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Konopnicka Maria 
 

Wiosna do poety 
 
Pójdź, pójdź, poeto! Pójdziemy na pole,  
Jak skowronkowi, skrzydła ci rozwinę,  
Jak rybkę, puszczę na wodną głębinę,  
Jak bujnym wiatrom, dam taką ci wolę!  
 
Będziemy słuchać, jak zboża szum rośnie,  
W błękit wpatrzeni i w chmurek przeloty,  
Jak muszka brzęczy, jak huczy żuk złoty,  
Jak dzięcioł puka w gęstwinie na sośnie...  
 
Nad jasną strugą siądziemy na trawie,  
Kędy się niebo w wód dwoi przeźroczu;  
Ty będziesz patrzał, jak ciągną żurawie,  
Ja, jak łzy jasne padają ci z oczu.  
 

Będziesz mi śpiewał, śpiewał... Wszystkie głosy  
Dam fletni twojej, słowiki uciszę,  
By gaje drżały srebrzyste od rosy,  
Gdy nimi pieśń twa, jak wiatr, zakołysze.  
 
Miesięczną pełnię wyzłocę dla ciebie,  
Rankom dam świeżość, a nocom tęsknotę  
I takie gwiazdy rozpalę ci złote,  
Jakie świeciły na młodym twym niebie.  
 
Brzozom twym srebrne warkocze rozczeszę,  
Z ziół wonnych stopom zaścielę kobierce,  
Wszystko ożywię, rozbudzę i wskrzeszę...  
Pójdź, pójdź, poeto! -  
 
Poeta  
A wskrzesisz ty serce?...
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W Polsce funkcjonuje ponad 40 300 sołectw. Zgodnie 
z ustawą o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 r., 
są to najmniejsze jednostki samorządu gminnego, nazwane 
w tej ustawie jednostkami pomocniczymi, podlegającymi orga-
nom władzy gminnej.

Obszar, zakres działania sołectwa oraz kompetencje jego 
organów – zebrania wiejskiego, sołtysa, określa rada gminy 
w statucie sołectwa, z inicjatywy własnej bądź na wniosek 
mieszkańców.

Administracyjnie gmina Topólka dzieli się na 24 jednostki 
pomocnicze (sołectwa) i 41 wsi. Wśród 24 sołtysów jest 9 pań 
i 15 panów.

18 marca 2013 r. komisja ds. Promocji Gminy, która zaj-
muje się redagowaniem biuletynu „Nasze Sprawy” zorgani-
zowała spotkanie z sołtysami, w celu omówienia współpracy 
w promowaniu sołectwa gminy i powiatu, na łamach biuletynu. 
Przewodniczący podczas debaty zaproponował, aby sołtysi 
wraz z radami sołeckimi współpracowali z naszą redakcją po-
przez dostarczanie do biura artykułów dotyczących prezentacji 
sołectwa, osiągnięć i realizacji zadań z zakresu funduszu so-
łeckiego, prac społecznych i innych inicjatyw, a także historii 
sołectw i przedstawianie osób szczególnie zasłużonych dla 
danej wsi. Zaproponowano także tematy dotyczące trudnych, 
istotnych dla mieszkańców sołectw spraw i problemów, które 
warto publikować.

Sołtysi z entuzjazmem podeszli do propozycji i wyrazili 
chęć współpracy. Wspólnie z członkami komisji pozytywnie 
ocenili wydanie ostatniego numeru biuletynu „Nasze Sprawy”. 
Uwag, co do wydania biuletynu nie wniesiono. Spotkanie od-
było się w miłej atmosferze, na zakończenie zrobiono wspólne 
zdjęcie.

Foto – Stanisław Wojtysiak
Anna Niedośmiałek

RADA GMINY TOPÓLKA Spotkanie z sołtysami
26 marca 2013 r. o godz. 1000 odbyła się XIV sesja Rady 

Gminy Topólka.
Radni podjęli uchwały w sprawach:

1. Uchylenia uchwały Nr XIII/117/12 Rady Gminy Topólka 
z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie: wymagań, jakie po-
winien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpły-
wowych i transportu nieczystości ciekłych.

2. Wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiega-
jący się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości cie-
kłych.

3. Zatwierdzenia taryfy opłat za dostawę wody.
4. Udzielenia dotacji z budżetu gminy Parafii Rzymsko-Kato-

lickiej pw. św. Doroty w Orlu i parafii pw. Miłosierdzia Bo-
żego w Topólce na prace konserwatorskie przy kościele 
w Orlu i w Czamaninku.

5. Wdrażanie zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.
6. Ustanowienia zasad przysługiwania diet dla przewodni-

czącego organu wykonawczego jednostek pomocniczych 
w Gminie Topólka.

7. Nadania Statutu Sołectwu Kamieńczyk.
8. Nadania Statutu Sołectwu Świerczyn.
9. Nadania Statutu Sołectwu Orle.
10. Przystąpienia do realizacji projektu p.t. „Realizacja syste-

mu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-po-
morskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści 
edukacyjnych”.

11. Zmiany uchwały Nr X/90/12 Rady Gminy Topólka z dnia 
26 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przy-
stąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Równy start – 
równe szanse”, w ramach konkursu 3(POKAL) 9.1.1/2012 
w ramach działania 9.1 i poddziałania 9.1.1.

12. Zmiany uchwały Nr XIII/113/12 Gminy Topólka z dnia 
21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej pro-
gnozy finansowej gminy Topólka na lata 2013–2021,

13. Zmiany uchwały Nr XIII/114/12 Gminy Topólka z dnia 
21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 
rok.

Informacja do Uchwały Nr 6

Na ostatnią sesję Wójt Gminy w ramach porządkowania 
systemów wynagradzania sołtysów przygotował uchwałę w tej 
sprawie. Uchwała została przyjęta przez Radę i stanowi, że 
Sołtys za swoja pracę będzie otrzymywał 200 zł miesięcznie 
bez konieczności uczestniczenia w obradach sesji Rady Gmi-
ny. Do tego odrębne przepisy stanowią prowizję w wysokości 
5% od podatku rolnego, 10% podatek leśny i od posiadanego 
mienia, 50% z opłaty od posiadania psów, oczywiście jeśli po-
bór podatku jest świadczony przez Sołtysa.

