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W zawiązku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2013 r. 
nowych uregulowań prawnych w zakresie gospodarowania 
odpadami komunalnymi na terenie gminy Topólka, uprzejmie 
informuję, że z dniem 1 lipca br. usługi w zakresie odbioru i za-
gospodarowania odpadów komunalnych wykonywać będzie 
firma PGK SANIKO spółka z o.o. z Włocławka, wybrana w dro-
dze przetargu nieograniczonego.

Odbiór odbywać się będzie 2-krotnie w ciągu miesiąca 
z nieruchomości zamieszkałych, bo tylko te zostały objęte sys-
temem. 

Mieszkańcy gminy zostaną poinformowani o terminie od-
bioru odpadów komunalnych odpowiednim komunikatem. 

Właściciel nieruchomości musi wyposażyć swoją nierucho-
mość w pojemnik o minimalnej pojemności 110 l, oznakowa-
nym Nr nieruchomości (tak jak dotychczas). 

Firma świadcząca usługi w zakresie odbioru odpadów z te-
renu gminy Topólka, jest zobowiązana zapisem ujętym w prze-
targu, o umożliwienie na Państwa życzenie wydzierżawienia 
pojemnika za odpłatnością. 

Wysokość opłaty miesięcznej za odbiór odpadów wynosi 
– 9 zł, za odpady mieszane, 8 zł za odpady segregowane od 
każdej osoby zamieszkałej w danej nieruchomości. 

Opłaty, bez wezwania, należy uiszczać przelewem banko-

Szanowni Państwo!

UCHWAŁA  NR  XI/98/12
Rady Gminy Topólka

z dnia 27 września 2012 r.
w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

INFORMACJA
dla właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali 

selektywną zbiórkę odpadów komunalnych

Na podstawie art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach (Dz. U.z 2012 r., poz. 391), RADA 
GMINY TOPÓLKA UCHWALA, CO NASTĘPUJE:
§ 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na 

terenie nieruchomości, zwaną dalej „opłatą”, uiszcza się w termi-
nie do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, po-
cząwszy od miesiąca lipca 2013 r.

§ 2. Opłatę uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Gminy Topólka, prze-
kazem pocztowym albo przelewem na rachunek bankowy Urzędu 
Gminy Topólka.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Topólka.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 
z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy
Anna Niedośmiałek

Właściciele nieruchomości, którzy zdecydowali się na se-
lektywną zbiórkę odpadów komunalnych, mają obowiązek 
wyposażyć nieruchomość w następujące pojemniki lub inne 
urządzenia oznakowane kolorystycznie dla następujących ro-
dzajów odpadów:

Papier – kolor niebieski,
Plastik – kolor żółty,
Szkoło – kolor zielony oraz pojemniki lub inne urządzenia 

do gromadzenia: popiołu, odpadów ulegających biode-
gradacji.

Jeżeli odbiorca odpadów komunalnych stwierdzi, że osoba 
deklarująca selektywną zbiórkę odpadów nie spełnia w/w wa-
runków, Urząd Gminy w Topólce będzie obciążał właściciela 
nieruchomości stawką tak, jak za odpady mieszane.

Wójt Gminy 
Henryk Orłowski

wym, bądź przekazem pocztowym albo w kasie Urzędu Gmi-
ny do 15 każdego miesiąca. Pierwsza płatność za lipiec – do 
15 sierpnia br.

Nie wpłacenie należności za odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych w ustalonym terminie, traktowane bę-
dzie jako zadłużenie i podlegać będzie ściągnięciu w trybie eg-
zekucji administracyjno-cywilnej.

Mając na uwadze ułatwienie regulowania należności po-
przez wpłaty w placówkach bankowych, bądź pocztowych, 
Gmina dostarczy książeczki wpłat każdemu właścicielowi nie-
ruchomości i osobie, która złożyła deklaracje nie będąc właści-
cielem.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (tereny czaso-
wo zamieszkałe, przedsiębiorstwa, osoby prowadzące działal-
ność gospodarczą, administratorzy cmentarzy) pozbywają się 
odpadów komunalnych na dotychczasowych zasadach tj. na 
podstawie umowy zawartej z wybranym przez siebie podmio-
tem, wpisanym do rejestru działalności regulowanej na terenie 
gminy Topólka. 

Właściciele nieruchomości mieszanych to znaczy nieru-
chomości, której część jest zamieszkała, a pozostała część 
przeznaczona jest np. na działalność gospodarczą, na której 
powstają odpady, zobowiązani są z części zamieszkałej złożyć 
deklaracje o wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych. Natomiast z części niezamieszkałej 
(działalność gospodarcza) należy zawrzeć umowę na wywóz 
odpadów z wybranym przez siebie podmiotem wpisanym do 
działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komu-
nalnych.

Jednocześnie informuję, że właściciel nieruchomości jest 
zobowiązany złożyć Wójtowi nową deklarację w terminie 14 dni 
od dnia nastąpienia zmiany ilości osób zamieszkałych na danej 
nieruchomości (wyjazd, zgon, urodzenia itp.).

Jeżeli Państwo będziecie mieli wątpliwości, pytania z za-
kresu wdrażania nowego systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi, proszę kontaktować się bezpośrednio z nr (054) 
28 69 011, gdzie pracownicy odpowiedzialni za wdrażanie 
ustawy i Uchwały Rady Gminy Topólka w zakresie utrzymania 
czystości i porządku udzielą wyczerpującej informacji.

Z poważaniem 
Wójt Gminy Henryk Orłowski
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W tym roku programem objęci są uczniowie rozpoczynają-
cy naukę w:
• klasach 1-3 i klasie 5 szkoły podstawowej, ogólnokształ-

cącej szkoły muzycznej I stopnia, 
• klasie 2 szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły za-

wodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, 
• klasie 5: ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia 

i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, 
• klasie 2 liceum plastycznego, 
• klasie 2 lub 8 ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Wyprawka szkolna 2013 dotyczy dofinansowania zaku-
pu podręczników 

Wsparcie otrzymają także uczniowie słabowidzący, niesły-
szący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiar-
kowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawno-
ściami sprzężonymi.

