imprezy dla dzieci i ser-
decznie zapraszam wszystkich uczestników zabawy na sta-
dion. Koordynator projektu systemowego Arkadiusz Jąkalski

Dyrektor GOK Jan Błaszczyk

dzień dziecka w Sierakowach
odbył się 5 czerwca. Dzieci rozpoczęły imprezę od pieczenia 
kiełbasek. Mimo wysokiej temperatury od grzejącego słońca, 

maluchy wytrwale 
stały z kiełbaską 
nad ogniskiem. 
Po konsumpcji 
przystąpiono do 
konkursów. Za-
wody rozpoczęły 
się od wyścigów 
w workach. Na-
stępną konkuren-
cją było zbieranie 

ziemniaków na czas, biegi z balonami i z łyżką. Doping widow-
ni zachęcał dzieci do walki. Impreza została sfinansowana ze 
środków POKL w ramach działań środowiskowych realizowa-
nych w projekcie „Nie bójmy się uczyć” prowadzonym przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Topólce.

Marlena Białecka, Donata Jagodzińska
Koordynator projektu – Arkadiusz Jąkalski

W Bielkach kobiety integrują się
Z okazji Dnia Matki zorganizowałam w świetlicy wiejskiej 

spotkanie kobiet.
Przybyło 28 pań i zaproszeni goście. Wśród nich był radny 

gminy Stanisław Wojtysiak społeczny opiekun naszej świetli-
cy. Miłą niespo-
dzianką dla mam 
był krótki występ 
dzieci z naszej 
świetlicy, które 
recytowały wier-
sze poświęcone 
matce. Dalsza 
część spotkania 
odbyła się z tra-
dycyjną lampką 

szampana, przy płonącym torcie. W trakcie biesiadowania wy-
stąpiłam z propozycją powołania koła lub stowarzyszenia, któ-
re by działało na bazie naszej świetlicy. Panie z dużym entu-
zjazmem przyjęły moją propozycję i wyraziły chęć współpracy. 
Zostałam zobowiązana do przygotowania następnego spotka-
nia, na którym zadecydujemy czy reaktywujemy stare KGW, 
czy utworzymy nową organizację. Na zakończenie imprezy pa-
nie zebrały fundusze na organizację Dnia Dziecka w świetlicy.

Sołtys Janina Jarzynowska

Odnowa miejscowości
31 maja 2011r.podpisałem 

umowę z Urzędem Marszałkow-
skim w Toruniu na realizację za-
dań związanych z programem 
oś 3. Jakość życia na obsza-
rach wiejskich, działanie 313, 
322, 323 – „Odnowa i rozwój 
wsi”.

W ramach tego programu 
zrealizowane zostaną zadania:
– modernizacja świetlic w To-

rzewie, Kamieńcu, Paniewie i Bielkach
– budowa parkingu w Topólce, Bielkach, Sadłogu, Sierakowach 

i Czamaninku
Ogólny koszt operacji wynosi ok 1mln 200 tys. zł, z cze-

go środki pochodzące z dotacji z Urzędu marszałkowskiego to 
412 tys. zł. Wykonawcy wyżej wymienionych inwestycji zostaną 
wyłonieni w drodze ogłoszonego na dzień 14.06.2011r. przetargu.

Wójt Gminy
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dzień Ziemi
19 kwietnia obchodzony był w naszej szkole Światowy Dzień Zie-

mi. Jak co roku prowadzone były działania proekologiczne zakończo-
ne uroczystym apelem, na którym śpiewano piosenki i recytowano 
wiersze związane z ekologią i ochroną środowiska. Apel przygotowali 
uczniowie klas piątych. Gwoździem programu była Wiktoria Wąsikow-
ska z klasy Va w swojej własnej piosence.

Rozstrzygnięto również konkurs fotograficzny „Oko w oko z na- 
turą”:

I miejsce – Daria Michalska z klasy Va
II miejsce – Gabriela Grudzień z klasy Va
III miejsce – Natalia Królikowska z klasy Vb
IV miejsce – Daria Głowacka z klasy Vb.
W ramach obchodów Dnia Ziemi do szkoły przybyli aktorzy z to-

ruńskiego teatru z przedstawieniem pt. „Przyroda na wesoło”. Insceni-
zacja wszystkim się podobała, było ciekawie i naprawdę wesoło.

Katarzyna Drzewiecka, Grażyna Szklarska

konkurs matematyczny „kangur 2011”
W XX – jubileuszowej edycji Międzynarodowego Konkursu Ma-

tematycznego „Kangur” wzięło udział 19. uczniów z klas II-VI naszej 
szkoły. W kategorii „Kangurek” wynik bardzo dobry uzyskał Damian 
Wajer z kl. IIb. W kategorii „Maluch” wyróżnienie zdobyła Milena Jan-
ka z kl. IVb. Młodym, dobrze zapowiadającym się matematykom ser-
decznie gratulujemy.

Nauczyciel matematyki – Maria Olszewska

Piknik z mamą na wesoło
Tradycją Dnia Matki są życzenia, laurki i kwiaty. Dzieci z oddziału 

przedszkolnego w tym roku postanowiły przygotować uroczystość na 
sportowo.