Przewodniczący Rady Gminy
Anna Niedośmiałek
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Jak co roku po zimie stan dróg gminnych, które nie zosta-
ły jeszcze utwardzone i przebudowane, wymagają na wiosnę 
naprawy.

Najprostszym sposobem jest wyrównanie drogi tzw. rów-
niarką. W połowie kwietnia, gdy tylko śniegi stopniały i droga 
obeschła, została wyrównana na odcinku 1 km od kościoła 
w Orlu w kierunku wiatraka i Rybin. Jest to zasługa trzech 
panów: Przemysława Lisieckiego, Wiesława Bukowskiego 
i Kazimierza Budzyńskiego, którzy własnymi ciągnikami ze 
sprzętem dokonali wyrównania drogi. Jest to godna pochwały 
i podziękowania postawa działania na rzecz mieszkańców. 

Stanisław Borkowski

Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa osób porusza-
jących się po drogach publicznych, przygotowałem wniosek 
do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o przyznanie pomo-
cy w ramach działania 313.322.323 „Odnowa i rozwój wsi” – 
objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie inwestycyjne 
o nazwie „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości 
Borek (od ośrodka zdrowia) do miejscowości Rybiny Leśne”.

Wniosek uzyskał pozytywną ocenę i doszło do podpisania 
umowy z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
– Piotrem Całbeckim.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosić będzie około 700 tys. 
zł, uzyskane unijne wsparcie na ten cel to 474 434 zł. Budowa 
rozpocznie się z końcem kwietnia, a pierwsi użytkownicy będą 
mogli cieszyć się tym rozwiązaniem jeszcze przed wakacjami.

Wójt Gminy Henryk Orłowski
Foto Stanisław Wojtysiak

2 maja nasza redakcja została zaproszona na spotkanie 
z mieszkańcami Głuszynka i właścicielami działek rekreacyj-
nych przebywającymi czasowo na terenie sołectwa Głuszy-
nek. Informacje o spotkaniu otrzymali Wójt Gminy, Sekretarz, 
przewodniczący Rady Gminy, Radni i przedstawiciel samo-
rządu wiejskiego sołtys Józef Wieczorkowski. Problem jaki 
skłonił mieszkańców do zorganizowania spotkania była droga, 
która od kilku lat nie może się doczekać naprawienia. Ze stro-
ny mieszkańców padało wiele gorzkich słów i zarzutów pod 
adresem Rady Gminy, radnych, a szczególnie Wójta Gminy 
i miejscowego radnego. Szkoda, że Pan Wójt i radny Karol 
Kontowicz byli nieobecni i nie mogli odpowiedzieć na stawiane 
im pytania, a były to bardzo poważne rzeczowo argumento-
wane zarzuty. Z dyskusji wynikało, że sprawcom zniszczenia 
struktury drogi jest Urząd Gminy, który budując wodociąg robił 
wykopy środkiem drogi. Tak więc zdaniem mieszkańców argu-
ment Wójta, że nie może naprawić drogi, bo nie jest jej wła-
ścicielem, jest bezzasadny. I tu niemal chórem odpowiedziało 
ponad 50 osób zgromadzonych na sali: „Podatki i opłaty wójta, 
a droga nie, wodociąg tak, droga nie”. Sprawa niby prosta, ale 
jak ją sobie komplikujemy. Aby nie być posądzonym o tenden-
cyjność artykułu zwróciłem się z zapytaniem do Wójta Gminy, 
który jest władny rozwiązać ten problem.

Proszę Pana Wójta o ustosunkowanie się do wynikłych 
z dyskusji zarzutów?

Jakie widzi Pan rozwiązanie narastającego przez lata pro-
blemu drogi w Głuszynku?

W odpowiedzi na postawione pytania Pan Wójt powiedział 
że, wyczerpującej odpowiedzi w kwestii drogi w Głuszynku 
udzielił na ostatniej Sesji Rady Gminy. Protokoł jest do wglądu 
w biurze rady.

Foto i tekst Stanisław Wojtysiak

Gmina Topólka w ramach konkursu PROW 86/II/2.3/2012 
działanie 2.3 „rozwój infrastruktury w zakresie ochrony środo-
wiska” Regionalnego Programu Operacyjnego województwa 
kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2013 złożyła wniosek – 
projekt p.n. „termomodernizacja budynku urzędu gminy Topól-
ka, GOK w Topólce oraz świetlic wiejskich w Sadłogu, Siera-
kowach i Bielkach”. 

Wyżej wymienione budynki, w ramach tego projektu, zo-
staną ocieplone materiałem termoizolacyjnym. Ponadto w bu-
dynku urzędu gminy nastąpi częściowa wymiana grzejników 
i zainstalowany będzie piec na ekogroszek.

Całkowity koszt inwestycji to 268.305,53 zł, z tego dotacja 
ze środków unijnych wyniesie 85%, a wkład własny 15%. 

4 kwietnia bieżącego roku ze skarbnikiem gminy – Teresą 
Głowacką podpisaliśmy z marszałkiem województwa kujaw-
sko-pomorskiego – Piotrem Całbeckim umowę na realizację 
projektu związanego z wnioskiem.

Wójt Gminy Henryk Orłowski
Foto Stanisław Wojtysiak

Cenna inicjatywa

Ścieżka pieszo-rowerowa

Notatka ze spotkania  
w Głuszynku

Fundusz wsparcia
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Szkolny  
Dzień Zdrowia

25 kwietnia w ra-
mach obchodów 
Szkolnego Dnia Zdro-
wia członkowie i wo-
lontariusze Szkolnego 
Koła PCK z SP w To-
pólce przedstawili dla 
społeczności szkolnej 
apel ph. „UŚMIECH 
DROGĄ DO ZDROWIA”. Złożyły się na niego wiersze, piosenki i skecze 
o tematyce prozdrowotnej. Przedstawienie uświetniła swoim występem 
wokalnym absolwentka naszej szkoły – Aleksandra Antczak.