Podstawowym kryterium, które trzeba spełnić, aby starać 
się o zwroty wydatków na szkolną wyprawkę, to dochód na 
członka rodziny. W przypadku uczniów I klasy szkoły podsta-
wowej i I klasy ogólnokształcącej szkoły muzycznej, nie może 
on przekroczyć 539 zł na osobę, w pozostałych przypadkach 
jest to kwota 456 zł.

Wysokość dofinansowania:
Wyprawka szkolna – dofinansowanie do kwoty 225 zł

1) dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej;
2) dla uczniów klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej 

I stopnia;
3) dla uczniów niepełnosprawnych: klas I-III szkoły pod-

stawowej oraz klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycz-
nej I stopnia, z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły pod-
stawowej i gimnazjum – niekorzystających z podręcz-
ników przeznaczonych do kształcenia specjalnego 
dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania;

4) dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

Wyprawka szkolna – dofinansowanie do kwoty 770 zł 
dla uczniów:
1) niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzą-

cych): klas I-III szkoły podstawowej oraz klas I-III ogól-
nokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

2) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowa-
nym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej 
i gimnazjum – korzystających z podręczników przezna-
czonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych 
do użytku szkolnego przez ministra właściwego do 
spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania 
z części podręczników przeznaczonych do kształcenia 
ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi 
do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku 
szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświa-
ty i wychowania, książek pomocniczych lub materiałów 
dydaktycznych, koszt ich nie może być wyższy niż 25% 
kwoty 770 zł

Wyprawka szkolna – dofinansowanie do kwoty 325 zł:
1) dla uczniów klasy V szkoły podstawowej;
2) dla uczniów klasy V ogólnokształcącej szkoły muzycznej 

I stopnia oraz klasy II ogólnokształcącej szkoły baletowej,
3) dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów 

z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym): klas IV-VI szkoły podstawowej, klas IV-
-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz klas 
I-III ogólnokształcącej szkoły baletowej, niekorzystających 
z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalne-
go dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra wła-
ściwego do spraw oświaty i wychowania

Wyprawka szkolna – dofinansowanie do kwoty 325 zł 
dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów 

słabowidzących oraz uczniów z upośledzeniem umysło-

Wyprawka szkolna 2013
wym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV-VI 
szkoły podstawowej, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły mu-
zycznej I stopnia oraz klas I-III ogólnokształcącej szkoły baleto-
wej, korzystających z podręczników przeznaczonych do kształ-
cenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez 
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przy-
padku korzystania z części podręczników przeznaczonych do 
kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczo-
nymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku 
szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wy-
chowania, koszt ich nie może być wyższy niż 40% kwoty

Wyprawka szkolna – dofinansowanie do kwoty 350 zł:
dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów 

z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym): gimnazjum, klas I-III ogólnokształcącej szkoły 
muzycznej II stopnia, klas I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk 
pięknych oraz klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, 
niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształ-
cenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez 
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Wyprawka szkolna – dofinansowanie do kwoty 607 zł:
dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów 

słabowidzących oraz uczniów z upośledzeniem umysło-
wym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum, 
klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas 
I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych oraz klas IV-VI 
ogólnokształcącej szkoły baletowej, korzystających z podręcz-
ników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopusz-
czonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do 
spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części 
podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebę-
dących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjal-
nego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra wła-
ściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt ich nie może 
być wyższy niż 50% kwoty 607 zł

Wyprawka szkolna – dofinansowanie do kwoty 390 zł:
1) dla uczniów klasy II zasadniczej szkoły zawodowej;
2) dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczej szkoły zawo-

dowej

Wyprawka szkolna – dofinansowanie do kwoty 445 zł:
1) dla uczniów klasy II szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogól-

nokształcącego i technikum;
2) dla uczniów klasy V ogólnokształcącej szkoły muzycznej 

II stopnia, klasy V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, 
klasy II liceum plastycznego oraz klasy VIII ogólnokształcą-
cej szkoły baletowej;

3) dla uczniów niepełnosprawnych: liceum ogólnokształcące-
go, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stop-
nia, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, 
liceum plastycznego, klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły 
baletowej, klasy III liceum profilowanego, technikum oraz 
klasy III technikum uzupełniającego

Wnioski o dofinansowanie z programu „Wyprawka 
szkolna” należy złożyć u dyrektora szkoły, do której uczeń 
będzie uczęszczał w nowym roku szkolnym, w terminie do 
20 sierpnia 2013 r.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o zarobkach, 
a jeśli otrzymujemy okresowy lub stały zasiłek powinniśmy do-
starczyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych 
w formie zasiłku.

Rodzice uczniów niepełnosprawnych, słabowidzących, nie-
słyszących, upośledzonych, którym przysługuje prawo do dofi-
nansowania, powinni pamiętać, że do wniosku muszą dołączyć 
kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane-
go przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

z-ca wójta Roman Antczak
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24 maja – 470 rocznica Śmierci Patrona Szkoły
W roku 2013 przypadły 540 

rocznica urodzin i 470 rocznica 
śmierci astronoma – Mikołaja Ko-
pernika. Wpisując się w proklamo-
wane przez sejmik województwa 
kujawsko-pomorskiego obchody 
Roku Mikołaja Kopernika, przygo-

towaliśmy uroczystą wieczornicę z okazji 470 rocznicy śmierci Patrona 
naszej szkoły. Przy blasku świec i nastrojowej muzyce uczniowie przy-
pomnieli życiorys i dokonania wybitnego astronoma.

Opiekunowie SU – Małgorzata Dobiecka, Joanna Wawrzyniak

sp  paNIeWO
Dzień Rodziny

W kalendarzu imprez naszej szkoły już na stałe wpisał się Dzień 
Rodziny. W tym roku uroczystość odbyła się 23 maja. Na uroczysto-
ści nie zabrakło przedstawicieli OSP z Paniewa. Dzień ten rozpoczął 
się od uroczystej akademii, na której uczniowie kl. 0-III pod kierun-
kiem swoich wychowawców zaprezentowali montaż słowno-muzyczny 
poświęcony rodzicom. Następnie po tradycyjnym odśpiewaniu „sto 
lat” wszystkie dzieci złożyły życzenia i wręczyły rodzicom upominki. 
Po części oficjalnej odbył się słodki poczęstunek, który sponsorowała 
Rada Rodziców. Uroczystość przebiegła w ciepłej i miłej atmosferze.