Pogoda była wspaniała, humory dopisywały, a więc wszyscy udali 
się na zieloną trawę. Mamy z wielkim poświęceniem i zaangażowaniem 
brały udział we wszystkich konkurencjach. Najwięcej radości sprawiły 
im wyścigi w workach, chociaż nie jedna zaliczyła upadek. Nagrodą 
za wysiłek było wspólne grillowanie. To były piękne i niezapomniane 
chwile. 

Marzanna Danielewicz

sp paNIeWO
dzień Matki i Ojca

Z okazji Dnia Matki i Ojca 
uczniowie klas IV-VI pod kierun-
kiem E. Balcerczyk i E. Lewan-
dowskiej przygotowali montaż 
słowno-muzyczny dla naszych 
ukochanych rodziców. Były łzy 
wzruszenia, całusy i ogromne 
brawa. Po części artystycznej 
dzieci zaprosiły rodziców na 
ciasto i herbatę. Tradycyjnie 

państwo Wędrowscy podarowali nam pyszny tort, za który serdecznie 
dziękujemy. Następnie wszyscy bawiliśmy się przy wspaniałej muzyce.

Elżbieta Balcerczyk

GImNazJum
Z wizytą w teatrze

Najnowszą propozycję Narodowego Teatru Edukacji opowiadającą 
o jednym z najważniejszych etapów w życiu każdego człowieka mie-
li możliwość obejrzenia nasi gimnazjaliści – 10 maja 2011r. Spektakl 
Czas dojrzewania inspirowany literaturą młodzieżową opowiadał o po-
szukiwaniu własnych dróg, wartości życiowych, poznawaniu świata. 
W efektowny, a jednocześnie subtelny sposób czworo aktorów ukazało 
najistotniejsze problemy młodych ludzi, którym tak trudno powiedzieć, 
że oczekują wsparcia, akceptacji i poczucia bezpieczeństwa ze strony 
dorosłych. W tej wzruszającej historii każdy gimnazjalista mógł odna-
leźć część samego siebie. 

Po przedstawieniu uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału 
w warsztatach aktorskich. 

Śladami Patrona
W tym roku minęła druga rocznica nadania naszemu gimnazjum 

imienia Adama Mickiewicza. Zorganizowana 25 maja 2011r. dla dwóch 
klas pierwszych wycieczka do Śmiełowa była okazją do bliższego po-
znania miejsc związanych z osobą naszego Patrona. 

W pałacu w Śmiełowie, dawnej rezydencji Gorzeńskich, a później 
Chełkowskich, znajduje się obecnie Muzeum A. Mickiewicza. Autor 
przebywał tam w 1831r., przyjechał na wieść o wybuchu powstania 
listopadowego. W pałacowych wnętrzach młodzież oglądała znajdujące 
się pamiątki po wieszczu, przedmioty, które do niego należały, ręko-
pisy, listy. Z zainteresowaniem wysłuchała opowieści przewodnika na 
temat historii z nimi związanych. Uczniowie dowiedzieli się, że tu wła-
śnie poeta spotkał kawiarkę – panią Ciastowską, właściciela karczmy 
Jankiela – późniejszych bohaterów Pana Tadeusza. 

Do pałacu przylega czternastohektarowy park. W nim uczniowie 
zwiedzili ogródek Zosi, spacerowali aleją lipowo-grabową aż do pomnika 
poety. Oto pamiątkowe zdjęcia z wycieczki: 

„TWOJA  kREW – MOJE  ŻYcIE”

10 lipca 2011r. w naszej gminie odbędzie się kolejna akcja pod ha-
słem „Podziel się, bo krwi nie da się wyprodukować”.

Oddając krew możesz wyobrazić sobie, że ten cenny dar uratuje ko-
muś życie – dzięki czemu ktoś będzie mógł święcić kolejne urodziny, 
przeżyć kolejne wakacje…

Drodzy, Honorowi Dawcy Krwi, dziękujemy Wam za Wasz dar, to 
dzięki niemu wiele osób może powrócić do zdrowia i cieszyć się pełnią 
życia.

Serdecznie zapraszamy do oddawania krwi w ambulansie 10 lipca 
2011r. od godziny 900 przy kościele parafialnym w Topólce. 