Lidia Wąsikowska, Anna Antczak

sp  paNIeWO

Ortograficzne potyczki
23 kwietnia w Szkole Podstawowej im. mjr H. Sucharskiego 

w Osięcinach odbył się XII Powiatowy Turniej Ortograficzny. Naszą 
szkołę reprezentowało dwoje uczniów: Piotr Błaszczyk z kl. IIa i Mar-
tyna Ratajczyk z kl. IIIa. Martyna uzyskała tytuł Wicemistrza Ortografii.

Renata Muraczewska, Jolanta Antczak

Pierwszy dzień wiosny
Wspólne obchody Pierwszego Dnia Wiosny na stałe wpisały się 

w kalendarz imprez i uroczystości naszej szkoły.
Uczniowie kl. 0-VI spotkali się ze swoimi wychowawcami w salach, 

gdzie rozmawiali o zwyczajach związanych z pożegnaniem zimy, a po-
witaniem wiosny. Następnie wszyscy zgromadzili się na boisku, gdzie 
pożegnaliśmy zimę poprzez spalenie MARZANNY. Dzieci radosnymi 
okrzykami przywitały wiosnę, a żegnały zimę.

O godzinie 10:00 został podstawiony autokar, którym opiekunowie 
wraz z wychowankami udali się na basen do Radziejowa. W czasie po-
bytu na basenie dzieci korzystały z wielu atrakcji wodnych. Ostatnim 
punktem tego dnia była wizyta w DONER KEBEB, gdzie za otrzymane 
pieniądze od RADY RODZICÓW wszyscy otrzymali frytki. Dzień był bar-
dzo udany, a uczniowie zadowoleni z tak spędzonego czasu. 

Elżbieta Balcerczyk

Konkurs na pisankę wielkanocną
W szkole odbył się konkurs na pisankę wielkanocną. Najciekawsze 

prace zostały przekazane do KDBS w Topólce i wzięły udział w kon-
kursie wojewódzkim. Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i drobne 
upominki.

Foto z archiwum szkoły
Elżbieta Balcerczyk

Dzień Kobiet
Za organizację DNIA KOBIET w naszej szkole corocznie odpowie-

dzialny jest Samorząd Uczniowski.
Natomiast w poszczególnych klasach chłopcy składali swoim koleżan-

kom życzenia, wręczali upominki oraz przygotowali słodki poczęstunek.
Po uroczystościach klasowych, przedstawiciele SU zaprosili 

wszystkie dziewczynki i panie na apel, podczas którego złożyli serdecz-
ne życzenia, odśpiewali kobietom dużym i małym „Sto lat” oraz wrę-
czyli piękne, pachnące tulipany, za które bardzo dziękujemy.
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Elżbieta Balcerczyk

Nasze sukcesy
KDBS o/Włocławek zorganizował konkurs na pisankę wielkanocną. 

Spośród 250 prac, została wyróżniona pisanka uczennicy kl. VIa Pau-
liny Czerwińskiej.

21 kwietnia w Konecku odbył się 
XIV Przegląd Młodych Talentów. Na-
szą szkołę reprezentowała Sara Ma-
ciejewska z kl. VIb, która w kategorii 
13-15 lat zajęła II miejsce. 

Gratulujemy zwycięzcom 
Eliza Ospalska-Grudzień

16 kwietnia w Radziejowie odbyła 
się VII Edycja Rejonowej Olimpiady 
Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. 
Wzięli w niej udział uczniowie dwuna-
stu szkół podstawowych powiatu ra-
dziejowskiego, w tym dwie uczennice 
klas szóstych naszej szkoły. Marlena 
Rakowska zajęła I miejsce, a Milena 
Janka II. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w gimnazjum. 

Opiekunowie Szkolnego Koła PCK:  
Lidia Wąsikowska i Anna Antczak
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GImNazJum

Kalejdoskop sportowy 
6.03.2013r. PIŁKA KOSZYKOWA TOPÓLKA

W marcu w naszym gimnazjum odbyły się  powiatowe zawody 
w piłkę koszykową dziewcząt i chłopców.

Drużyna chłopców w składzie: Piotr Kurzawa, Michał Głowacki, 
Bartosz Ziółkowski, Dawid Wojciechowski, Marcin Płaczkowski, Jakub 
Błaszczyk, Mateusz Dopieralski, Dominik Polakowski, Dawid Michałow-
ski, Oskar Karpiński, Jakub Józwiak wywalczyła II miejsce.

Drużyna dziewcząt zajęła I miejsce. Zwycięstwo wywalczyły: Moni-
ka Smykowska, Marta Wrzeszczyńska, Marta Nowak, Marta Błaszczyk, 
Paulina Wajer,  Kinga Irzemska, Anna Michalak, Weronika Czerwińska, 
Daria Bandyszewska, Sylwia Wojciechowska, Sylwia Rakowska, Aneta 
Wojdak, Natalia Królikowska. Tym samym awansowały do ćwierćfina-
łów wojewódzkich zajmując II miejsce.  Gratulujemy!!!

Foto szkoła

Obchody 150 rocznicy wybuchu  
Powstania Styczniowego.

10 stycznia br. w gimnazjum odbył się międzyklasowy konkurs po-
święcony 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego z uwzględ-
nieniem Kujaw. Przedstawiciele poszczególnych klas w przygotowa-
nych prezentacjach multimedialnych przybliżyli przebieg wydarzeń z lat 
1863–1864, które miały miejsce na Kujawach i w kraju. Wystąpieniom 
uczniów przyglądało się jury składające się z przedstawicieli Komisji 
Rady Gminy ds. Gminnej Oświaty i nauczycieli gimnazjum. Wyniki kon-
kursu były następujące: I miejsce – klasa IIIc – Piotr Kurzawa, II – 
klasa Ia – Wiktoria Wąsikowska, III – klasa Ic – Paulina Brzezińska, 
Patrycja Stawicka, Mateusz Smól.