Dzień Dziecka
Od lat Dzień Dziecka w naszej szkole obchodzony jest w sposób 

bardzo uroczysty. Dorośli dokładają wszelkich starań, aby ten szcze-
gólny dla dzieci czas był pełen radości, niespodzianek i beztroski. Od 
samego rana odwiedzili nas Strażacy, którzy złożyli serdeczne życzenia 
i wręczyli upominki. Następnie o godz. 9.00 pod naszą szkołę podje-
chały dwa autokary i zawiozły wszystkie dzieci wraz z nauczycielami 
do Redcza Krukowego, gdzie zwiedziliśmy Muzeum Techniki i Gospo-
darstwa Wiejskiego. Około południa zostaliśmy zaproszeni na grilla 
i słodki poczęstunek. Następnym punktem programu były zabawy 
sportowo-rekreacyjne. Starsze dzieci grały w piłkę, a maluchy korzy-
stały z wielu atrakcji na placu zabaw. Atmosfera zabawy, dobry humor 
sprawiły, że dzień należał do wyjątkowo udanych.

Dzieci i nauczyciele serdecznie dziękują Radzie Rodziców za zor-
ganizowanie wyjazdu do Redcza Krukowego.

Elżbieta Balcerczyk

Wycieczka do straży pożarnej
22 maja przedszkolaki z grupy 3- 4-latków wybrały się na wyciecz-

kę do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejo-
wie. Podczas spotkania wysłuchały wielu ciekawostek o trudnej i nie-
bezpiecznej pracy strażaka. Zapoznały się z elementami stroju strażaka, 
wyposażeniem wozu strażackiego oraz obejrzały pokaz jego możliwo-
ści. Dowiedziały się również, w jakich okolicznościach można wezwać 
straż pożarną oraz utrwaliły numer alarmowy 998. Niebywałą atrakcją 
dla dzieci była możliwość przymierzenia hełmu strażaka, lanie wodą 
z węża pożarniczego oraz wejście do wozu strażackiego. Na zakończe-
nie spotkania dzieci otrzymały odznaczenie Strażaka Przedszkolaka.

Dziękujemy wszystkim za pomoc w zorganizowaniu wycieczki: 
Państwu Kołowskim, druhnie Marcie Lewandowskiej, pracownikom KP 
PSP w Radziejowie oraz rodzicom. 

Anna Głowacka

Kujawy słowem malowane
6 marca 2013 r. w Bibliotece Miejskiej w Radziejowie odbył się Po-

wiatowy Konkurs Krasomówczy, w którym naszą szkołę reprezentowało 
czworo uczniów. Uczestnicy rywalizowali w trzech kategoriach. Sukce-
sem zakończył się występ Mariusza Kosińskiego z klasy IIIa, który zajął 
I miejsce w kategorii kl. I-III tym samym będzie reprezentował powiat 
radziejowski podczas eliminacji wojewódzkich w Golubiu-Dobrzyniu.

Wyróżnienie w tym konkursie otrzymała Oliwia Zarębska z klasy IIa.
Gratulujemy nagrodzonym, dziękujemy wszystkim uczestnikom 

i życzymy dalszych sukcesów. 
Anna Michalak

Nasze małe sukcesy

Natalia Tejman z klasy IIb otrzymała wyróżnienie w Wojewódzkim 
Konkursie Plastycznym „Obrona cywilna wokół nas”. Odbiór nagrody 
odbył się 14 czerwca w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Opieku-
nem Natalii była p. Mirosława Nieznańska.

Karolina Czarnecka z klasy IIb zajęła III miejsce w międzyszkol-
nym konkursie origami. Konkurs był zorganizowany przez Szkołę Pod-
stawową w Toruniu, a tytułem pracy była „Wielkanoc w Kopernikolan-
dii”. Opiekunem Karoliny również była p. Mirosława Nieznańska.

Maria Olszewska

Szkolny Tydzień Bajek
W dniach 04.06 – 7.06.2013 r. 

odbył się w naszej szkole Szkolny 
Tydzień Bajek, podczas którego 
zaproszeni goście Małgorzata Pie-
trzak, Małgorzata Wojtczak, Konrad 
Lewandowski oraz ks. Antoni Woj-
ciechowski czytali dzieciom bajki. 
Po każdym spotkaniu dzieci mogły 
porozmawiać z zaproszonymi go-

śćmi oraz zadać pytania m.in. na temat ulubionych książek oraz sekre-
tu pięknego głośnego czytania.

Przybyłym gościom dziękujemy za włączenie się w naszą akcję.
Anna Orłowska

Wyniki Międzynarodowego Konkursu Matematycznego 
„KANGUR  2013”

W kolejnej 
edycji Międzynaro-
dowego Konkursu 
Matematycznego 
„Kangur”, w gro-
nie nagrodzonych 
znalazła się pię-
cioosobowa grupa 
uczniów naszej 
szkoły:

Kategoria „ŻACZEK”:
Martyna Lisiecka kl. IIA – wyróżnienie
Antoni Żórawski kl. IIA – wyróżnienie
Kategoria „MALUCH”:
Jakub Szarowski kl. IIIB – wynik bardzo dobry
Damian Wajer kl. IVB – wyróżnienie
Kategoria „BENIAMIN”:
Milena Janka kl. VIB – wyróżnienie

Do konkursu uczniów przygotowywały panie: Jolanta Antczak, Ka-
mila Kosmecka, Katarzyna Drzewiecka, Maria Olszewska.

Nauczyciel matematyki – Maria Olszewska
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07 czerwca w gimnazjum w Topólce odbył się III Międzygimnazjal-
ny Konkurs Piosenki Angielskiej. Do konkursu zgłosiły się szkoły: gim-
nazjum z Witowa, Izbicy Kuj., Piotrkowa Kuj., Osięcin, Lubrańca oraz 
Topólka. Jury w składzie: p. Katarzyna Smól, p. Marzanna Irzemska, p. 
Barbara Przybysz, p. Zenon Grabowski, p. Jan Błaszczyk spośród 24 
uczestników wyłoniło zwycięzców. I miejsce zdobyła Karolina Wojcie-
chowska Gimnazjum Piotrków Kuj. – „Impossible”, II miejsce – Anna 
Michalak „Ave Maria” Gimnazjum Topólka, III miejsce – Aleksandra 
Radzimska „Stop” Gimnazjum Piotrków Kuj. Jury przyznało również 
wyróżnienia: Katarzynie Rozpędowskiej „Hallelujah” Gimnazjum Osię-
ciny, Małgorzacie Olejnik „I Wanna Be Loved by You” Gimnazjum Lu-
braniec.