Gimnazjalne Koło Caritas

Elżbieta Budzyńska



Najzdolniejsi  absolwenci  2011
ze średnią powyżej  4,75

Izabela Wasiak kl. IIIb, 
średnia 5,25

Dominika Kwiatkowska 
kl. III a, średnia – 4,75

Magdalena Augustyniak 
kl. III b, średnia 4,94

Karolina Siwińska kl. IIIa,
średnia 4,80

Marta Nowak kl. VI b
średnia 5,2

Michał Ziółkowski kl. IIIb,
średnia – 4,81

Monika Baranowska kl. IIIa,
średnia 4,75

Ewelina Piasecka kl. VI a
średnia 5,1

Katarzyna Kaniewska kl. IIIc,
średnia 5,01

Roksana Pniewska kl. VI b
średnia 5,0

Justyna Misterska
średnia 4,9

Gracjan Lewandowski
średnia 4,8

Dagmara Mętlewicz
średnia 5,1

Anna Małkowska
średnia 5,1

Jakub Kujawa
średnia 5,1

Angelika Kraińska
średnia 4,8

Karolina Kołodziejska
średnia 4,9

Kinga Frątczak
średnia 5,0

SP Paniewo

Gimnazjum

SP Czamanin

SP Topólka

Stypendyści
Imię i nazwisko Klasa Średnia

1. Agata Linert
2. Michał Banasiak 
3. Izabela Wasiak
4. Katarzyna Kaniewska

Ia
Ib

IIIb
IIIc

5,11
5,11
5,18
5,0

Publiczne Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Topólce

Lista uczniów wyróżnionych  
w roku szkolnym 2010/2011

Imię i nazwisko Klasa Średnia
1. Agata Linert

2. Michał Banasiak 

3. Daria Bandyszewska
4. Weronika Czerwińska
5. Natalia Kucal
6. Malwina Ulanowska
7. Rita Wilczyńska
8. Justyna Danielewska
9. Martyna Jakóbiak
10. Marlena Kontowicz
11. Dawid Kuropatwa
12. Żaneta Chełminiak
13. Paweł Małkowski

Ia

Ib

Ib
Ib
Ic
Ic
Ic
IIa
IIa
IIa
IIa
IIb
IIc

5,20 
stypendium 
5,13 
stypendium
4,86
4,80
4,80
4,87
5,00
4,80
4,80
4,86
4,80
5,13
4,86
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Wychowawczyni klasy III a – Maria Danielewska

Wychowawczyni klasy III b – Ewa Lorenc

Wychowawczyni klasy III c – Magdalena Kurzawa

Stypendyści
za

osiągnięcia 
sportowe

1. Klaudia Górniak, 
 kl. IIa
2. Martyna 
 Michałowska, kl. IIIa
3. Michalina 
 Michałowska, kl. IIIc
4. Magdalena 
 Augustyniak, kl. IIIb
5. Karolina Jarmórz, 
 kl. IIIb
6. Dominika Bartczak, 
 kl. IIIb
7. Monika Dobiecka, 
 kl. IIIb
8. Wioleta Dobiecka, 
 kl. IIIb
9. Karolina Siwińska, 
 kl. IIIa
10. Kinga Irzemska, 
 kl. Ib
11. Anna Waszak, 
 kl. IIIb
12. Piotr Bartczak, 
 kl. IIb
13. Mateusz Bartczak, 
 kl. IIIb
14. Rafał Nieznański, 
 kl. IIIb
15. Paweł Saks, kl. IIa
16. Mateusz Błaszczyk, 
 kl. IIb
17. Jakub Augustyniak, 
 kl. IIa
18. Michał Ziółkowski, 
 kl. IIIb
19. Mateusz Kurkiewicz, 
 kl. IIb
20. Błażej Szychowski, 
 kl. IIIb
21. Adam Mańkowski, 
 kl. IIa
22. Bartosz Ziółkowski, 
 kl. Ib
23. Dominik Polakowski, 
 kl. Ic
24. Andrzej Rogowski, 
 kl.IIb
25. Piotr Kurzawa, 
 kl. Ic
26. Adam Głowacki, 
 kl. IIa
27. Dawid Małecki, 
 kl. IIIb



Nasze spraWy 3 (68)8

„Myśliwi – Dzieciom, 
Dzieci Zwierzętom”

Pod tym hasłem uczniowie Szkoły Podstawowej i Gim-
nazjum w Topólce we współpracy z Kołem Łowieckim „Cyra-
neczka 132 w Orlu, przystąpiły do realizacji programu „Myśliwi 
Dzieciom – Dzieci Zwierzętom”.

Koło łowieckie na rzecz szkół przekazało wartościowe ma-
teriały dydaktyczne w postaci plansz ze zwierzętami, gry plan-
szowe o tematyce łowieckiej, puzle i materiały dla nauczycieli 
realizujących program.

W ramach tego programu w miniony piątek dzieci z oddzia-
łów przedszkolnych i klas trzecich Szkoły Podstawowej w To-
pólce spotkali się z myśliwymi przy leśniczówce w Orlu.

Z wielką uwagą wysłuchali opowieści prezesa koła Tade-
usza Balcera o zwyczajach łowieckich, o zwierzętach bytu-
jących w naszym łowisku, o akcjach prowadzonych na rzecz 
podtrzymania gatunku niektórych zwierząt, m.in. kuropatwy, 
bażanta i ostatnio zająca.

Atrakcją 
dla dzieci 
było zwie-
dzanie ga-
lerii trofeów 
myśliwskich 
z prywat-
nych zbio-
rów Leśni-
czego Piotra 
P a w l a k a . 
Na pamiąt-
kę pobytu 
w łowisku  

i kompleksie leśnym leśniczy przekazał na rzecz szkoły album 
o tematyce przyrodniczej „Inspirowani Naturą”.