Foto z archiwum szkoły
Agnieszka Kordylak

Sukcesy gimnazjalistów z Topólki
W bieżącym roku odbyły się ostatnie – 

wojewódzkie etapy Konkursów Przedmioto-
wych Kuratora Oświaty. Brali w niej udział 
uczniowie naszego Gimnazjum. Najwyższy 
wynik, czyli tytuł laureata otrzymali: Agata 
Linert i Michał Banasiak z chemii. Michał 
zdobył również tytuł laureata z matematyki, 
geografii i historii. Dzięki tym osiągnięciom 
uczniowie zwolnieni są z egzaminów gim-

nazjalnych (Agata z części matematyczno-przyrodniczej, a Michał ma-
tematyczno-przyrodniczej i humanistycznej) uzyskując równocześnie 
z nich maksymalną liczbę punktów i wstęp do wybranej szkoły ponad-
gimnazjalnej oraz oceny celującej z poszczególnych przedmiotów. Po-
nadto Michał jest finalistą Konkursu Przedmiotowego z fizyki.

Szkolny Konkurs z Języka Angielskiego
25 marca br. odbył się Szkol-

ny Konkurs z Języka Angielskiego. 
Wzięło w nim udział 15 uczniów 
naszego gimnazjum. Uczestnicy roz-
wiązywali testy gramatyczne, języko-
we oraz czytanie ze zrozumieniem. 
Mogli wykazać się umiejętnością na-
pisania listu.

I miejsce 
zajęła Wiktoria Wąsikowska – kl.Ia, (na zdjęciu 
1 z lewej), II Karolina Pniewska – kl.Ib, III Mi-
chał Banasiak – kl.IIIb. Zwycięzcy otrzymali dy-
plomy i nagrody. Foto – szkoła.

Konkurs ortograficzny
19 marca w Publicznym Gimnazjum w Osię-

cinach uczennica klasy Ia Wiktoria Wąsikowska 

zajęła II miejsce w Międzygimnazjalnym Konkursie Ortograficznym. 
Gratulujemy!

Dzień Samorządności 
21 marca w naszej szkole odbył się „Dzień Samorządności”. Tra-

dycyjnie tego dnia, na kilka godzin, młodzież przejęła władzę. Zgodnie 
z ich wolą odbyły się międzyklasowe zawody sportowe. W rywalizacji 
w piłkę koszykową wygrała klasa IIIb, a w piłkę nożną klasa IIa. Śmie-
chu i dobrej zabawy było co niemiara.

Konkurs plastyczny 
W okresie Wielkiego Postu Samorząd Uczniowski wraz z p. Elizą 

Ospalską-Grudzień ogłosił i przeprowadził w kl. I i III konkurs plastycz-
ny o tematyce pasyjnej. Prace uczniów wyeksponowano na gazetce 
szkolnej. Najciekawsze zostały nagrodzone. Pierwszą nagrodę zdobyła 
Rita Wilczyńska, drugą – Natalia Kucal, trzecią – Oskar Karpiński.

Foto z archiwum szkoły
Zespół redakcyjny
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XII edycja Olimpiady 
Wiedzy o Żywieniu  

i Żywności
„Żywność tradycyjna oraz kuchnie narodowe” to temat 

wiodący XVII edycji Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywno-
ści, której etap centralny odbywał się w dniach 14-16 marca 
2013 r. w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie. 
Zawody III stopnia (eliminacje centralne) po raz dziesiąty od-
były się w Szczecinie.

Organizatorem Olimpiady, której celem jest pobudzanie 
i rozwijanie zainteresowań uczniów problemami żywienia, 
upowszechnianie wzorców racjonalnego żywienia i promocja 
zdrowia jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, a współor-
ganizatorem Zespół Szkół nr 6 w Szczecinie.

W tegorocznych zmaganiach wzięło udział ponad 7 tys. 
uczniów z 340 szkół ponadgimnazjalnych z różnych stron Pol-
ski. Do finału zakwalifikowało się 65 uczestników. Młodzież 
musiała wykazać się wiedzą na temat zdrowego żywienia, tra-
dycji żywieniowych różnych regionów Polski i Europy, a także 
kuchni chińskiej, japońskiej, żydowskiej i arabskiej.

Laureatem XVII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności 
została Izabela Wasiak z Liceum Akademickiego w Toruniu 
(absolwentka naszego gimnazjum), zdobyła – II miejsce. 
W ubiegłym roku Iza została finalistką olimpiady i uplasowała 
się na 9 miejscu.

Nagrodę – laptopa – wręcza prof. dr hab. Jan Gawędki – kierownik Zakładu 
Podstaw Nauki o Żywieniu w Katedrze Higieny Żywienia Człowieka Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu.

Laureaci i finaliści nie muszą się martwić o swą przyszłość. 
Indeksy na studia mają w kieszeni, uczniowie techników do-
datkowo są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdza-
jącego kwalifikacje zawodowe.

Przyszłoroczny finał Olimpiady odbędzie się w Karolewie 
w województwie warmińsko-mazurskim, tematyką wiodącą bę-
dzie: Żywienie u progu i schyłku życia. Izabeli gratulujemy 
zwycięstwa i życzymy sukcesu w przyszłorocznych zmaga-
niach. Foto strona internetowa.

redakcja

W roku akademickim 2013/2014 czekają na Was stypen-
dia w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane 
przez 10 miesięcy. Ten program jest dla Ciebie, jeżeli spełnisz 
następujące warunki:
• jesteś zdolny, ambitny i chcesz kontynuować naukę na 

wyższej uczelni,
• zdasz dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (stypen-

dia będą przyznawane na podstawie konkursu świadectw 
maturalnych),

• zostaniesz przyjęty na stacjonarne (dzienne) studia ma-
gisterskie w polskich uczelniach publicznych, realizowane 
w trybie jednolitym lub dwustopniowym,

• mieszkasz na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców,
• w Twojej rodzinie dochód na osobę nie przekracza 1120 zł 

netto, lub 1280 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko 
legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności,

a ponadto:
• pochodzisz z rodziny byłego pracownika ppgr .
• jesteś/byłeś uczestnikiem III etapu olimpiad przedmioto-

wych w szkole ponadgimnazjalnej.
• jesteś/byłeś wychowankiem rodziny zastępczej lub placów-

ki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego (Pań-
stwowego Domu Dziecka) 

• masz rekomendację pozarządowej organizacji lokalnej.
Wykaz niezbędnych dokumentów do ubiegania się o sty-

pendium i kontakty do terenowych oddziałów Agencji Nie-
ruchomości Rolnych oraz organizacji lokalnych, w których 
należy je składać znajdują się w poszczególnych segmentach.