Maria Danielewska, Małgorzata Dobiecka

28.06.2013 roku w Topólce odbył się KONKURS CZYTELNICZY 
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Uczniowie po przeczytaniu książki „The Lit-
tle Princess” mogli przystąpić do konkursu i wygrać główną nagrodę 
– maskotkę – Miś Panda ufundowaną przez Radę Rodziców z Gimna-
zjum w Topólce. Nagroda główna przypadła Ricie Wilczyńskiej, nato-
miast II miejsce zdobyła Sylwia Rakowska i Wiktoria Wąsikowska, a III 
miejsce Karolina Pniewska. Fundatorom wyrażamy ogromną wdzięcz-
ność, a uczestnikom Gratulujemy.

M. Danielewska

GImNazJum

Kangur 2013
21 marca 2013r. odbył się Międzyklasowy 

Konkurs Matematyczny Kangur 2013 zorgani-
zowany przez Towarzystwo Upowszechniania 
Wiedzy i Nauk Matematycznych. W konkursie 
brało udział troje uczniów naszej szkoły. Tytuł 
laureata zdobył Michał Banasiak z kl. IIIb. Mi-
chałowi gratulujemy i życzymy dalszych suk-
cesów.

Małgorzata Jaskulska

IX Międzygimnazjalny Konkurs Recytatorski  
Poezji Adama Mickiewicza

8 maja w naszym gimnazjum odbył się IX Międzygimnazjalny Kon-
kurs Recytatorski Poezji Adama Mickiewicza. Jego celem była popula-
ryzacja twórczości patrona szkoły. Konkurs zorganizowały nauczycielki 
języka polskiego Renata Pierucka i Beata Jankowska. Recytacje uczest-
ników oceniała komisja w składzie: Anna Michalak, Anna Orłowska, 
Iwona Domańska i Agnieszka Kordylak.

Pierwsze miejsce zdobyła Natalia Kucal, uczennica naszego gim-
nazjum, za recytację utworu „Romantyczność”. Drugie miejsce otrzy-
mała Katarzyna Rozpędowska z Publicznego Gimnazjum w Osięcinach. 
Trzecie – przypadło Ilonie Kwiatkowskiej z Gimnazjum w Topólce. Jury 
przyznało również wyróżnienia – dla Anny Laskowskiej z Topólki oraz 
dla Pawła Rosińskiego i Magdaleny Kamińskiej z Osięcin.

Renata Pierucka

Międzygimnazjalny Konkurs Języka Niemieckiego
17 kwietnia w Publicznym Gimnazjum im Ziemi Kujawskiej w Osię-

cinach uczniowie z 5 gimnazjów z powiatów radziejowskiego i włocław-
skiego przystąpili do II etapu Międzygimnazjalnego Konkursu Języka 
Niemieckiego. Nasze gimnazjum reprezentowało troje uczniów: Wik-
toria Wąsikowska, Kinga Irzemska i Michał Banasiak. Na podstawie 
przygotowanego przez organizatora testu pisemnego wyłonieni zostali 
zwycięzcy konkursu. II miejsce przypadło uczennicy klasy Ia Wiktorii 
Wąsikowskiej, natomiast III miejsce zajął uczeń klasy IIIb Michał Ba-
nasiak. Zwycięzcy, poza dyplomami, otrzymali ciekawe nagrody książ-
kowe z zakresu krajoznawstwa Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Liechten-
steinu.

Grzegorz Pierucki

W czwartą rocznicę nadania gimnazjum  
imienia Adama Mickiewicza

21 maja obchodziliśmy uroczyście czwartą rocznicę nadania szkole 
imienia Adama Mickiewicza. W części artystycznej, poświęconej poezji 
autora „Pana Tadeusza”, uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności 
recytatorskie i wokalne.

Tradycją szkoły jest 
konkurs dotyczący wiedzy 
o życiu i twórczości naj-
wybitniejszego przedstawi-
ciela polskiego romanty-
zmu. W etapie finałowym 
zmierzyli się uczniowie klas 
pierwszych. Miejsce pierw-
sze zajęła drużyna z klasy 
Ib w składzie: Natalia Po-
dolska, Natalia Królikowska, 

Damian Kwiatkowski i Oskar Karpiński. Miejsce drugie przypadło kla-
som Ia i Ic. W ostatniej części odbył się konkurs plastyczny, w którym 
uczestniczyli przedstawiciele klas drugich. Zadaniem uczestników było 
wykonanie ilustracji do fragmentu ballady Adama Mickiewicza „To lu-
bię”. Prace oceniała komisja złożona z nauczycieli. Pierwsze miejsce 
zajęła klasa IIb reprezentowana przez Aleksandrę Kosmalską, Ewelinę 
Piasecką i Mateusza Osińskiego. 

Renata Pierucka
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ze średnią powyżej  4,75

Milena Janka,
kl. VIb – 5,6; SP Topólka

Marta Dopieralska,
kl. VIa – 5,1; SP Topólka

Weronika Wąsikowska,
5,2; SP Paniewo

Marlena Rakowska,
kl. VIa – 5,3; SP Topólka

Sara Maciejewska,
kl. VIb – 5,1; SP Topólka

Małgorzata Słowińska,
5,1; SP Paniewo

Weronika Mętlewicz,
kl. VIa – 5,2; SP Topólka

Klaudia Topolska,
kl. VIa – 4,8; SP Topólka

Katarzyna Radajewska
4,75; SP Paniewo

Andżelika Siekacz,
kl. VIb – 5,2, SP Topólka

Nagrodzeni szóstoklasiści

Lista uczniów wyróżnionych
1. Wiktoria Wąsikowska śr. 5,33 kl. Ia
2. Daria Michalska śr. 4,80 kl. Ia
3. Karolina Pniewska śr. 5,0 kl. Ib
4. Kinga Frątczak śr. 4,80 kl. IIa

