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Rada Gminy Topólka
26 września odbyła się XVI Sesja Rady Gminy, na której 
radni podjęli uchwały w sprawach:
1.	 wzoru	deklaracji	o	wysokości	opłaty	za	gospodarowanie	od-

padami	komunalnymi,
2.	 określenia	wysokości	stawek	podatku	od	nieruchomości	na	

rok	2014	i	zwolnień	w	tym	podatku,
3.	 opłaty	od	posiadania	psów	na	rok	2014,
4.	 przystąpienia	 do	 realizacji	 projektu	 „Wiedza	moją	 przyszło-

ścią	 realizowanego	w	 ramach	projektu	 przystąpienia	 do	 re-
alizacji	 projektu	 „Wiedza	 moją	 przyszłością”	 realizowanego	
w	ramach	Priorytetu	IX	Rozwój	wykształcenie	i	kompetencje	
w	 regionach,	 Działanie	 9.1.	 Wyrównywanie	 szans	 eduka-
cyjnych	 i	 zapewnienie	wysokiej	 jakości	 usług	 edukacyjnych	
świadczonych	 w	 systemie	 oświaty,	 Poddziałanie	 9.1.2.	 wy-
równywanie	szans	edukacyjnych	uczniów	z	grup	o	utrudnio-
nym	dostępie	do	edukacji	oraz	zmniejszenie	różnic	w	jakości	
usług	edukacyjnych	Programu	Operacyjnego	Kapitał	Ludzki,

5.	 wyrażenia	 zgody	 na	 bezprzetargowe	 zawarcie	 kolejnej	
umowy	na	dzierżawę	nieruchomości	gruntowych,	

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

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

Na XVII Sesji w dniu 7 listopada radni podjęli uchwały 
w sprawach:
1.	 obniżenia	 ceny	 skupu	 żyta	 dla	 celów	 podatku	 rolnego	 na	

2014	rok,
2.	 określenia	wysokości	stawek	podatku	od	środków	transpor-

towych	na	rok	2014,
3.	 podatku	leśnego	na	rok	2014,
4.	 określenia	wzoru	formularza	informacji	 i	deklaracji	podatko-

wej	 wraz	 z	 załącznikami	 do	 wymiaru	 i	 poboru	 podatku	 od	
nieruchomości,

5.	 określenia	wzoru	formularza	informacji	 i	deklaracji	podatko-
wej	wraz	 z	 załącznikami	 do	wymiaru	 i	 poboru	podatku	 rol-
nego,

6.	 określenia	wzoru	formularza	informacji	 i	deklaracji	podatko-
wej	 wraz	 z	 załącznikami	 do	 wymiaru	 i	 poboru	 podatku	 le-
śnego,

7.	 przystąpienia	do	realizacji	drugiej	edycji	projektu	p.n.	„Prze-
ciwdziałanie	 wykluczeniu	 cyfrowemu	 na	 terenie	 wojewódz-
twa	kujawsko-pomorskiego”,

8.	 uchwalenia	gminnego	programu	profilaktyki	i	rozwiązywania	
problemów	alkoholowych	 oraz	 przeciwdziałania	 narkomanii	
w	gminie	Topólka.

Przewodniczący	Rady	Gminy	Anna Niedośmiałek

Dzień Edukacji Narodowej
Z okazji Dnia Edukacji Narodo-

wej, wójt gminy Henryk Orłowski 
spotkał się dyrektorami podległych 
mu placówek i nauczycielami nagro-
dzonymi nagrodą wójta.

Za szczególne osiągnięcia w pra-
cy dydaktyczno-wychowawczej 
i kierowniczej nagrodą wójta zostali 
wyróżnieni: Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej im. Mikołaja Kopernika w 
Topólce Pani Maria Olszewska, dy-
rektor Publicznego Gimnazjum im. 
Adama Mickiewicza w Topólce Pani 

Elżbieta Budzyńska oraz Panie Mał-
gorzata Jaskulska, Agnieszka Kor-
dylak, Anna Orłowska, Jolanta Gra-
bowska i Marzanna Wiśniewska.

Za pośrednictwem dyrektorów 
szkół, wójt przekazał podziękowania 
wszystkim nauczycielom za owocną 
pracę i wytrwałość w pełnieniu misji 
edukowania młodego pokolenia oraz 
życzenia satysfakcji z pracy zawo-
dowej, sukcesów oraz pomyślności 
w życiu osobistym.

z-ca wójta Roman Antczak
Foto: Stanisław Wojtysiak
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Już	trzeci	rok	trwa	remont	kościoła	parafialnego	w	Orlu.	Za-
kres	 robót	 w	 tym	 roku	 obejmuje	 wykonanie:	 więźby	 dachowej	
nad	nawą	główną	świątyni	oraz	położenie	nowego	pokrycia	da-
chowego	z	gontów.	