Wnioski o stypendium należy składać on-line. Formu-
larze będą aktywne od 1 lipca 2013 roku. Termin składa-
nia wniosków on-line upływa 14 sierpnia 2013 roku o go-
dzinie 16:00.

Szczegółowe informacje o programie udziela Magdale-
na Balicka tel. 525250834 lub na stronie WWW.stypendia-
-pomostowe

Na podstawie informacji ANR oddział terenowy w Bydgoszczy 
Redakcja

MATURZYSTO 
– Jesteś zdolny, ambitny i chcesz  
studiować na studiach dziennych

POWINIENEŚ  TO  PRZECZYTAĆ

XII  EDYCJĘ  PROGRAMU   
STYPENDIÓW  POMOSTOWYCH
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W siedzibie komendy powiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej w Radziejowie odbył się XV powiatowy konkurs wiedzy 
pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

Łącznie udział wzięło 23 uczestników ze szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu 
radziejowskiego. Do dalszych eliminacji z naszej gminy zakwa-
lifikowali się laureaci poszczególnych grup: Rafał Mielcarek, 
SP Topólka i Piotr Kurzawa, z Publicznego Gimnazjum. Elimi-
nacje wojewódzkie odbyły się 19 kwietnia w Grudziądzu.

Stanisław Wojtysiak
Foto z archiwum szkoły

Młodzi wiedzą 
jak gasić pożary

Jak co roku w dniu Świętego Flo-
riana mieszkańcy Gminy zebrali się 
w topóleckiej świątyni, by podziękować 
strażakom za ich ofiarną służbę i prosić 
Opatrzność o opiekę nad druhami. Po 
uroczystościach religijnych Wójt Gminy 
Henryk Orłowski zaprosił druhów wraz 
z towarzyszącymi im rodzinami na wy-
stęp artystyczny, przygotowany przez 
amatorską grupę teatralną „Klimakte-
rium” z KGW Bronisław.

Strażacy są nie tylko służbą powołaną 
do gaszenia ognia. Ich działania obejmują 
znacznie szerszy zakres. Są pierwszy-
mi, którzy pojawiają się przy wypadkach 
komunikacyjnych. Usuwanie skutków na-
głych zjawisk pogodowych, podtopień, 

Strażackie święto

Tekst K. Lewandowski
Foto S. Wojtysiak

huraganów to wyzwania, z którymi mierzą 
się na co dzień. Pięknie ich służbę opisał 
Ks. Kanonik Antoni Wojciechowski, pod-
sumowując kazanie cytatem „Wiedziałem, 
że po mnie przyjdziesz”. Wszyscy, którzy 
ich pomocy potrzebują, wiedzą, że o każ-
dej porze mogą na nią liczyć. Zostawiając 
swoje obowiązki, rodziny, nie bacząc na 
grożące im niebezpieczeństwo, spieszą 
na wezwanie niesienia pomocy. Wiemy, 
że przyjdą. 

Za tę świadomość, za to, że jeste-
ście w każdej chwili gotowi nieść pomoc 
w sytuacjach zagrożenia, jeszcze raz 
serdecznie dziękujemy.

Piotr Rafał
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REGULAMIN  KONKURSU  POETYCKIEGO 

„O wiejską malwę”
Organizator Komisja Rady do spraw promocji gminy 
    i Gminny Ośrodek Kultury w Topólce 
Cele:
• zainteresowanie dzieci, młodzieży i dorosłych poezją, 
• uwrażliwienie na piękno języka polskiego,
• zainteresowanie literaturą,
• popularyzowanie twórczości literackiej,
• promowanie twórców i regionu poprzez drukowanie utwo-

rów, 
• stwarzanie możliwości publicznych prezentacji tekstów. 

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim wziąć udział 
wszyscy zainteresowani. Nadesłane prace będą oceniane we-
dług kategorii wiekowych autorów: 
I kategoria  – autorzy do lat 13 
II kategoria  – autorzy od 14 do 20 roku życia 
III kategoria  – powyżej 20 lat 

Uczestnik konkursu przesyła 3 wiersze (tematyka dowol-
na), które nie były dotychczas nigdzie publikowane, nie brały 
udziału w innych konkursach. 
Prosimy o składanie utworów (w wersji drukowanej lub na no-
śniku elektronicznym) opatrzonych godłem – pseudonimem 
autorskim. W osobnej kopercie opatrzonej tym samy godłem 
należy podać imię i nazwisko, datę urodzenia, dokładny adres, 
numer telefonu. Prace należy złożyć lub przesłać na adres: 

   Redakcja „Nasze Sprawy” 
   87–875 Topólka
   Biuro Rady Gminy
   (II piętro, pokój nr 21) 

Termin składania prac upływa 30 sierpnia 2013 r. (decyduje 
data wpływu)

Zebrane prace zostaną ocenione przez profesjonalne jury, 
które przyzna nagrody i wyróżnienia autorom najlepszych 
prac. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne. O terminie 
uroczystego podsumowania uczestnicy konkursu zostaną za-
wiadomieni indywidualnie.

Wyniki konkursu oraz informacje z uroczystej gali wrę-
czenia nagród zostaną opublikowane na łamach „Naszych 
Spraw”. 

Zastrzegamy sobie prawo do bezpłatnego publikowania 
nagrodzonych oraz wyróżnionych wierszy. Nadesłanych prac 
nie zwracamy.