Lista uczniów do stypendium 
za wyniki w nauce

Absolwenci 
1. Michał Banasiak śr. 5,41 
2. Agata Linert śr. 5,08 
3. Wiktoria Wąsikowska śr. 5,22, kl. Ia
4. Karolina Pniewska śr. 5,0, kl. Ib

Lista osób, które otrzymały  
stypendia za osiągnięcia  

sportowe
DZIEWCZĘTA  1. Paulina Wajer, kl. Ia
     2. Natalia Królikowska, kl. Ib
     3. Daria Bandyszewska, kl. IIIb
     4. Weronika Czerwińska, kl. IIIb
     5. Anna Michalak, kl. IIIb
     6. Marta Błaszczyk, kl. Ib
     7. Sylwia Wojciechowska, kl. IIIb
     8. Sylwia Rakowska, kl. IIIc
     9. Marta Nowak, kl. IIc
     10. Marta Wrzeszczyńska, kl. IIb
     11. Aneta Wojdak, kl. IIb
     12. Monika Smykowska, kl. IIb
     13. Kinga Irzemska, kl. IIIb
CHŁOPCY    1. Bartosz Ziółkowski, kl. IIIb
     2. Dawid Wojciechowski, kl. IIIb
     3. Marcin Płaczkowski, kl. IIIb
     4. Michał Głowacki, kl. IIIa
     5. Jakub Błaszczyk, kl. IIIa
     6. Mateusz Dopieralski, kl. IIIc
     7. Piotr Kurzawa, kl. IIIc
     8. Dominik Polakowski, kl. IIIc
     9. Dawid Michałowski, kl. IIb
     10. Oskar Karpiński, kl. Ib
     11. Patryk Rakowski, kl. IIIb
     12. Bartłomiej Kosmalski, kl. Ic
     13. Krzysztof Mierzwicki, kl. IIc
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ze średnią powyżej  4,75

Agata Linert, 
kl. IIIa – 5,16

Daria Bandyszewska,
kl. IIIb – 5,0

Natalia Kucal,
kl. IIIc – 4,83

Bartłomiej Dziubiński,
kl. IIIc – 4,83

Lista uczniów wyróżnionych
Absolwenci

Wychowawca IIIc – Maria Gołębiewska

Wychowawca IIIb – Renata Pierucka

Wychowawca IIIa – Katarzyna Smól

Michał Banasiak,
kl. IIIb – 5,27

Weronika Czerwińska,
kl. IIIb – 5,0

Rita Wilczyńska,
kl. IIIc – 5,05
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Rozpoczynamy prezentację sołectw naszej gminy. Zda-
niem sołtysa Kazimierza Kontowicza najlepiej promuje to so-
łectwo Małgorzata Ulewicz.

Pani Małgosia prowadzi gospodarstwo agroturystycz-
ne w miejscowości Borek. Obok domu rozpościera się duży 
ogród, który jest inspiracją do tworzenia wielu pięknych kom-
pozycji z suszonych kwiatów. Wyobraźnia i umiejętności pani 
Małgosi pozwalają jej tworzyć nie tylko bukiety, ale także róż-
nego rodzaju stroiki, palmy oraz wieńce. Jest również orga-
nizatorką imprez okolicznościowych i spotkań. Nasza artystka 
zajmuje się tym od kilku lat z ogromnymi sukcesami. Uczest-
niczyła w wielu przedsięwzięciach. Jej kompozycje doczekały 
się wystawy w muzeum etnograficznym we Włocławku. Pani 
Małgosia także wyjeżdża ze swoimi produktami tradycyjnymi 
na wystawy do Kłóbki. Poza tym mieszkanka Borku może po-
chwalić się innymi talentami, na przykład kulinarnym, gdyż od 
2009 roku bierze udział w konkursie „Od zakwasu do żurku 
kujawskiego”, gdzie odnosi duże sukcesy, uczestniczyła tak-
że w święcie żuru i dożynkach w Brześciu Kujawskim. Tworzy 
także dekoracje bożonarodzeniowe, wielkanocne, jak również 
hafty. Pani Małgosi życzymy kolejnych wspaniałych sukcesów 
i dalszego owocnego rozwijania swoich umiejętności.

Na podstawie informacji dostarczonych przez sołtysa – Redakcja

Pokłosie konkursu  
poetyckiego  

„O wiejską malwę”
Prezentujemy drugą autorkę wierszy wyróżnionych 

w V edycji konkursu „O wiejską malwę”
Czesława Budzyńska urodzo-

na w Kolonii Czamanin, a mieszka 
wraz z mężem od 40 lat w Topól-
ce. Jest mamą 4, dzieci trzech sy-
nów i córki oraz doczekała się pię-
ciorga wnucząt. Jak powiedziała 
nam pani Czesława lubi czytać po-
ezję, szczególnie Wisławę Szym-
borską, rozwiązywać krzyżówki, 
a poza tym lubi spacerować po 

uroczych zakątkach Topólki i nie tylko. Przyjemność jej spra-
wia gotowanie, jest osobą gościnną i towarzyską. Udziela się 
społecznie i jest zasłużoną działaczką naszej gminy. Należy 
tu jeszcze dodać, jak wspomniała autorka, „uwielbiam słuchać 
muzyki i piosenek od Mazowsza poprzez utwory Rodowicz, 
Grechuty, Majewskiej, Frąckowiak czy Jantar…” W życiu pani 
Budzyńskiej poczytne miejsce zajmują pieśni i muzyka sakral-
na i liturgiczna, którą lubi słuchać i śpiewać. To wszystko ma 
niewątpliwie wpływ na twórczość naszej poetki.

Poezja pani Czesławy jest realistyczna, bez skomplikowa-
nych przenośni i metafor, na pewno zrozumiała dla czytelnika. 
Poetka mówi do nas prostym i czytelnym językiem literackim. 
Świat globalny zawęża do tu i teraz. Natomiast przeglądając 
swoje karty mglistych myśli stara się wyodrębnić to, co po-
zwala na szczęście, na nowe siły witalne i życiowy optymizm. 
Myślę, że tak też wygląda codzienne życie naszej poetki Cze-
sławy Budzyńskiej. Oczywiście jest to mój punkt widzenia po 
zapoznaniu się z treścią wierszy nadesłanych na nasz konkurs.