W	październiku	zostały	odbudowane	dwie	wieże	na	koście-
le,	na	którym	 także	położono	nowe	gonty.	Prace	przy	kościele	
wykonuje	 uznana	 firma	 z	Nowego	Targu	 Pana	 Józefa	 Pączki.	

Remont kościoła w Orlu – Etap III

Orle
W środę 25 września Sołtys Stanisław Żywiczyński zorga-

nizował zebranie mieszkańców sołectwa Orle. Tematem spo-
tkania był podział funduszu sołeckiego na poszczególne cele 
w roku 2014. Ożywiona dyskusja uczestników doprowadziła do 
uzgodnienia podziału środków na różne zadania w sołectwie 
Orle. 

Foto	i	tekst:	Stanisław Borkowski

Bielki
Bielki realizują zadania z funduszu. Po odśnieżaniu i remon-

cie dróg w roku 2013 kluczową inwestycją, zgodną z uchwałą 

ROK  Z  FUNDUSZEM  SOŁECKIM

Wartość	 prac	 w	 tym	 roku	 wynosi	 302	 tys.	 zł,	 plus	 6	 tys.	 dla	
inspektora	 nadzoru.	 Parafia	 musi	 zebrać	 wkładu	 własnego	
108	 tys.	Jest	 to	wielkie	obciążenie	dla	parafian,	wsparcie	 ludzi	
spoza	parafii	jest	cenna	i	mile	widziana.	Każda	pomoc	finanso-
wa	się	liczy,	w	tym	wielkim	dziele	ratowania	kościoła.

Samorząd	 gminny	 każdego	 roku	 udziela	 wsparcia	 na	 ten	
cel	w	kwocie	5	tys.	zł.	

Foto	i	tekst	Stanisław Borkowski

Zebrania Wiejskiego z września ubiegłe-
go roku był zakup wiaty magazynowej 
do składowania opału, części wyposaże-
nia świetlicy i sprzętu sportowego. Koszt 
zakupu to 1500 złotych, natomiast mon-
taż z wylewką zostanie wykonany we 
własnym zakresie przez mieszkańców 
Bielek.

Realizacja kolejnego zadania to za-
kup chłodziarki, niezbędnej w naszej 
kuchni. Została ona zakupiona wspólnie 
z Kołem Gospodyń Wiejskich „Bielczan-
ki”. Koszt zakupu to 1460 złotych, z cze-
go wkład własny koła to 460 zł.

Zadanie to realizują: Sołtys Janina 
Jarzynowska i Przewodnicząca KGW 
„Bielczanki” Agnieszka Głowacka.

Foto i tekst: Stanisław Wojtysiak
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Wycieczka do lasu
09 października uczniowie klas drugich wybrali się na wycieczkę do 

lasu w Orlu. Przywitał ich leśniczy – Piotr Pawlak, który pięknie opowie-
dział dzieciom o lesie. Uczniowie podziwiali trofea myśliwskie. Obserwowali 
drzewa i rozpoznawali ich nazwy po liściach i owocach. Słuchali leśnych 
odgłosów i oddychali świeżym powietrzem. Były również zabawy i ognisko. 
Pełni wrażeń wróciliśmy do szkoły.

Opiekunowie: Aleksandra Kolad, Barbara Kordylak

Krasomówca na medal
18 października na zamku w Golubiu – Do-

brzyniu odbył się etap wojewódzki konkursu kra-
somówczego. Naszą szkołę reprezentował Mariusz 
Kosiński z klasy VIa. Jego opowieść o „kujawskich 
korzeniach” zachwyciła wszystkich słuchaczy i zo-
stała bardzo wysoko oceniona przez jury. 

Mariusz zdobył I miejsce pokonując 17 rywali 
i tym samym będzie reprezentował województwo 
kujawsko-pomorskie w Ogólnopolskim Konkursie 
Krasomówczym w Legnicy.

Anna Michalak

Dzień Nauczyciela serca rozwesela
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbył się uroczysty apel pod hasłem 

„Dzień Nauczyciela serca rozwesela”. W uroczystości uczestniczyli uczniowie, 
nauczyciele oraz pracownicy obsługi. Nad jego przygotowaniem czuwały: Eliza 
Ospalska-Grudzień oraz Katarzyna Drzewiecka. Składały się nań ciekawe wier-
sze i piosenki obrazujące ciężką pracę nauczycieli. Uroczystość przebiegała 
w miłej atmosferze. 