Organizator

Pokłosie konkursu  
poetyckiego  

„O wiejską malwę”
Prezentujemy pierwszą autorkę wierszy wyróżnionych 

w V edycji konkursu „O wiejską malwę”.
Renata Wilińska urodzona w Lu-

bieniu Kujawskim, mieszka w ma-
lowniczej i romantycznej Kłóbce koło 
Włocławka. Tam też powstają jej naj-
lepsze wiersze. Jest mamą dwóch có-
rek Sandry i Sary. Uczestniczka i lau-
reatka wielu konkursów poetyckich.

„Żabka” to pseudonim literacki 
naszej laureatki konkursu poetyckie-
go „O Wiejską Malwę”. Trudno jest 
wniknąć w duszę literacką autorki nie 

znając jej całego dorobku, nie mniej w moim rozumieniu jest 
wrażliwą romantyczką, czułą na zło i niegodziwość bycia czło-
wiekiem nieludzkich czynów.

Renata to miłośniczka poezji Adama Asnyka, jak to ładnie 
powiedziała „wiecznie zakochana w Asnyku i Księdzu Twar-
dowskim. Tak więc poezja tych autorów jest piękna, z uczu-
ciem i prawdziwa aż do bólu. Być może to jest twórczą inspi-
racją naszej wyróżnionej poetki.

Na koniec zacytuję jeszcze wypowiedz Pani Renaty „ko-
cham czytać poezję i lubię tworzyć. Czasami wydaje mi się, 
że tylko to potrafię. Czy mi to wychodzi? No cóż ocenę mojej 
twórczości pozostawiam czytelnikom”.

WIERSZ WYRÓŻNIONY W KONKURSIE

NIENARODZENI

Najgłośniejszy to krzyk nienarodzonych
szczątki zwłok na śmietnikach

nikt o nich nie pamięta
sieroty z wyboru matki

płaczą po nocach
odmawiając Litanię do Wszystkich Świętych

mają twarze posiekane
ręce jak dłuta
nogi połamane

tylko serca nucą AWE IM MARIA
chcą defilować z Kościoła na cmentarz

prosząc o godny pochówek
nienarodzeni krzyczą

do Matki Polki
o życie

skrzywdzeni
zabici

bez głosu
jak ryby
kochają

choć przez gardło
nie przechodzi

im słowo –
MATKA 

Stanisław Wojtysiak

Zapraszamy 
wszystkich chętnych 
do wzięcia udziału 
w kolejnej edycji 
konkursu 
poetyckiego 

„O wiejską 
malwę”
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Wieści z parkietu
27 kwietnia 

w hali sportowej 
przy gimnazjum od-
był się turniej piłki 
siatkowej. Organi-
zatorem imprezy 
był Gminny Klub 
Sportowy „Tęcza”, 
a patronat honoro-
wy nad wydarze-

niem objął Wójt Gminy – Henryk Orłowski.
Sekcja siatkówki w strukturach „Tęczy” istnieje od niedaw-

na, ale już odnosi spore sukcesy w rejonie. W zakończonej 
niedawno Regionalnej Li-
dze Siatkówki, zawodnicy 
„Tęczy”, pod kierunkiem 
trenera Dariusza Żernic-
kiego zajęli III miejsce.

To właśnie Da-
riusz stał się inicjatorem 
i głównym organizatorem 
turnieju. Oprócz wspo-
mnianej drużyny „Tęczy” 
wzięły w nim udział zespoły MGKS Lubraniec, Oldboy Topólka 
i UKS Słowak NKA Kruszwica. Zespoły prezentowały równy 
i dobry poziom gry. Osłabiona kontuzją zawodnika, rozgry-
wająca mecze piątką zawodników drużyna Oldboy Topólka 
zajęła czwarte miejsce, tuż za MGKS Lubraniec. Na drugim 
miejscu uplasowali się zawodnicy „Tęczy”. Miano zwycięzcy 

zawodów wywal-
czyli sobie siatkarze 
UKS Słowak NKA 
Kruszwica.

Wójt Gminy 
uhonorował zawod-
ników pamiątko-
wymi dyplomami 
i pucharami, które 
w jego imieniu wrę-
czyłem.

Tekst i foto 
Konrad Lewandowski

Sport jest ważnym elementem wychowania i kultury spo-
łecznej narodu.

Sport gminny to przede wszystkim sport szkolny, amator-
ski i masowy skierowany do rożnych grup wiekowych. Sport 
lokalny kształtuje i rozwija nawyki aktywnego trybu życia, który 
ma wielkie znaczenie dla zdrowia człowieka. Stanowi podsta-
wowe zaplecze i podbudowę dla sportu wypoczynkowego.

Tak jak sport w całym kraju wymaga zmiany podejścia 
i naprawy, tak i sport lokalny wymaga diagnozy, czyli określe-
nia celów, możliwości i planów działania. Żeby odpowiedzieć 
sobie na te wyzwania i oczekiwania, istnieje potrzeba zorga-
nizowania przysłowiowego „okrągłego stołu” ludzi związanych 
ze sportem i odpowiedzialnych za kreowanie sportu w gminie.

Ostatnio rozmawiałem z dwoma przedstawicielami spor-
tu w gminie: Robertem Siwińskim – członkiem zarządu klubu 
„Tęcza” oraz Dariuszem Żernickim trenerem drużyny siatka-
rzy. Pytałem pana Roberta Siwińskiego o stan i plany klubu 
„Tęcza”.

Robert Siwiński – „Obecnie zmienił się zarząd klubu Tę-
cza. Zrezygnowali także dotychczasowi prywatni sponsorzy. 
Pozyskaliśmy dwóch nowych sponsorów. Obecnie drużyna 
„Tęcza” gra w B-klasie, pod koniec tabeli. Zmieniła się at-
mosfera (na plus) w drużynie. Początki są obiecujące. Ambi-
cji zawodnikom nie brakuje. Drużyna gra praktycznie za dar-
mo. Gmina pokrywa nam koszty zakupu zniszczonych butów 
i strojów oraz transport. Drużyna ma plany, aby na koniec se-
zonu zająć miejsce w czołówce tabeli klasy B”.