Wiersz wyróżniony w konkursie

ZA  SZCZĘŚCIEM 

Szukamy szczęścia wszędzie
w samotności i tłumie

w wiejskim domku czy w mieście
myślimy, że gdzieś tam będzie

w morzu rutynowych chwil
zapominamy czego

właściwie szukamy…
Czy nasz targ szczęścia już był?

Skończył się … i tak bez nas?
I jakże to możliwe,

że nie skorzystaliśmy
z ani jednej z tych wielu szans

Foto i tekst: Stanisław Wojtysiak

Agroturystyka  
promocją sołectwa Borek

NASZE SPRAWY – Dwumiesięcznik

Wydawca: Urząd i Rada Gminy Topólka
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Redaguje zespół: Stanisław Wojtysiak, Anna Niedośmiałek,  

Alfreda Smól, Stanisław Borkowski, Danuta Szymańska-Mączka, 
Maria Anna Jarzynowska
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Należy nadmienić jednak, że jest coraz większe zainte-
resowanie mieszkańców naszej gminy budową przydomo-
wych oczyszczalni ścieków na swych posesjach. Z pewnością 
program ten będzie realizowany dalej w najbliższych latach 
z udziałem wynegocjowanych środków z budżetu Unii Euro-
pejskiej na lata 2014–2020. O poczynaniach Gminy w tym za-
kresie i ewentualnym kolejnym naborze wniosków na budowę 
przydomowych oczyszczalni ścieków mieszkańcy zostaną po-
informowani z odpowiednim wyprzedzeniem.

Andrzej Jarzynowski

Strażacy w akcji

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

W niedzielę 11 maja 2013 roku w remizie OSP w Orlu spo-
tkali się strażacy i sympatycy z miejscowej jednostki z okazji 
„Dnia Strażaka”.

Całą uroczystość przerwał alarm syreny. Początkowo my-
ślano, że to żart, ale po chwili okazało się, że trzeba ruszać 
do akcji pożarniczej. Okazało się, że pali się słoma u państwa 
Tanalskich w Orlu. Po kilku minutach strażacy byli już w akcji.

W gaszeniu pożaru czynny udział brali: Grzegorz Wajer, 
Jarosław Wajer, Bartłomiej Lewiński oraz Jarosław Frątczak. 

Stanisław Borkowski

Zakończone zostały roboty budowlane związane z budową 
119 kompletnych przydomowych oczyszczalni ścieków, w tym 
117 szt. z drenażem rozsączającym i 2 szt. ze studnią chłonną, 
na terenie 23 sołectw Gminy Topólka. Zadanie to realizowane 
jest z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007–2013 (PROW), oś 3 „Jakość życia 
na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” 
działanie 3.2.1. „Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki 
wiejskiej”. Wykonawcą robót budowlanych była Firma Handlo-
wo-Usługowa „KRZYŚ” Krzysztof Wiśniewski ul. Kwiatowa 17, 
87-700 Aleksandrów Kuj. Roboty zostały ukończone na dwa 
miesiące przed terminem określonym w umowie z Wykonaw-
cą. W chwili obecnej trwają prace związane z inwentaryzacją 
geodezyjną wybudowanych oczyszczalni przydomowych oraz 
rozliczeniem inwestycji. Całkowity koszt zadania zamyka się 
kwotą blisko 870 tyś. zł, w tym udział środków z Unii Europej-
skiej w wysokości 480.718 zł.

Do chwili obecnej na terenie naszej gminy funkcjonowały 
biologiczno-mechaniczne oczyszczalnie ścieków przy Zespo-
le Szkół w Topólce i wielorodzinnym budynku mieszkalnym 
w Czamaninie oraz 116 przydomowych oczyszczalni ścieków, 
neutralizujących ścieki bytowo-gospodarcze z poszczególnych 
zagród. Budowa kolejnych 119 przydomowych oczyszczal-
ni ścieków jest zadaniem, które pozwoli częściowo zmniej-
szyć zagrożenie dla środowiska wynikające z wprowadzania 
nieoczyszczonych ścieków do ziemi i wód powierzchniowych 
z nieszczelnych szamb lub – co gorsze – w wyniku celowego 
działania niektórych właścicieli nieruchomości.

Pod takim hasłem Koło Łowieckie „Cyraneczka” w Orlu bie-
rze udział w programie edukacyjno-ekologicznym organizowa-
nym przez Zarząd Wojewódzki PZŁ w Bydgoszczy.

W ramach tego programu uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Topólce oraz uczniowie Gimnazjum im. Adama Mickiewicz 
uczestniczyli konkursie wiedzy ekologiczno-łowieckiej.

W kategorii gimnazjum zwyciężył Bartek Dziubiński przed 
Mateuszem Smólem i Patrykiem Wilińskim, a w kategorii szko-
ły podstawowej pierwsze miejsce zajęła Weronika Mętlewicz, 
drugie Lidia Kamińska i trzecie Robert Nieznański.

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody ufun-
dowane przez zarząd koła. Wszyscy uczestnicy turnieju skosz-
towali myśliwskiej grochówki.

Roman Antczak

Myśliwi – Dzieciom, Dzieci – Zwierzętom
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Majowe śpiewanie przy figurce

Tydzień z biblioteką

Dzień Dziecka

Czamaninek. 12 maja na uroczystym majowym śpiewaniu 
pieśni maryjnych zgromadzili się mieszkańcy wioski z udziałem 
ks. Kanonika Antoniego Wojciechowskiego, który po modlitwie 
poświęcił zamontowane ogrodzenie okalające nowo postawio-
ną figurę Matki Boskiej. Ks. proboszcz podziękował miesz-
kańcom za ofiarność i wsparcie przy budowie nie tylko tej 
figurki, ale kościoła w Topólce i remontu kościółka w Czama-
ninku. Szczególne podziękowania skierowane były do Dariusza  
Dudziaka, który zajął się zbieraniem funduszy, organizacją 
i nadzorem pracy przy budowie figurki, której fundatorami są 
głównie mieszkańcy Czamaninka. 

Foto i tekst: Stanisław Wojtysiak

Majówka w Orlu
W sobotę 25 maja KGW w Orlu zorganizowało „majówkę” dla dzieci i dorosłych. 

Majowe spotkanie mimo kapryśnej pogody, spotkało się z zainteresowaniem miesz-
kańców. 