Spotkanie zakończyło się pieczeniem kiełbasek ufundowa-
nych przez myśliwych.

Roman Antczak

Wyprawka szkolna 2011
W roku szkolnym 2011/2012 z pomocy w formie dofinan-

sowania zakupu podręczników mogą skorzystać uczniowie 
klas I,II i III szkoły podstawowej i uczniowie klas III gimnazjum 
spełniający kryterium dochodowe, tj. 351 zł na członka rodziny 
oraz uczniowie bez względu na wysokość dochodu, posiadają-
cy orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wysokość dofinansowania:
– uczniowie klas I-III szkoły podstawowej – 180 zł
– uczniowie kl. II gimnazjum – 325 zł

– uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego, w zależności od rodzaju upośledzenia i rodza-
ju szkoły – od 180 do 325 zł.
Wnioski o dofinansowanie składa się do 31 sierpnia 

2011 r. do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał 
od 1 września 2011 roku.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości 
dochodu, w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o po-
trzebie kształcenia specjalnego, kopię orzeczenia wydanego 
przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Zwrot kosztów zakupu podręczników następuje po przed-
łożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości udzielonego 
dofinansowania.

Termin wypłaty dofinansowania zależny jest od terminu 
otrzymania przez gminę dotacji celowej z Urzędu Wojewódz-
kiego z Bydgoszczy.

Szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy szkół.
z-ca wójta – Roman Antczak

Tydzień Bibliotek

Tydzień bibliotek to ogólnopolska akcja promowania książ-
ki, czytelnictwa, bibliotek i bibliotekarzy. W tym roku przebie-
gał on pod hasłem: „Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam 
– wchodzę”. Gminna Biblioteka Publiczna w Topólce przyłą-
czyła się również do tej akcji. W ramach obchodów odbywały 
się takie uroczystości jak:
– 09.05.2011 spotkanie uczniów gimnazjum z Łukaszem 

Wierzbickim – autorem książki pt. „Rowerem i pieszo 
przez Czarny Ląd”. Pan Łukasz opowiadał o niezwykłych 
przygodach, jakie spotkały Kazimierza Nowaka, który przez 
5 lat przemierzał Afrykę rowerem i pieszo w latach 1931-
1936.

– 10.05.2011 dzieci z klas „0” Szkoły Podstawowej w To-
pólce wraz z opiekunem Marzanną Danielewicz pojechały 
na Powiatowy Konkurs Plastyczny i Recytatorski do Ra-
dziejowa. Konkurs przebiegał pod hasłem: „Nasz Przyjaciel 
Miś”. W konkursie plastycznym I miejsce zdobyła Amelia 
Kuźmińska z Topólki, wyróżnienia otrzymali: Szymon No-
wak, Oliwia Zarębska i Paulina Gregor. W konkursie recy-
tatorskim nasze dzieci zajęły II miejsce.

  Nagrodzone dzieci wróciły z wyjazdu do Radziejowa 
bardzo zadowolone. Spotkały tam również Łukasza Wierz-
bickiego, który opowiadał dzieciom o przygodach niedź-
wiadka Wojtka, który był przyjacielem żołnierzy z Armii 
Andersa. Wszystko to opisał w swojej książce pt. „Dziadek 
i niedźwiadek”.

– 11.05.2011 klasy od „0” do 2 zostały zaproszone na spek-
takl Teatrzyku Trójki pt. „Kraina Zabawek”. Dzieci uczest-
niczyły chętnie w spektaklu, podziwiały lalki, którymi po-
sługiwali się aktorzy, poznały tytuły bajek, jakie można 
przeczytać z udziałem oglądanych postaci. Obejrzany 
spektakl uświadomił dzieciom, że nie wolno wyśmiewać in-
nych, być sobie pomocnym oraz to, że kłamstwo ma „krót-
kie nogi”.

– 12.05.2011 Korowód Bajek – każde dziecko z klas „0” 
przebrało się za swoją ulubioną postać bajkową. Przema-
szerowały przez centrum Topólki w swoich strojach. Podzi-
wiani przez mieszkańców gminy i uczniów starszych klas, 
zostali nagrodzeni brawami. Mijający ich przechodnie ma-
chali i klaskali naszym maluchom. Barwny korowód udał 
się do biblioteki. 
Za najładniejsze przebrania uznano strój „pirata”, za które-

go przebrany był Piotr Błaszczyk. II miejsce przypadło „wróż-
ce” Patrycji Piaseckiej, a III zajęła „biedronka” – Paulina Gre-
gor. Finaliści otrzymali nagrody książkowe. Dla wszystkich 
dzieci przygotowano słodycze i napoje z funduszów Biblioteki. 

Małgorzata Wojtczak
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red. Tak więc, proszę powiedzieć, kim jest nasza nowa Pani 
Dyrektor Banku?