Katarzyna Drzewiecka, Eliza Ospalska-Grudzień IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska
17 września w Izbicy Kujawskiej odbył się IV Turniej Orlika o Puchar 

Donalda Tuska. Nasi uczniowie pokazali grę na bardzo wysokim poziomie, 
mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych. Zdobyli następujące 
miejsca:
– w kategorii: chłopcy młodsi (V klasa) zajęliśmy III miejsce,
– w kategorii: chłopcy starsi (VI klasa) zajęliśmy I miejsce, pokonując 

w finale drużynę z Izbicy 2-1,
– w kategorii: dziewczęta starsze (VI klasa sp i I gimnazjum) zajęliśmy 

II miejsce, po dramatycznym meczu przegraliśmy po serii rzutów kar-
nych 4-5.

Robert Siwiński

Mariusz Kosiński.

Nowy Samorząd Szkolny
W roku szkolnym 2013/2014 nastąpiła zmiana w Samorządzie Uczniow-

skim. W wyniku demokratycznych wyborów uczniowie wybrali nowych 
opiekunów. Zostali nimi  Eliza Ospalska-Grudzień oraz  Katarzyna Drzewiec-
ka. Wybór do SU poprzedzony został kampanią, w trakcie której uczniowie 
na wykonanych plakatach prezentowali siebie i swoje programy.

W tajnym głosowaniu uczniowie klas IV-VI wybrali swoich przedstawicie-
li. Są nimi: Oliwia Siwińska – przewodnicząca, Jakub Ozimiński – z-ca prze-
wodniczącej, Patrycja Głowacka – skarbnik, Zuzanna Gałwłowska – sekretarz.

Samorząd uczniowski przy współpracy z opiekunami będzie  realizował 
swoje ciekawe pomysły dotyczące życia i pracy w szkole.

Katarzyna Drzewiecka, Eliza Ospalska-Grudzień

Odkrywamy czystą Polskę
Już kolejny raz nasza szkoła włączyła się do akcji „Sprzątanie świa-

ta”, tym razem pod hasłem „Odkrywamy czystą Polskę”. Uczniowie wraz 
z opiekunami porządkowali najbliższą okolicę. Dzięki akcji odbyliśmy po raz 
kolejny wspólną lekcję poszanowania środowiska. Promowaliśmy nieśmie-
cenie oraz szerzyliśmy wiedzę n.t. naszego wpływu na środowisko.

Anna Orłowska

dzieci poprzez zabawę nabyły wiedzę o tajemniczym i kolorowym świecie 
Indian. Uczestnicy wycieczki mogli zobaczyć namioty indiańskie, narzędzia, 
broń, stroje i sprzęt codziennego użytku. Wszyscy mogli sprawdzić się 
w indiańskich konkurencjach takich jak: strzelanie z łuku, rzuty włócznią… 
Następnie udaliśmy się na relaks w basenach termalnych. Wycieczka była 
udana, chociaż pogoda spłatała nam figla.

Barbara Wieser, Dyrektor szkoły

sp  paNIeWO
Dzień chłopca

Dziewczęta pamiętają, że we wrześniu obchodzone jest święto chłopa-
ków. W naszej szkole z tej okazji SU pod kierunkiem Julii Zawady przy-

gotował wybory „Mistera szkoły”. Z każdej 
klasy dziewczyny wytypowały po jednym 
zawodniku. Stanęli oni przed trudnymi za-
daniami, ponieważ czekały na nich zarówno 
konkurencje sprawnościowe jak i umysłowe. 
Nasi chłopcy oprócz przyszywania guzików 
i wiązania krawatów musieli znać się na 
markach samochodów, sporcie oraz prze-
pisach kulinarnych. Poziom był wyrównany. 
Po ostatniej konkurencji jury wytypowało 
z każdej grupy wiekowej jednego zwycięzcę. 
I tak tytuł „Mister szkoły” kl. O-III otrzymał 
Aleksander Adrian z klasy II, natomiast „Mi-
sterem szkoły” kl. IV-VI został Adam Nowa-

kowski z kl. VI. Zwycięzcy otrzymali nagrody, a pozostali chłopcy słodkie 
upominki. 