Dariusz Żernicki – „Jeśli chodzi o drużynę siatkówki, to 
w ub. roku zajęła II miejsce w lidze akademickiej we Włocław-
ku. W tym roku III (3) miejsce za szczeblu powiatu. Wiek za-
wodników to 14-20 lat. Drużyna musi grać z sercem, muszą 
czuć konkurencję. Siatkówka nie jest wystarczająco promowa-
na w szkołach”. 

Stanisław Borkowski 

Nowy skład zarządu „Tęczy”:
Prezes – Jarosław Pankowski
Z-pca prezesa – Tomasz Piernik
Kierownik – Sławomir Kordylak
Sekretarz – Dariusz Żernicki
Skarbnik – Robert Siwiński.

Sport w gminie

Gminny Konkurs Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
27 marca 2013 r. w Topólce odbył się Gminny Konkurs 

Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego.
W kategorii szkół podstawowych zwyciężyła drużyna ze 

Szkoły Podstawowej im. Franciszka Becińskiego w Paniewie 
w składzie: Dawid Matykiewicz, Adam Nowakowski, Kacper 
Małkowski. Opiekunką drużyny była Pani Elżbieta Balcerczyk. 
Drugie miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Mi-
kołaja Kopernika w Topólce w składzie: Romuald Brzeziński, 
Remigiusz Brzeziński i Weronika Błaszczyk. Opiekunem druży-
ny był Pan Andrzej Szwedek.

W kategorii gimnazjum pierwsze miejsce zajął Marcin 
Płaczkowski, drugie Patryk Wiliński, trzecie Jakub Małkowski. 
Opiekunką drużyny była Pani Agnieszka Mańkowska.

Pamiątkowe dyplomy i upominki ufundowane przez Wójta 
Gminy wręczył z-ca wójta Roman Antczak.

Zwycięskie zespoły swoją wiedzę i umiejętności zastoso-
wania przepisów ruchu drogowego w czasie jazdy rowerem 
prezentowali w czasie eliminacji powiatowych w Radziejo-

wie. Drużyna z Paniewa wywalczyła II miejsce i indywidualnie 
II miejsce przypadło Kacprowi Małkowskiemu.

Uczniowie gimnazjum zajęli drużynowo III miejsce i indywi-
dualnie Marcin Płaczkowski II.

Tekst Roman Antczak
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Od zakwasu do żurku
W Czołowie 19 marca 2013 r. odbyła się VI edycja po-

wiatowego konkursu „Od zakwasu do żurku”. W konkursie 
tym uczestniczyły Koła Gospodyń Wiejskich z powiatu ra-
dziejowskiego. Naszą Gminę Topólka reprezentowały Panie: 
z KGW-„PPŚ” Paniewo, Paniewek i Świerczynek, Grażyna 
Maciejewska i Ewelina Słomczewska, KGW z Topólki Małgo-
rzata Ulewicz i Renata Smól oraz Iwona Waszak. KGW z Orla 
Ilona Budzyńska, Jolanta Gołębiewska, Halina Okonkowska 
i Anna Gawłowska. W konkursie oceniano prawie 80 potraw 
w 3 kategoriach. W kategorii produktów pochodzenia roślin-
nego nagrodzono Koło Gospodyń Wiejskich „PPŚ” za placek 
drożdżowy. Natomiast w kategorii produkty inne wyróżnienie 
otrzymała Anna Gawłowska z KGW Orle za zupę – Pospółki. 
Po zakończeniu konkursu można było posmakować potraw, 

placków i nalewek przygotowanych przez panie z KGW, które 
kultywują tradycje kuchni kujawskiej. Gratulujemy nagrodzo-
nym. Dziękujemy wszystkim Paniom za przygotowane potra-
wy i godne reprezentowanie Gminy Topólka.

odbył się wieczorek z okazji Dnia Kobiet zorganizowany przez 
Koło Gospodyń Wiejskich „Bielczanki”. 

W tym szczególnym dniu, w ramach integracji „Bielczan-
ki’’ zaprosiły do swojego grona koleżanki z sąsiedniej wsi 
Świerczyn. Wieczór upłynął w miłej atmosferze przy domo-
wych wypiekach, kawie, herbacie oraz lampce wina, nie za-
brakło także miłych rozmów.

Koleżanki ze Świerczyna wyraziły chęć wstąpienia do 
naszego koła i zostało to przyjęte z aprobatą obecnych na 
spotkaniu Bielczanek, nie mniej jednak decyzja o przyjęciu 
nowych członków musi zostać podjęta na Walnym Zebraniu 
wszystkich członkiń koła.

Foto i tekst Agnieszka Głowacka

8 Marca w Bielkach

W niedzielę 
24 marca 2013 
roku przy kościele 
w Orlu miejscowe 
Koło Gospodyń 
z o r g a n i z o w a ł o 
kiermasz stroików 
i wyrobów cukier-
niczych związa-
nych ze świętami wielkanocnymi. Wszystkie wyroby, które 
można było nabyć, były dziełem rąk naszych Pań z koła.

Młode i odnowione koło ma wiele pomysłów, które są ele-
mentami aktywizacji i integracji kobiet z tego terenu. Koło jest 
otwarte dla Pań – chętnych do działania. 

Foto i teskty Stanisław Borkowski

PPŚ-ki promują gminę!
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich Paniewo-Paniewek-

-Świerczynek zostały zaproszone na imprezę pt. „KOŁA GO-
SPODYŃ WIEJSKICH RATUJĄ KUJAWSKIE SMAKI”, którą 
organizowało Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we 
Włocławku wspólnie z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Do-
radztwa Rolniczego w Minikowie Oddział Zarzeczewo. 

Impreza otworzyła cykl spotkań pn. „Pielęgnujemy kulinar-
ne dziedzictwo regionu”. Udział wzięło kilkanaście Kół Gospo-
dyń Wiejskich z naszego regionu. Można było spróbować i za-
kupić tradycyjne potrawy kujawskie m.in. czarninę z kluskami 
ziemniaczanymi, żur, smalec szary, ciasto drożdżowe, wyroby 
z gęsiny, gzik czyli twarożek swojski i wiele innych. Nie zabra-
kło też różnych ciast. Oprócz jadła, członkinie KGW zaprezen-
towały swoje wyroby rękodzielnicze.