J. Sz. Nazywam się Joanna Szczepaniak, od 2001 roku 
jestem mieszkanką Naszej Gminy. Urodziłam się na Śląsku 
w Rudzie Śląskiej, tam właśnie przed laty moi rodzice wyemi-
growali za pracą. Oboje urodzili się w Naszej gminie, więc moje 
korzenie wywodzą się z Kujaw. Dlaczego tu wróciłam? Tu wła-
śnie poznałam mojego męża Marka, z którym od 10 lat tworzy-
my szczęśliwą rodzinę, mamy dwoje dzieci – córkę i syna. 

red. Jak wyglądała droga Pani awansu na fotel dyrektora 
banku?

J. Sz. Już jako nastolatka marzyłam o pracy w banku. Wy-
bory kolejnych szkół i ich kierunku zawsze wiązały się z ban-
kowością. Studia licencjackie rozpoczęłam w Wyższej Szko-
le Finansów i Bankowości w Katowicach. Po zmianie miejsca 
zamieszkania kontynuowałam naukę w Wyższej Szkole Hu-
manistyczno-Ekonomicznej we Włocławku na kierunku ekono-
mia. Wź2005 roku uzyskałam tytuł licencjata w zakresie finan-
sów publicznych i bankowości. Następnie ukończyłam studia 
magisterskie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 
zdobywając tym samym tytuł magistra finansów. Od kwietnia 
2007 jestem pracownikiem Kujawsko- Dobrzyńskiego Banku 
Spółdzielczego Oddział w Topólce. W 2009 roku Zarząd Ban-
ku zaproponował mi dalsze podniesienie kwalifikacji poprzez 
ukończenie studiów podyplomowych w Poznaniu na kierun-
ku Doradca Bankowy. Studia te ukończyłam w ubiegłym roku. 
Również w 2010 roku na zasłużoną emeryturę odeszła wie-
loletnia Dyrektor Oddziału Pani Maria Derela. Po jej odejściu 
Prezes Zarządu Pan Cezary Maciejewski wręczył mi nominację 

Nauka i praca drogą do sukcesu

WYWIAD

Zgodnie z zapowiedzią Redakcja 
„Naszych Spraw” przedstawia 

Panią Joannę Szczepaniak Dyrektora KDBS 
Oddział w Topólce, 

która zgodziła się opowiedzieć nam coś 
o sobie i odpowiedzieć na kilka pytań.

i od 1 stycznia bieżącego roku pełnię obowiązki Dyrektora Od-
działu w Kujawsko-Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym Oddział 
Topólka. Można powiedzieć, ze moja droga do awansu wio-
dła przede wszystkim przez zdobywanie wiedzy i umiejętności 
na kolejnych uczelniach, a także doświadczenia zawodowego 
dzięki pracy w banku.

red. Bank Spółdzielczy musi mieć udziałowców, a więc ilu 
członków obecnie ma KDBS Oddział w Topólce? Jaka jest 
wysokość wkładu udziałowego? Kto może zostać udziałow-
cem i jakie trzeba spełnić warunki?

J. Sz. Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy jest trzecim 
pod względem wielkości bankiem spółdzielczym w wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim. Suma bilansowa naszego banku za 
ubiegły rok wyniosła 382mln, a samego Oddziału w Topólce po-
nad 27mln.

Rzeczywiście KDBS posiada swoich udziałowców, jest ich 
ogółem 2030, a Oddział Topólka skupia ich 190. Udziałowcem 
może zostać każda osoba pełnoletnia, posiadająca zdolność 
do czynności prawnych. Warunkiem, jaki należy spełnić, aby 
zostać Naszym udziałowcem, jest złożenie deklaracji człon-
kowskiej, wpłata wpisowego oraz wniesienie udziału. W chwili 
obecnej wysokość jednego udziału wynosi 500,00zł.

red. Czy są jakieś preferencje dla członków banku?
J. Sz. Udziałowcy KDBS posiadają bierne i czynne prawo 

wyborcze, tzn. mogą wybierać i być wybieranym do władz ban-
ku, tj. Zebrania Przedstawicieli Rady Nadzorczej Banku. Nie 
mają żadnych preferencji, jeżeli chodzi o produkty czy usługi 
bankowe. Są traktowani na równi ze wszystkimi klientami. Wy-
nika to z odpowiednich przepisów Prawa bankowego.

red. Pani jako bankowiec na pewno wie, że w rolnictwie 
istnieje sezonowość dochodów, a więc pytanie, czy rolnik 
ma możliwość korzystania z produktu bankowego o nazwie 
„Kredyt Odnawialny” i korzystania z karty kredytowo-płat-
niczej. A może są inne korzystniejsze dla rolników oferty 
bankowe?

J. Sz. Oferta banku jest dostosowana do potrzeb różnych 
grup zawodowych. KDBS oferując coraz to nowsze produkty 
udoskonala je i zmienia w taki sposób, aby były dogodne dla 
Klientów i spełniały ich potrzeby i oczekiwania – również tych 
Klientów, którzy osiągają nieregularne dochody. W swojej ofer-
cie mamy całą gamę produktów kierowanych dla rolników. Są 
to zarówno produkty kredytowe, jak i depozytowe. Rolnik może 
korzystać z naszych produktów kierowanych do osób fizycz-
nych i do osób prowadzących działalność gospodarczą. Rolnik 
ma prawo do skorzystania z Kredytu Odnawialnego, ale jako 
osoba fizyczna. Co to oznacza? Musi posiadać konto osobiste 
i dodatkowe pozarolnicze źródło utrzymania. Jeśli takowego nie 
posiada, może skorzystać z kredytu w Rachunku bieżącym. 
Z karty kredytowej natomiast może skorzystać każdy Klient na-
szego Banku i ten pracujący na postawie umowy o pracę i ten 
prowadzący własną działalność.