Wycieczka
26 września uczniowie klas O-VI wraz z wychowawcami udali się na 

wycieczkę do Uniejowa. Najpierw odwiedziliśmy wioskę indiańską, gdzie 
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Chemia z bliska
Chemia jest atrakcyjnym przedmiotem ze względu na możliwość przepro-

wadzenia ciekawych eksperymentów. Niestety duża ich część nie może być wy-
konywana w pracowni szkolnej. 
Zorganizowano więc wyjazd do 
Torunia, gdzie Studenckie Koło 
Chemików UMK z okazji Dnia 
Mola tj. 23 października przepro-
wadziło szereg ciekawych po-
kazów chemicznych. Uczniowie 
mogli zaobserwować wiele atrak-
cyjnych przemian, którym towa-
rzyszył: dym, ogień, huk. Zajęcia 
były tym atrakcyjniejsze, że w po-

kazach mogli uczestniczyć uczniowie. Pobyt w Toruniu zakończył się wspólnym 
zdjęciem ze studentem wprowadzającym młodzież w tajniki chemii. 

Magdalena Kurzawa, Ewa Lorenc

Ślubowanie uczniów klas pierwszych
30 września uczniowie klas pierwszych zostali uroczyście przyjęci do 

grona uczniów Publicznego Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w To-

Jan Paweł II – papież dialogu
15 października 2013 r. w Gimnazjum odbył się Konkurs Wiedzy o Janie 

Pawle II.
W konkursie brało 

udział 12 uczniów z klas 
I, II, III. Uczniowie wyka-
zali się wiedzą dotyczącą 
życia i działalności Pa-
pieża.

Pierwsze miejsce 
zdobył Patryk Dobiecki 
– kl. I b, drugie Milena 
Janka – kl. Ib, trzecie 
Małgorzata Słowińska 
kl. Ic.

Zwycięzcy otrzymali 
dyplomy i nagrody. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

GImNazJum

Koncert życzeń dla nauczycieli
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej młodzież gimnazjum zorganizowała 

dla swoich nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi koncert 
życzeń. Uczniowie wykonali znane piosenki, wiersze oraz utwory muzyczne. 
Swoim występem złożyli życzenia, wyrazili swoją wdzięczność i podzięko-
wali za cierpliwość i wyrozumiałość okazywane na co dzień.

Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II – zwycięzcy.

Pielgrzymka III klas gimnazjum  
do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej

25 września młodzież gimnazjalna udała się na diecezjalną piel-
grzymkę klas trzecich do Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu. Była to 
doskonała okazja do dziękczynienia za opiekę z prośbą o łaskę i błogo-
sławieństwo na czas przygotowania się do sakramentu bierzmowania, 
egzaminu gimnazjalnego i wyboru nowej szkoły.

pólce. Pierwszoklasiści, w obecności dyrektora, rady pedagogicznej, ro-
dziców i całej społeczności uczniowskiej, złożyli przysięgę na sztandar 
szkoły. Ślubowali między innymi sumiennie wywiązywać się z obowiąz-
ków ucznia, dbać o dobre imię szkoły oraz godnie ją reprezentować.

Po części oficjalnej każda z klas pierwszych przedstawiła przygo-
towany przez siebie program artystyczny, utrzymany w klimacie lat 
siedemdziesiątych XX wieku. Bohaterowie „Przebudzenia 2013” ubrani 
w barwne stroje zaprezentowali piosenki, tańce i krótkie scenki satyrycz-
ne. Dekorację z okazji ślubowania przygotowały, wraz z wychowawcami, 
klasy IIa i IIb. Cała uroczystość zorganizowana została przez samorząd 
uczniowski, we współpracy z wychowawcami klas pierwszych.

Zespół redakcyjny

Pasowanie na pierwszaków
18 października 2013 r. w SP w Topólce, odbyło się pasowanie uczniów 

klas I. Do ślubowania przystąpiło 28 uczniów. Pierwszoklasiści pięknie zapre-
zentowali się w części artystycznej i zgodnie z tym, co powiedzieli „teraz już 
z honorem powiedzieć możemy, jak być dobrym uczniem doskonale wiemy”. 
Uznajemy, że celująco zdali egzamin na ucznia naszej szkoły. 

Na uroczystość pasowania przybyli z życzeniami i upominkami uczniowie 
starszych klas. Ślubowanie także złożyli rodzice, przyrzekając, że będą się starali:

„słuchać uważnie o czym mówi dziecko,
pamiętać, że każdy uczy się na błędach,
doceniać w dziecku to, co najlepsze,
przytulać je często,
cieszyć się jego dzieciństwem.”
Po części oficjalnej wszyscy udali się do sali, gdzie czekały smakołyki przy-

gotowane przez rodziców.
Kamila Kosmecka

SP TOPÓLKA c.d.
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Jesienne  
Spotkanie Integracyjne

W	sobotę	19	października	miejscowe	KGW	zorganizowało	
w	 remizie	w	Orlu	 spotkanie	 integracyjne	dla	 dzieci,	młodzieży	
i	dorosłych.	