Spotkanie z udziałem Kół Gospodyń Wiejskich zorganizo-
wane zostało dla uczczenia 95. rocznicy powstania tej organi-
zacji w Polsce. KGW pielęgnują i szanują rodzime tradycje. To 
właśnie dzięki kobietom należącym do tej organizacji, możemy 
być spokojni o nasze kulinarne dziedzictwo regionu. Dzięki ich 
pracy, dotarciu do babcinych receptur i przypominaniu sobie 
o dawnych smakach, wracamy dziś do przepisów na zwykłe, 
proste i jakże smaczne potrawy.

Foto Konrad Lewandowski
Ewa Adrian
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KDBS Bank od lat 
działa na terenie gminy 
Topólka, swoimi usługami 
wspierając mieszkańców. 
W ofercie Banku znajdują 
się produkty skierowane 
do osób indywidualnych, 
firm, instytucji i rolników. 

Bardzo atrakcyjnie 
przedstawiają się niskooprocentowane, oferowane przez KDBS 
Bank kredyty preferencyjne z dofinansowaniem Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w To-
runiu. Dzięki nim można sfinansować różnorodne działania 
proekologiczne, w tym inwestycje energooszczędne dotyczące 
centralnego ogrzewania czy docieplenia budynków i budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków. Mogą z nich skorzystać 
także osoby planujące zdejmowanie eternitów z dachów oraz 
rolnicy budujący płyty obornikowe. Od tego roku można także 
uzyskać dofinansowanie do środków transportu, na okres na-
wet do 5 lat.

Uroczyste Złote Gody
Pół wieku temu, trzy pary z Gminy Topólka przyrzekły so-

bie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Przede wszystkim 
jednak obiecali darzyć się uczuciem, które – co było widać – 
mimo wielu lat nie wygasło. 21 marca 2013 roku w Urzędzie 
Stanu Cywilnego, wszystkie pary obchodzące zaszczytne, 
Złote Gody otrzymały medale nadane przez Prezydenta RP 
za Długoletnie pożycie małżeńskie, które wręczył Wójt Gminy 
Henryk Orłowski. W uroczystości brała udział Przewodnicząca 
Rady Gminy Anna Niedośmiałek i oraz Z-ca Kierownika USC 
Maria Kruszyna. 

Medale otrzymali Państwo: 

Jadwiga i Jan Dobieccy z Miłachówka (1), 

Teresa i Stanisław Laskowscy z Sieraków (2), 

Jadwiga i Jan Piaseccy ze Znaniewa (3).

Wójt Gminy wręczając parom pamiątkowe dyplomy oraz 
bukiety pięknych kwiatów, powiedział, że małżeństwa takie są 
niezbitym dowodem siły i piękna łączącej ich miłości. Wszyst-
kim szacownym Jubilatom odśpiewano okolicznościowe sto lat, 

Także na zakup i montaż kolektorów słonecznych w KDBS 
Bank przewidziano bardzo korzystne dla klientów warunki. Kre-
dyt można uzyskać na zakup i montaż instalacji kolektorów 
słonecznych do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania 
ogrzewania w budynkach mieszkaniowych. Bank udziela kre-
dytu z dotacją w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych 
przedsięwzięcia, istnieje także możliwość uzyskania bezzwrot-
nego dofinansowania do inwestycji.

Na szczególną uwagę w ofercie KDBS Bank zasługuje 
zestaw nowoczesnych produktów i usług, stworzony z myślą 
o rolnikach. Właścicielom gospodarstw rolnych proponuje m.in. 
kredyty na bieżącą działalność, w tym „Agrokredyt”, czyli kredyt 
obrotowy w rachunku bieżącym oraz kredyty obrotowe: „Dobry 
Plon”, przeznaczony na zakup środków do produkcji rolnej 
i „Moje Stado”, umożliwiający sfinansowanie zakupu zwierząt. 
Kredyty te zdobyły w 2012 r. na Dniach Otwartych Drzwi w Za-
rzeczewie tytuły „Super produkt”. 

Zainteresowanych ofertą KDBS Bank zaprasza do swoich 
placówek.

Alicja Bieńkowska

był czas na wspólne, pamiątkowe zdjęcia oraz życzenia.
Złotym Parom życzymy dalszych szczęśliwych lat, pełnych 

zdrowia, pomyślności i spokoju.
Z-ca Kierownika USC Maria Kruszyna

Foto Stanisław Wojtysiak
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Urodzili się

Oliwier Ćwikliński, ur. 05.02.2013 r.,
zam. Czamanin

Szymon Bandyszewski, ur. 03.01.2013,
zam. Świnki

Jan Małkowski, ur. 06.03.2013 r.,
zam. Świerczynek

Wiktoria Bladoszewska, ur. 13.03.2013 r.,
zam. Świerczyn

Hanna Jobczyńska, ur. 25.03.2013 r.,
zam. Borek

Mikołaj Sypniewski, ur. 25.02.2013 r.,
zam. Czamaninek

KRZYŻÓWKA • KRZYŻÓWKA • KRZYŻÓWKA • KRZYŻÓWKA

Rozwiązanie krzyżówki – hasło z naklejonym 
kuponem prosimy nadsyłać do 10 czerwca 2013  r. na 
adres:

  Redakcja „Nasze Sprawy”
  87-875 Topólka, 
  Biuro Rady Gminy

Nasze 
Sprawy 2/79ku

po
n

1 – Stała u wozu
2  – Kukułcze
3  – Pod latarnią
4  – Lekarska
5  – Pięć minut
6  – Kreska w tekście
7  – Młoda owca
8  –  Zapalamy ogarek
9  – Nie tylko karny
10  – Piwo

11  – Bankowy

Zwycięzcy z poprzedniego numeru: Rafał Ciesielski 
(Świerczyn), Barbara Stencel (Galonki), Jakub Jezier-
ski (Chalno Parcele). Po odbiór nagród zapraszamy do 
Biura Rady Gminy 4 czerwca br. na godz. 12.00
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