Dla rolników proponuję konto z dostępem przez Internet, 
usługę sms (informacja o stanie konta przekazywana jest na 
telefon komórkowy), rachunek oszczędnościowy Profit, różnego 
rodzaju lokaty od jedno, dwutygodniowej przez jedno, dwu, trzy-
miesięczne do rocznych, dwu, trzy i pięcioletnich, lokaty ze sta-
łym i zmiennym oprocentowaniem, odnawialne i nieodnawialne, 
z dzienną, miesięczną lub roczną kapitalizacją odsetek. Kredyty 
obrotowe typu „Dobry Plon”, „Moje Stado”, kredyt obrotowy na 
działalność rolniczą, kredyt preferencyjny klęskowy oraz kredyty 
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inwestycyjne zarówno komercyjne (finansujące budowę, zakup 
maszyn i urządzeń, zakup nieruchomości) jak i preferencyjne 
(przeznaczane m.in. na zakup gruntów rolnych, realizację in-
westycji związanych z budową bądź zakupem nieruchomości, 
zakup maszyn i ciągników rolniczych itp.), a także kredyt Unijny 
na finansowanie inwestycji w ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007-2013. W swojej ofercie posiada-
my również ubezpieczenia: majątkowe, komunikacyjne, upraw.

Przedsiębiorcom oferuję rachunek bieżący wraz z usługa in-
ternetową, lokaty , karty płatnicze, leasing, operacje walutowe, 
ubezpieczenia oraz kredyty – obrotowy w RB, na bieżącą dzia-
łalność gospodarczą, a także kredyty inwestycyjne z przezna-
czeniem na rozwój firmy.

Finansujemy budownictwo mieszkaniowe poprzez kredyty 
mieszkaniowe, kredyty mieszkaniowe z dopłatą „Rodzina na 
swoim”, a także kredyty proekologiczne nie tylko dla osób fi-
zycznych, ale również dla Wspólnot i Spółdzielni Mieszkanio-
wych.

Nasz bank współpracuje także z instytucjami budżetowymi, 
takimi jak Urzędy Miast i Gmin oraz Starostwa Powiatowe, pro-
wadząc ich rachunki bieżące podstawowe i pomocnicze, obsłu-
gując lokaty terminowe, a także udzielając im kredytów.

Jak widać nasza oferta jest bardzo szeroka. O wszystkich 
naszych usługach i produktach mogą Państwo dowiedzieć się 
więcej odwiedzając placówki Banku bądź stronę internetową 
WWW.kdbs.com.pl

red. Jakie produkty poleciłaby Pani swoim klientom na dziś 
i w jaki sposób bank pozyskuje swoich nowych klientów?

J. Sz. Jest wiosna, a to najlepszy czas na zmiany, remon-
ty, modernizację. Proponuję klientom nasz najnowszy produkt- 
kredyty proekologiczne. Są to kredyty z dopłatami z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Toruniu. Dzięki tym kredytom możemy wymienić okna, dach, 
centralne ogrzewanie, ocieplić swój dom, zbudować przydomo-
wą oczyszczalnię ścieków bądź płytę gnojową, zainstalować 

kolektory słoneczne służące do ogrzewania wody. Zachęcam 
do korzystania z tego produktu.

Nowych Klientów pozyskujemy głównie poprzez reklamę 
w prasie, radiu i w placówkach Naszego Banku.

red. I na koniec, jakimi klientami dla banku są nasi miesz-
kańcy, więcej oszczędzają czy raczej żyją na kredyt?

J. Sz. Mieszkańcy Topólki są bardzo dobrymi, wiernymi 
klientami. Są osobami dobrze zarządzającymi swoimi gospo-
darstwami domowymi. Nasi Klienci bardzo dbają o swoje posia-
dłości, maszyny, urządzenia, ulepszając je i poprawiając. Dzięki 
ciężkiej i sumiennej pracy osiągają swoje cele i realizują marze-
nia. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej dla rolników pojawi-
ło się wiele możliwości na skorzystanie z preferencji w postaci 
dopłat, dofinansowań. Muszę powiedzieć, że rolnicy z gminy 
Topólka, a także gmin sąsiednich, którzy są Naszymi Klientami 
bardzo często korzystają z tego rodzaju możliwości i z prze-
prowadzonych z nimi rozmów wynika, że są z tych inwestycji 
zadowoleni. Świadczy to również o ciągłym dążeniu do nowo-
czesności, doskonałości.