W	programie	przewidziano:
•	 występ	grupy	młodzieży	niepełnosprawnej	z	Ośrodka	Tera-

pii	z	Nowej	Wsi,
•	 konkursy:	plastyczny	i	sprawnościowy.

Wykonano	 także	 plakat	 antyalkoholowy.	 Dla	 dzieci	 były	
również	kiełbaski	 i	cukierki.	W	trakcie	spotkania	Panie	z	KGW	
serwowały	placki	ziemniaczane	i	 frytki.	Wieczorem	dorośli	mo-
gli	mile	spędzić	czas	przy	muzyce	zespołu	„TOMAS”.	

Foto	i	tekst:	Stanisław Borkowski

Wycieczka do Przysieka
Atrakcją tegorocznego festynu w Przysieku koło Torunia 

były regionalne dożynki, „Święto Ziemniaka” z towarzyszą-
cymi mu wystawami najlepszych odmian, konkursami i sto-
iskami konsultacyjnymi. Po raz kolejny również zorganizowa-
no konkurs kulinarny „Ziemniak w tradycji kuchni Pomorza 
i Kujaw”. Kilkanaście uczestniczek, reprezentujących Lokalne 
Grupy Działania i Koła Gospodyń Wiejskich, zaproponowały 18 
potraw. Najlepszą okazały się placki ziemniaczane z cebulą 
i pietruszką. Podobnie smakowały pierogi z farszem ziemnia-
czano-serowym ze skwarkami.

Nieodłącznym elementem Święta Ziemniaka był test kon-
sumencki na najsmaczniejszą odmianę – w tym roku była to 
odmiana „Rosagold”. Natomiast tytuł najlepszej odmiany 
w ocenie ekspertów uzyskała „Bogatka”. Wszyscy mogli też 
spróbować parowanych na miejscu odmian ziemniaków nagro-
dzonych w latach ubiegłych.

Festyn to również doskonała okazja do promowania przed-
siębiorczości na wsi kujawsko-pomorskiej. Na dwunastu sto-
iskach Lokalne Grupy Działania prezentowały swoją ofertę tu-
rystyczną, produkty lokalne i tradycyjne, rękodzieło i rzemiosło, 
stroje ludowe. Zorganizowały kiermasz produktów lokalnych 
z Kujaw i Pomorza, degustację tradycyjnych potraw, wypieków 
domowych ciast i chleba.

Nie zabrakło wędlin, przetworów garmażeryjnych, miodu 
i nalewek. Oferowano również wyroby rękodzieła ludowego, bi-
żuterię i ozdoby z surowców naturalnych, wyroby wikliniarskie 
i garncarskie, rośliny ozdobne, materiał szkółkarski, elementy 
architektury ogrodowej. Wielkim zainteresowaniem cieszyła 
się też wystawa drobiu ozdobnego i drobnego inwentarza. Tak 
bogatą i atrakcyjną ofertę festynu podziwiali przedstawiciele 
naszej gminy. (Szkoda tylko, że nie było tam naszego stoiska 
z topóleckimi smakami.)

Foto i tekst: Stanisław Wojtysiak

Leszek Kosiński jest miesz-
kańcem miejscowości Rybiny Le-
śne. Wiele osób wie o jego pasji 
do gołębi, nie są świadomi osią-
gnięć, jakie ma na swoim koncie. 
Od dziecka interesuje się ptac-
twem. Pasję zaszczepił w nim 
dziadek, który już w czasach woj-
ny hodował gołębie. 

Początkowo była to tylko 
młodzieńcza pasja, którą dzielił 
z kolegami. Z czasem zaczął po-
szerzać i udoskonalać swój przy-
domowy gołębnik. 

Od kilku lat jest czynnym członkiem Włocławskiego Związku 
Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza. W roku 
2010 postanowił spróbować swoich sił w XXVIII Wystawie 
Włocławskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Dro-
biu Ozdobnego, gdzie zajął II i III miejsce w rasie „rzeszowski 
wystawowy”. Nagroda była mobilizacją do uczestnictwa w Kra-

jowej Wystawie 
Młodych Gołę-
bi Rasowych 
i Drobnego In-
wentarza w Kiel-
cach (2011 r.), 
gdzie otrzymał 
tytuł Pierwsze-
go Wicemistrza 
Polski w rasie 
rzeszowski wy-
stawowy. W tym 
samym roku za-

Jego pasją  
są gołębie

jął I i II miejsce we Włocławku. Sukcesem zakończyła się rów-
nież Pierwsza Kujawsko-Pomorska Wystawa Gołębi Rasowych 
i Drobnego Inwentarza Regionu Kujawsko-Pomorskiego w rasie 
rzeszowski wystawowy, gdzie gołąb Pana Leszka zdobył tytuł 
Mistrza i Zwycięzcę w rasie. Rok 2012 zakończył się przyzna-
niem kolejnego pucharu we Włocławku za zwycięzcę w rasie.