W programie spotkania były: występy dzieci, konkursy sprawnościowe dla naj-
młodszych, loteria fantowa z niespodziankami, konkurs potraw i wyrobów ziemniacza-
nych oraz dla chętnych przejażdżki samochodami terenowymi. 

Na majówkę były zaproszone także przedstawicielki KGW z terenu naszej gminy. 
W trakcie imprezy było można spróbować różnych przysmaków, które przygotowały 
kobiety z miejscowego KGW w Orlu oraz z KGW z Torzewa. 

Od godziny 18-tej wszystkich chętnych tańca zabawiał zespół muzyczny. Kobie-
tom z KGW w Orlu należą się podziękowania za zorganizowanie, przygotowanie tego 
spotkania. 

Stanisław Borkowski

01 czerwca 2013 r. w świetlicy w Bielkach odbyło się spotkanie, 
które miało przede wszystkim na celu aktywne spędzenie czasu z na-
szymi pociechami w dniu ich święta „Dnia Dziecka”.

Imprezie towarzyszyło hasło: „Zdrowy styl życia bez używek”.
Przygotowano dla uczestników różne zabawy i konkursy.
Tu musiały wykazać się nie tylko wiedzą dotyczącą szkodliwo-

ści używek, ale także sprawnością fizyczna, zdolnościami manualny-
mi. W trakcie całego spotkania można było skosztować smakołyków 
przygotowanych przez nasze panie. Pomysłodawcą i organizatorem 
spotkania było Koło Gospodyń Wiejskich „Bielczanki” przy wsparciu 
finansowym z funduszu GMINNEJ KOMISJI ds. ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

Foto i tekst: Agnieszka Głowacka

25 kwietnia w bibliotece odbył się pierwszy etap konkursu 
recytatorskiego „Od kwiatuszka do jabłuszka… czyli owocowo 
w poezji”. W konkursie brało udział 14 uczestników, do powia-
towego etapu zakalikowało się 7 uczestników: Alicja Śmiałek, 
Milena Rybacka, Patrycja Bladoszewska, Monika Mazurek, 
Wiktoria Bernacka, Nikola Wędrowska, Zuzanna Matusiak. 
07.05.2013 r. dzieci pojechały na powiatowy konkurs w którym 
zostały wyróżnione za inscenizacje pt. „O tym jak wróżka owo-
cowa nauczyła robaczka przyjaźni z owocami”, w konkursie 
plastycznym II miejsce zajęła Milena Rybacka, a wyróżnienie 
Adrianna Kacprzak.

08.05.2013 r. Dzieci z klas „0” i maluchy z oddziału przed-
szkolnego przebrane za postacie bajkowe witane kwiatami 
i balonikami przez starszych kolegów przemaszerowały przez 
Topólkę do biblioteki. Jury miało bardzo trudny wybór aby wy-
brać trzy najciekawsze postacie bajkowe ponieważ wszystkie 
dzieci były bardzo ciekawie i ładnie poprzebierane.

Po konkursie wspólnym zabawom nie było końca.
Małgorzata Wojtczak

Na zdjęciu uczestnicy konkursu 
w bibliotece.
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W działaniach profilaktycznych podejmowanych przez 
szkołę wsparcia udziela GKRPA. To dzięki pozyskanym z ko-
misji funduszom odbywają się warsztaty, prowadzone przez 
specjalistów, spektakle profilaktyczne. Możemy także organizo-
wać konkursy, spotkania dla młodzieży. 

Nagrodzone w odbywających się konkursach prace
Wiktorii Wąsikowskiej wiersz „Ku przestrodze” i Ewy Budzińskiej 
rysunek „Z obserwacji nastolatki”.

Ku przestrodze! 
Spożywanie alkoholu nie jest dzisiaj łatwą sprawą,
trzeba umieć to pogodzić i z kulturą i z zabawą.

Są wśród nas obywatele, którzy o tym pamiętają,
lecz zdarzają się i tacy, którzy wciąż zapominają. 

Często stają się dla innych niebywałym pośmiewiskiem,
A przyczyną tego jest, że nie rozstają się z kieliszkiem. 

Rozbijają samochody i mieszkania demolują, 
prowokują awantury, tacy są ci, co „tankują”.

Ledwie co stojąc na nogach wciąż udają trzeźwych, wierzcie.
Kiedy tenże widok przykry zniknie z naszych oczu wreszcie? 

Lecz my młodzi, pamiętajmy o tym wrogu numer jeden! 
Nie tykajmy alkoholu, zjedzmy lodów lepiej siedem! 

Z obserwacji nastolatki

Obecny na otwarciu XXII 
Ogólnopolskiego Spływu Ka-
jakowego rzeką Zgłowiączką 
ksiądz Antoni Wojciechowski 
Proboszcz Parafii pod we-
zwaniem Miłosierdzia Bożego 
w Topólce – przyjaciel kaja-
karzy zapewnił, że pogodę na 
Spływ załatwił z Szefem. Po 

trzech dniach Spływu okazało się, że Szef słowa dotrzymał, 
albowiem piękna, słoneczna aura towarzyszyła wodniakom do 
Włocławka. 

Czwartek 16 maja.
Po załadunku sprzętu i uczestników na Przystani Wodnej 

PTTK we Włocławku docieramy w godzinach popołudniowych 
na gminne pole namiotowe w Orlu, uporządkowane staraniem 
Władz Gminy, gdzie zakładamy obozowisko. Pogoda jak na za-
mówienie, i taka pozostała do końca trwania imprezy. Na biwak, 
gdzie wyznaczono start XXII Ogólnopolskiego Spływu Kajakowe-
go rzeką Zgłowiączką meldują się, wodniacy z Torunia, Poznania, 
Warszawy, Kiekrza, Topólki, Lubrańca, Włocławka by jak co roku 
przeżyć przygodę na Zgłowiączce. Wypada przypomnieć, że po 

Zgłowiączce pływamy od 1986 r., najpierw na Regionalnym, od 
kilkunastu lat na Ogólnopolskim Spływie Kajakowym. 

Po weryfikacji uczestników Naczelny Kucharz Spływu Jurek 
Modliński zaprasza na kiełbaskę z grilla i rozpoczyna się przy 
ognisku i gitarze wodniacka biesiada, która przeciągnie się do 
północy.