Pyta pan czy mieszkańcy gminy oszczędzają czy żyją na 
kredyt? Nasi Klienci są zróżnicowani, są tacy, którzy tylko 
oszczędzają, tacy, którzy tylko się kredytują, ale znaczna część 
jest tych którzy posiadają i lokaty i kredyty. Dowodzi to wielkiej 
dojrzałości Naszych Klientów w zakresie zarządzania pienią-
dzem.

red. Czy ma Pani jako dyrektor banku, jakieś uwagi, wnio-
ski i spostrzeżenia dla nas klientów?

J. Sz.Tak, mam dla Wszystkich Klientów obecnych i przy-
szłych serdeczne zaproszenie do Naszego Banku i propozycję 
skorzystania z naszych usług. Na pewno każdy znajdzie w na-
szej ofercie produkt odpowiedni dla siebie.

red. Dziękuję za rozmowę i życzę samych zadowolonych 
z usług banku klientów.

Rozmawiał Stanisław Wojtysiak

Spływ kajakowy
XX Jubileuszowy Ogólnopolski Spływ Kajakowy rzeką 

Zgłowiączką odbył się w dniach 19-22 maja 2011r. z Orla nad 
jeziorem Głuszyńskim do Włocławka. Trasa wyniosła 55km. 
W spływie wzięło udział 58 kajakarzy. Komandorem spływu 
jest Lech Wojciech Krajewski. Więcej informacji o przebiegu 
spływu podamy w następnym biuletynie.

Redakcja

Wodowanie łodzi
Kilkakrotnie już informowaliśmy naszych czytelników o wy-

posażeniu jednostki OSP w Orlu w łódź ratunkową. 15 czerw-
ca została zwodowana (technicznie uruchomiona razem z ło-
dzią z gm. Bytoń) i od tego dnia będzie wraz ze strażakami. 
Arek Pawlak, Andrzej Kurzawa czuwają nad bezpieczeństwem 
kąpiących się i odpoczywających nad naszymi jeziorami. 
Na zdjęciu moment uruchomienia sprzętu – łódka wypłynęła 
w dziewiczy rejs.

Tekst: Maria Anna Jarzynowska
Foto: Stanisław Wojtysiak

W pierwszy rejs wypłynęli wójtowie 
z Topólki i Bytonia
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Ocalić od zapomnienia

Są w naszej gminie zapo-
mniane karty historii, które warto 
odkrywać i poznawać, abyśmy 
więcej wiedzieli o swojej Małej 
Ojczyźnie, a przede wszystkim 
o ludziach, którzy stąd pocho-
dzili i tworzyli naszą historię. 

Przedstawiam sylwetkę ko-
lejnego bohatera czasów drugiej 
wojny światowej, oficera wojska 
polskiego, lekarza, naszego ro-
daka, pochodzącego z Borku, 
gm. Topólka.

Leon Jeszka (na zdjęciu) ur. się 13 czerwca 1907r., był sy-
nem Szczepana i Julianny Jeszków. Od najmłodszych lat był 
pełen zapału do nauki i wiedzy. Ambitny chłopak ze wsi kończy 
przed wojną Akademię Medyczną w Warszawie. Wybuch woj-
ny we wrześniu 1939 poddaje wielkiej próbie tysiące Polaków, 
którzy stanęli do obrony kraju. Wśród nich był Leon Jeszka. 
Aresztowany w 1939 r. we Lwowie, na terenach zajętych przez 
Armię Czerwoną. Następnie wywieziony do specjalnego obozu 
dla oficerów polskich w Starobielsku. Decyzją Stalina z wiosny 
1940 roku o likwidacji Polaków, los jeńców wziętych do niewoli 
i aresztowanych został przesądzony.

Porucznik Leon Jeszka podzielił los 22 tys. oficerów woj-
ska polskiego, którzy w bestialski sposób zostali zamordowani 

Porucznik Leon Jeszka rozstrzelany przez NKWD w 1940 roku.

w 1940 roku przez sowieckich oprawców. Pogwałcona zosta-
ła Konwencja Londyńska z 1932 r., prawa jeńców wojennych, 
a także prawa człowieka.

Leon Jeszka zginął pod Charkowem (obecnie Ukraina). Był 
wierny Polsce i mundurowi oficera, którego nie chciał zdjąć 
do końca. Katyń Charków i Miednoje, to są trzy główne kaź-
nie Polaków zamordowanych na Wschodzie. Rodzina Jeszków 
z Borku została w czasie wojny wysiedlona z rodzinnego domu 
i deportowana do Generalnej Gubernii (Skalmierz – Kieleckie). 
Tam na swoistym wygnaniu zmarł ojciec Leona – Szczepan. 
Los Leona Jeszki bardzo dobitnie obrazuje film Andrzeja Wajdy 
„Katyń”, który przedstawia postępowanie i mechanizm działania 
stalinowskich zbrodniarzy. Tak podsumowała naszą rozmowę 
p. Wanda Jeszka – przedstawicielka rodziny. Po wojnie przez 
wiele lat był poszukiwany przez rodzinę i Czerwony Krzyż. 
Jego ostateczny los był dla bliskich nieznany. Dopiero po la-
tach okazało się że zginął na Wschodzie. Do 1989 r. ZSRR 
oficjalnie zaprzeczał, że jest sprawcą zbrodni na polskich ofice-
rach z 1940 roku. Żołnierze i oficerowie z Katynia, Charkowa, 
Miednoje i wielu bezimiennych miejsc tzw. Golgoty Wschodu, 
oddali za wolną i niepodległą Polskę to co mieli najcenniejsze 
– swoje życie. Pamiętajmy o tym i módlmy się za nich. Decyzją 
Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Leon Jeszka pośmiertnie 
został awansowany do stopnia kapitana. Informacje i zdjęcie 
przekazała rodzina Jeszków z Borku i Radomia.