Również i bieżący rok nie obył się bez nagród. Na Kielec-
kiej wystawie gołąb Pana Leszka obronił tytuł Pierwszego Wi-
cemistrza Polski, a na wystawie Toruńskiej zwycięzcę w rasie. 

Gołębie to nie jedyna pasja Pana Leszka. Hoduje on rów-
nież ptaki ozdobne, między innymi papugi: kozy, nimfy i świer-
goty.

Życzymy dalszych sukcesów i zdobywania kolejnych pu-
charów. 

Foto i tekst Kazimierz Kontowicz
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Nowa figura 
29 września odbyło 

się wyświęcenie figury 
Matki Boskiej w Chalnie 
przez ks. Antoniego Woj-
ciechowskiego z udziałem 
mieszkańców. Figura zo-
stała zbudowana od nowa 
w miejscu starej, z fundu-
szu składkowego miesz-
kańców i wydatnej pomo-

cy naszego proboszcza. 

Serdeczne podziękowania kieruję do wszystkich, którzy 
wsparli budowę, szczególnie do Piotra Tanalskiego, który wy-
konał prace budowlane społecznie oraz do Hieronima Sze-
lągowskiego, Mariana Czarkowskiego, Jana Dziubińskiego 
i Stanisława Wykpisza. W imieniu mieszkańców składam po-
dziękowania ks. proboszczowi Antoniemu Wojciechowskiemu. 

Foto i tekst Grażyna Dziubińska – sołtys Chalna

Odnowiona figura 
W miejscowości Głuszynek znajduje się urokliwa figura 

z 1910 roku.

Figura składa się z kamiennego cokołu i ozdobnego krzy-
ża z wizerunkiem Jezusa Chrystusa. Te przydrożne figury są 
niemymi świadkami historii tych okolic, a zarazem upiększają 
krajobraz kujawski.

Foto i tekst Stanisław Borkowski

21 września , w uro-
czystość odpustową św. 
Mateusza, wspólnota pa-
rafialna w Świerczynie 
dziękowała Panu Bogu za 
tegoroczne plony. W od-
świętnej asyście przed-
stawiciele poszczególnych 
wsi przynieśli wieńce do-
żynkowe, bochny chleba, 
wypieczone z tegorocznej 
mąki oraz bukiety kwia-
tów. Te dary ziemi poświę-
cone przez prowadzącego 
uroczystość księdza Miro-
sława Michalaka zostały 
złożone przed ołtarzem 
w świątyni. Jest to prze-
cież chleb – owoc pracy 
rolnika – został wybrany 
przez Boga na ofiarę ołta-
rza. To swoista nobilitacja 
pracy rolnika.

Tekst: Elżbieta Pesta-Wojtysiak
Foto: Stanisław Wojtysiak

„Plon niesiemy, plon…”
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12	września	Pani	Władysława	Baranowska,	w	imieniu	
odznaczonego	syna	Andrzeja,	odebrała	z	rąk	komendan-
ta	włocławskiego	WKU	 ppłk.	mgr	 inż.	 Radosława	Nieci-
kowskiego	odznaczenie	wojskowe	„Gwiazda	Iraku”.

Odznaczenia	 wojskowe	 o	 charakterze	 pamiątkowym	
mające	 w	 nazwie	 wyraz	 „Gwiazda”	 są	 nagrodą	 za	 nie-
naganną	 służbę	 w	 polskich	 kontyngentach	 wojskowych	
poza	 granicami	 państwa.	 Gwiazdę	 Iraku	 nadaje	 Prezy-
dent	Rzeczypospolitej	Polskiej	z	inicjatywy	własnej,	a	tak-
że	na	wniosek	ministra	właściwego	do	spraw	obrony	lub	
ministra	właściwego	do	spraw	wewnętrznych.	Prezydent	
ma	 również	 prawo	 do	 pozbawienia	 Gwiazdy	 osoby	 nią	
odznaczonej.	Odznaczenie	przyznawane	 jest	 za	uczest-
nictwo	 w	 operacji	 wojskowej	 „Iracka	 Wolność”	 (2003)	
oraz	za	co	najmniej	 jeden	dzień	nienagannej	służby	roz-
poczętej	w	 ramach	Polskiego	Kontyngentu	Wojskowego	
Irak,	za	wyjątkiem	kontroli,	wizytacji	i	inspekcji.	