Piątek 17 maja.
Zwijamy obozowisko, ładujemy sprzęt biwakowy na samo-

chody. Kajaki na wodę i rusza wyścig kajakowy z metą w Ry-
binach. Osada żeńska, siostry Grażyna i Ula Sobczak plasuje 
się już chyba tradycyjnie na drugim miejscu. Zwycięża Tade-
usz Wojciechowski na jedynce. Po przenosce na rzekę obok 
jazu trochę holowania, trochę przedzierania się przez krzaki 
i trzciny… ale płyniemy. Uczestnicy zeszłorocznego spływu pa-
miętają jak brodzili w mule kilkaset metrów ciągnąc kajaki. Wy-
pływamy na jezioro. Stąd godzinka wiosłowania i wśród drzew 
pojawia się wieża kościoła w Topólce, co oznacza że zbliżamy 
się do półmetka etapu. Tutaj czeka nas słynna grochówka To-
pólecka – dzieło Pana Jana Błaszczyka. W Topólce przy mo-
ście drogowym następuje uroczyste otwarcie Spływu.

CDN

Komandor Spływu Lech Wojciech Krajewski

Wodniacy znów popłynęli Zgłowiączką

„PaT”   Profilaktyka a Ty
Właściwie pojęta profilaktyka pozwa-

la zapobiegać pojawianiu się i rozwojowi 
niekorzystnych zjawisk społecznych. Jest 
to także najlepszy sposób ich ogranicza-
nia. Mniej kosztowny niż leczenie uzależ-
nionych.

W szkole adresowana jest do całej 
społeczności. Podejmowane działania 
mają wspomagać prawidłowy proces roz-

woju fizycznego i psychicznego. Promują zdrowy styl życia. 
W ramach działań profilaktycznych podejmowanych przez 

naszą szkołę odbył się konkurs, któremu przyświecało hasło: 
„Używkom stop. Wybieramy życie bez fikcji”. Uczestnicy wyko-
nywali prace plastyczne, pisali wiersze związane z tym zagad-
nieniem. Efekty tych działań świadczą o tym, że młodzi ludzie 
dobrze znają omawiane zagadnienia, czują potrzebę zabrania 
głosu w tej kwestii. Budujący jest także fakt, że młodzi autorzy 
są niezwykle dojrzali emocjonalnie i wrażliwi. Dostrzegają ko-
nieczność wzięcia na swoje barki ciężaru odpowiedzialności za 
siebie i innych. Jako baczni obserwatorzy rzeczywistości, do-
strzegają niebezpieczeństwa, jakie 
niosą ze sobą: alkohol, narkotyki, 
brawura, brak odpowiedzialności. 
I to znajduje wyraz w ich próbach 
artystycznych. 

Młodzi  
dla młodych 

Jedni uczniowie dają przykład 
innym, pokazują, że można się do-
brze bawić bez „wspomagania”. 
Zachęcają do twórczego spędzania 
wolnego czasu od obowiązków, ale 
i od nałogów. Młodzi propagatorzy życia bez 

nałogów ze swoimi pracami. Tekst: Elżbieta Pesta
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Urodzili się

Alicja Szychowska, ur. 05.03.2013 r.,
zam. Topólka

Katarzyna Marszewska, ur. 22.02.2013 r.,
zam. Sadłużek

Zuzanna Płachecka, ur. 03.03.2013 r.,
zam. Kamieniec

Leon Dobiecki, ur. 21.03.2013 r.,
zam. Topólka

Jakub Damian Mierzwicki, ur. 09.04.2013 r.,
zam. Topólka

WEŹ  APARAT  ZRÓB  FOTKI 
Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotoamatorów. 

Tytuł konkursu „GMINA  TOPÓLKA  MOJĄ  MAŁĄ  OJ-
CZYZNĄ”

Przedmiotem fotografii powinny być krajobrazy, zabytki 
i urokliwe miejsca naszej gminy.
1. Organizatorem konkursu jest: Komisja ds. Promocji Gminy, 

Redakcja Nasze Sprawy i Gminny Ośrodek Kultury w Topólce.
2. Celem konkursu jest: uwrażliwienie amatorów fotografowania 

na piękno otaczającego nas świata.
3. Każdy z autorów może nadesłać 5 fotografii nigdzie nie publi-

kowanych, dotyczy również Internetu, nie nagradzanych w in-
nych konkursach.

4. Temat i technika wykonania prac jest dowolna, zgodna z tytu-
łem, celem i regulaminem konkursu.

5. Prace należy składać w biurze redakcji.
6. Fotografie w formacie JPG na płycie CD lub DVD i wersji pa-

pierowej (podwójna pocztówka), wraz z kartą zgłoszenia.
Karta zgłoszenia do pobrania w biurze redakcji.

Organizator

Poeci do piór! Konkurs „O wiejską malwę” 
Organizator – Komisja Rady do spraw Promocji 

Gminy i Gminny Ośrodek Kultury w Topólce. 
Konkurs ma charakter otwarty. Nadesłane pra-

ce będą oceniane według kategorii wiekowych au-
torów: 
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 dowolna), 
które nie były dotychczas nigdzie publikowane.

Termin składania prac na konkurs upływa 31 sierpnia 2013 r. 
(decyduje data wpływu)

Organizatorzy

Zwycięzcy z poprzedniego numeru: Józef Mierzwicki 
(Topólka), Barbara Kaczmarek (Czamaninek), Czesława 
Budzyńska (Topólka). Po odbiór nagród zapraszamy do 
Biura Rady Gminy 9 lipca br. na godz. 12.00.

• KRZYŻÓWKA • KRZYŻÓWKA •

Przypomnienie o Konkursach Społeczne działanie
Dzięki zaangażo-

waniu mieszkańców 
Orla w środę 22 maja 
2013 roku naprawio-
no drogę gminną od 
państwa Jóźwiaków 
do Budzyńskich. Roz-
wieziono i zasypano 
kamieniem wapien-
nym miejsca, gdzie 
były największe nierówności w drodze (droga przy 
wiatraku). W tych pracach aktywny udział brali: Robert 
i Rafał Żeglicz z cyklopem, Józef i Przemysław Lisieccy 
z ciągnikiem i przyczepą oraz Mariusz Budzyński, Stani-
sław Borkowski i Wiesław Bukowski. 

Społecznym działaniem można poprawić stan drogi, 
a co za tym idzie codzienne życie mieszkańców. 

Stanisław Borkowski