Stanisław Borkowski

cz. III

ODKRYWAMY   
TALENTY

Stanisław Borkowski

Nowy krzyż
Przed wojną Krzyż stał na skraju dróg Paniewo – Panie-

wek. W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku rozpoczęto 
utwardzanie drogi na odcinku od Świerczyna do szkoły w Pa-
niewie. Wówczas Krzyż znalazł się w środku drogi (została 
poszerzona). Mieszkańcy Paniewa, pod osłoną nocy, prze-
nieśli go na grunty p. Stanisława Smóla. Krzyż wykonany był 
z metalu, lata zrobiły swoje – korozja. Mieszkańcy ze składek 
postawili nowy krzyż. 

30 maja br. ks. Marek Stefański – proboszcz parafii Świer-
czyn, odprawił mszę polową i poświęcił nową budowlę wyko-
naną z kamienia. Mamy nadzieję, że oprze się zębowi czasu 
i nadal otaczać będzie naszych mieszkańców swoją opieką.

Fot. Stanisław Wojtysiak                                                      Alfreda Smól

Klaudia Szypulska z Orla
Jest uczennicą II klasy Gim-

nazjum w Topólce. Klaudia jest 
skromną dziewczyną, ale pełną 
energii i marzeń na przyszłość. 
Bardzo lubi śpiewać, jej głos został 
zauważony w szkole. Swym śpie-
wem upiększa różne uroczystości 
szkolne i nie tylko. Od dwóch lat 
śpiewa przy współudziale organi-
sty w kościele parafialnym w Orlu. 
Swym śpiewem uświetnia niedziel-
ne msze święte. Jej głosem za-
chwycają się także ludzie spoza 
parafii, mieszkańcy różnych miast 
naszego kraju, którzy w okresie 
wiosenno-letnim wypoczywają nad jeziorem Głuszyńskim 
i okolicznych miejscowościach. Klaudia jest aktywna nie tylko 
na niwie muzycznej, ale także udziela się w sporcie. W ubie-
głym roku reprezentowała szkołę na powiatowych zawodach 
sportowych w Radziejowie (na 800m) oraz w biegach sztafe-
towych w Bydgoszczy.

Klaudia wiele robi dla społeczności parafialnej. Powin-
niśmy wspierać i motywować takie talenty. Warto pomyśleć, 
aby Klaudia mogła zaprezentować swój piękny głos na jakimś 
przeglądzie piosenki lub konkursie. 

 Wychowawczynią Klaudii jest Pani Barbara Kosińska. Bę-
dziemy śledzić postępy Klaudii, a być może i sukcesy muzycz-
ne, czego jej serdecznie życzymy.
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Mikołaj Budziszewski, 
ur. 01.03.2011 r., zam. Galonki

Jakub Lesław Zaliwczak, 
ur. 11.04.2011 r., zam. Borek

Tymon Simiński, 
ur. 06.04.2011 r., zam. Świnki

Fabian Tomasz Bogdański, 
ur. 10.04.2011 r., zam. Kamieniec

Jakub Jakubowicz, 
ur. 10.04.2011 r., zam. Paniewo

•  Krzyżówka  •  Krzyżówka  •
1 Cykliczna ogólnopolska akcja profilaktyki uzależnień, 

łączy zabawę z edukacją. Pod jakim hasłem odbywa-
ją się te koncerty?

2 Jest w Topólce Jana Pawła II
3 „Przypatrz się, kto umarł i za kogo” gdzie stoi ta 

tajemnicza kapliczka?
4 Były starosta, budowniczy powiatu.
5 13 listopada 1912 r. oddano do użytku nową szkołę 

w Topólce, kto był jej nauczycielem i kierownikiem?
6 Topólecka depresja, „Piekło na ziemi” – podaj nazwę 

miejscowości.
7 Co łączy Paniewo i Orle?
8 Fundator kościółka w Czamaninku.
9 LGD to jest...?
10 Ostateczne uzgodnienie tekstu z rozmówcą.
11 Niezniszczalne marzenie, złudzenie...
12 Działo lub naczynie kuchenne z tłuczkiem.
13 Utwardzona wiejska droga.

Litery z kratek od 1 do 43 utworzą hasło. Rozwiązanie 
krzyżówki – hasło z naklejonym kuponem nadsyłać na ad-
res redakcji do 15 lipca 2011 r.

Urodzili się

Nasze 
Sprawy 3/68ku

po
n

Martyna i Mikołaj Jeszka, 
ur. 12.04.2011 r., zam. Borek
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