Foto	i	tekst	Konrad Lewandowski

„Gwiazda Iraku” dla Andrzeja Baranowskiego

11 listopada – dzień, w którym świętujemy kolej-
ną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. W ca-
łym kraju odbywają się akademie, manifestacje, uroczystości 
i Msze Święte za Ojczyznę. Taka też została odprawiona przez 
ks. Proboszcza Marka Stefańskiego w świerczyńskiej świątyni. 
O jej podniosłym charakterze świadczył udział pocztów sztan-
darowych Ochotniczej Straży Pożarnej i Szkoły Podstawowej 
im. Franciszka Becińskiego z Paniewa. 

Udział w takiej Eucharystii to dla młodzieży lekcja historii 
i patriotyzmu, dla dorosłych chwila refleksji o odpowiedzialności 
za ojczyznę, zaduma na temat stałości i trwania narodu mimo 
przeciwności losu. Chwila wspomnień o tym, co było i o lu-
dziach, którzy złożyli życie na ołtarzu ojczyzny.

Elżbieta Pesta-Wojtysiak

Foto: Stanisław Wojtysiak

Opowiedz nam  
moja Ojczyzno…

8 listopada 2013 r. w Szkole Podstawowej im. Miko-
łaja Kopernika w Topólce odbyło się wspólne śpiewanie 
pieśni patriotycznych z okazji Narodowego Święta Nie-
podległości. Śpiewanie było przeplatane pytaniami o te-
matyce historycznej. Starsi uczniowie zaprezentowali 
swoją wiedzę na temat historii Polski, a dzieci z oddzia-
łów przedszkolnych udowodniły, że znają symbole naro-
dowe. 

W ten sposób podkreśliliśmy ważność święta i uczci-
liśmy 95. rocznicę odzyskania niepodległości przez Pol-
skę.

Anna Michalak
Anna Orłowska

Listopadowe święto

Msza Święta w intencji Ojczyzny
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Listopad to miesiąc szczególny w świadomości Po-
laków. Wspominamy naszych bliskich, którzy od nas 
odeszli. Obejmujemy swoją pamięcią również tych, któ-
rzy walczyli i oddali swoje, często młode życie, za wolną 
i niepodległą Polskę. W tym numerze „Naszych Spraw” 
przybliżamy czytelnikom i mieszkańcom naszej 
gminy sylwetkę naszego rodaka, który zginął 
w obronie Ojczyzny. 

Józef Stanisław Oźminkowski uro-
dził się 12 grudnia 1914 r. we wsi Borek, 
gmina Czamanin, powiat nieszawski, wo-
jewództwo warszawskie. Wychowywał 
się w gospodarstwie rodziców razem 
z rodzeństwem, siostrą Zofią urodzoną 
w 1913roku i bratem Tadeuszem uro-
dzonym w roku 1920.

Po ukończeniu Szkoły Powszechnej 
w Topólce, 1 września 1927 roku został 
przyjęty do Państwowego Gimnazjum 
Ziemi Kujawskiej we Włocławku. W maju 
1935 r. zdał „zwyczajny egzamin dojrzało-
ści typu humanistycznego”. 31 maja 1935 roku 
otrzymał świadectwo dojrzałości. Po ukończeniu 
gimnazjum został powołany do odbycia służby wojsko-
wej. Skierowany został do Szkoły Podchorążych w Brod-
nicy. Roczne szkolenie ukończył w stopniu podporucz-
nika i został przeniesiony do rezerwy na stan 14 Pułku 
Piechoty we Włocławku.

Po zwolnieniu z wojska, zdał egzamin na Wydział 
Lekarski Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Na 
Uniwersytet został przyjęty 16 października 1936 roku. 
Od 14 sierpnia 1939 roku rozpoczęła się mobilizacja 
w 14 pułku piechoty, 26 sierpnia zmobilizowani żołnierze 
złożyli przysięgę i pułk wyruszył do miejsca Koncentracji 
w Dębowej Łące. Po kilku przegrupowaniach pułk dotarł 
nad Bzurę w okolice miejscowości Sobota. 11 września 
1939 roku Kompania zwiadu i pododdziały pułku walczy-
ły z Niemcami w rejonie Walewic. W czasie walk zginął 
między innymi Józef Stanisław Oźminkowski – dowódca 
plutonu.

Po bitwie zwłoki śp. Józefa Stanisława Oźminkow-
skiego spoczywały do pierwszej ekshumacji we wspólnej 
mogile we wsi Walewice przy szosie Bielawy – Sobota, 
powiat łowicki. W późniejszym okresie zwłoki poległych 
żołnierzy zostały pochowane w osobnych grobach bez 
trumien, na cmentarzu parafialnym w Bielawach, powiat 
łowicki. Na Krzyżu został umieszczony napis: „śp.P.por. 
Oźminkowski Józef Stanisław ur. 12.12.1914r. poległ 
11.09.1939 R.K.U. Włocławek 14 p.p.”.

Informację o miejscach pochówku śp. Józefa Stani-
sława Oźminkowskiego pochodzą z pisma Wójta Gminy 
Bielawy (nazwisko nieczytelne) z dnia 26 lipca 1942 r. 
skierowanego do Władysława Oźminkowskiego. Po 
otrzymaniu informacji o śmierci syna, Władysław Oźmin-
kowski 12 lipca 1942r. napisał pismo do Zarządu Gminy 

Ocalić od zapomnienia „Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim”

Zginął w obronie Ojczyzny
w Bielawach pow. Łowicki z prośbą o wskazanie miejsca, 
gdzie znajduje się grób syna Józefa Stanisława. Komitet 
ekshumacji zwłok Polskich Żołnierzy otrzymał od rodzi-
ny kawałek materiału z którego poległy Józef miał uszytą 
koszulę, dlatego nie było „najmniejszych wątpliwości, co 

do tożsamości zwłok”.
Po zakończeniu wojny rodzina rozpoczęła 

starania o uzyskanie zgody na drugą ekshu-
mację i przewiezienie prochów do rodzin-
nego grobowca na cmentarzu parafialnym 
w Orlu. Powtórna ekshumacja i przewie-
zienie prochów nastąpiło w 1950 roku. 

Na cmentarzu parafialnym w Biela-
wach znajduje się wydzielona część – 
cmentarz Polskich Żołnierzy poległych 
w bitwie nad Bzurą. Na tablicach umiesz-
czone są nazwiska poległych. Na jednej 

z nich jest nazwisko „Śp. p. por. Józef 
Stanisław Oźmikowski” przy wykuwaniu li-

ter opuszczona została litera „n”.
Aldona Oziminkowska – bratanica śp. Jó-

zefa Stanisława Oźminkowskiego (pisownia na-
zwiska nie jest błędem redakcji).

Stanisław Borkowski
Foto z archiwum domowego

Stanisław Kobiela 

urodził się 13 października 1913 r. 
w Kazaniu pod zaborem rosyjskim. 
W 1939 r. zawarł związek mał-
żeński i zamieszkał w Skarbano-
wie. 04 września 1939 r. został 
powołany do wojska. Uczestniczył 
w kampanii wrześniowej, dostał się 
do niewoli, z której podczas transportu, zbiegł. Do 
1945 r. ukrywał się. W 1945 dołączył do Wojska 
Polskiego i walczył z okupantem. 

Po wojnie wraz z żoną zajmował się gospo-
darstwem. Był świadkiem najważniejszych prze-
mian w Polsce, od odzyskania niepodległości do 
przemian związanych z ruchem „Solidarność”. Po 
śmierci żony w 1994 r. zamieszkał w Kamieńcu 
u córki Haliny Orłowskiej. 

Dużym pragnieniem Taty było dożyć 100 lat 
i spotkać się z całą rodziną. Niestety nie dożył jed-
nak jubileuszu. Jak powiedział ks. proboszcz Anto-
ni Wojciechowski „Bóg chciał, żeby 100 lat obcho-
dził razem z żoną”.

Stanisław Kobiela został pochowany na cmentarzu 
w Izbicy Kuj., miesiąc przed ukończeniem 100 lat.

Halina Orłowska
Foto z archiwum domowego
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Urodzili się

Oliwia	Wojciechowska,	ur.	28.07.2013	r.,
zam.	Zgniły	Głuszynek

Aleksandra	Modrzejewska,	ur.	27.06.2013	r.,
zam.	Paniewek

Lena	Oliwia	Jakóbiak,	ur.	16.09.2013	r.,
zam.	Czamanin

Adam	Mroziński,	ur.	11.08.2013	r.,
zam.	Paniewo

Magdalena Jasińska i Tomasz Skruszewicz,
14 września 2013 r.
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PROGRAM  
usuwania azbestu

Rada Gminy Topólka, uchwałą 
Nr XVII/159/13 z dnia 7 września 2013 r. 
przyjęła „Program Usuwania Wyrobów 
Zawierających Azbest dla Gminy Topólka 
na lata 2013-2032”, sporządzony na ba-
zie przeprowadzonej inwentaryzacji wyro-
bów zawierających azbest.


