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Rada Gminy Topólka

WOŚP w Topólce zagrała pod patronatem KGW Torzewo

20 grudnia 2013r. odbyła się XVIII Sesja, w VI kadencji Rady 
Gminy, na której radni podjęli uchwały w sprawach:
1. chwalenia prognozy finansowej gminy Topólka na lata 

2014–2020, 
2. uchwalenia budżetu na 2014 rok,
3. ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właści-

cieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponosze-
nia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
rzecz Gminy Topólka,

4. wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdra-
żania Planu gospodarki niskoemisyjnej,

5. wyrażenia zgody na przejęcie, przez Gminę Topólka od 

Powiatu Radziejowskiego, zadań związanych z zimowym 
utrzymaniem dróg powiatowych, położonych w granicach 
administracyjnych gminy Topólka,

6. zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy na rok 
2013,

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

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

Przewodniczący Rady Gminy Anna Niedośmiałek

BUDŻET
20 grudnia odbyła się jedna z ważniejszych Sesji 

Rady Gminy Topólka. Radni przyjęli uchwałę budżeto-
wą na 2014 rok. Budżet jest rocznym planem dochodów 
i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Po stronie dochodów zaplanowano budżet w wy-
sokości 16.287.400 zł oraz po stronie wydatków 
16.287.400 zł. W budżecie tworzy się rezerwy; ogólną 
w wysokości 17.000 zł i celową w wysokości 40.000 zł 
z przeznaczeniem na realizacje zadań własnych z zakre-
su zarządzania kryzysowego. W budżecie wyodrębnia 
się kwotę 311.582 zł do dyspozycji sołectw (Fundusz so-
łecki).
Inwestycje na rok 2014:
1. budowa placu zabaw w Topólce – 30.000 zł,

2. drogi gminne – 681.500, w tym:
1. dokumentacja na nowe drogi – 2.500 zł,
2. budowa drogi Opielanka – Borek – 75.000 zł, 
3. Rybiny – Chlano – Świnki – 73.000 zł,
4. Sadłużek – Morzyce – 73.000 zł,
5. Droga osiedlowa w Topólce – 50.000 zł,
6. Droga w Karczówku – 75.000 zł,
7. Kozjaty – Orle – 133.000 zł,
8. Świerczyn – Dęby Janiszewskie – 73.000 zł,
9. Droga Torzewo – Torzewo – 53.000 zł.

3. zakup komputerów – 10.000 zł.
4. OSP – 65.000 zł, w tym:

1. zakup samochodu dla OSP Paniewo – 50.000 zł, 
2. wykup gruntów w Orlu pod remizę – 15.000 zł.

5. Oświata i wychowanie – 686.000 zł, w tym:
1. termomodernizacja obiektów szkolnych – 

680.000 zł,
2. zakup ksero – 6.000 zł.

6. Świetlica w Orlu – 90.000 zł.
7. Dotacja na remont kościoła w Orlu – 5.000 zł i w Cza-

maninku – 5.000 zł.
8. Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Topólce – 

40.000 zł.
9. Subwencje:

1. oświatowa – 4.013.074 zł (spadek o 2,3%),
2. ogólna – 2.488.440 zł (spadek o 14,2%),
3. równoważąca – 69.569 zł (spadek o 44,9%).

Anna Niedośmiałek

Wolontariuszki 
z przewodniczącą 
KGW z Torzewa.

Z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich z Torzewa w Topólce 
zagrała WOŚP. Akcję wsparły takie instytucje jak: Gminny Ośrodek 
Kultury oraz miejscowe gimnazjum. W GOK już od godziny 11.00 
mogliśmy wysłuchać koncertu orkiestry SEMPRE CANTABILE pod 

batutą Zbigniewa Wojciechowskiego. Tuż po niej wystąpiła utalen-
towana muzycznie i wokalnie młodzież. 

Druga część imprezy odbywała się w hali sportowej gimnazjum. 
Został tu rozegrany turniej piłki siatkowej o puchar Wójta Gminy 
Topólka. Gospodarzami zawodów był klub sportowy TĘCZA. Zwy-
cięskiej drużynie ze Strzelna puchar w imieniu Wójta wręczył Stani-
sław Borkowski – przewodniczący Komisji Rady Gminy ds. Oświaty 
i Sportu. 

Przez cały czas trwania WOŚP była wydawana gorąca gro-
chówka – specjalność dyrektora GOK, natomiast panie z KGW 
przygotowały dla wszystkich kiermasz słodkości, którymi delekto-
wali się uczestnicy i ofiarodawcy.

22 finał WOŚP zagraliśmy z powiatem. Wolontariuszom udało 
się wspólnie zebrać 31500 złotych. Nasz udział wyniósł około 1000 
złotych. 

Imprezę zakończyliśmy światełkiem do nieba.
Foto i tekst: Stanisław Wojtysiak
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Wójt Gminy Topólka informuje, że w efekcie przeprowadzo-
nej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest i przyjęciu 
przez Radę Gminy Topólka Programu usuwania tych wyrobów, 
istnieje możliwość dofinansowania demontażu, transportu i uty-
lizacji wyrobów zawierających azbest, w szczególności eternitu 
z pokryć dachowych, ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

O dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu… ubiegać 
się będzie Gmina Topólka, która zobowiązana będzie również 
do wyłonienia w drodze przetargu wykonawcy oraz do rozlicze-
nia przyznanej dotacji.

Wszyscy, którzy w 2014 roku zamierzają dokonać wymiany 
pokrycia dachowego z eternitu na inny rodzaj pokrycia, mogą 
składać w Urzędzie Gminy Topólka wnioski o dofinansowa-
nie na demontaż, transport i utylizację eternitu, w terminie do 
dnia 31 stycznia 2014 r. We wniosku, oprócz danych osobo-
wych i adresowych, rodzaju budynku i ilości eternitu do usu-

WŁAŚCICIELE  POSESJI  Z  TERENU  GMINY  TOPÓLKA

INFORMACJA

KSAWERY

10 grudnia o godzinie 24.20 strażacy z Orla otrzymali wezwa-
nie do akcji ratowniczej. Dzięki natychmiastowej reakcji, po 20-tu 
minutach byli już nad jeziorem Chalno, aby ratować ludzi znajdują-
cych się w wodzie. Nasi strażacy byli pierwszą jednostką na miej-
scu zdarzenia, która przeprowadziła skuteczną akcję ratunkową.

Dzięki szybkiemu i profesjonalnemu działaniu strażaków z Orla 
udało się uratować jednego z dwóch mężczyzn, którzy wypadli 
z łodzi. W tych działaniach brali udział druhowie: Arkadiusz Paw-

15 grudnia na uroczystym spotkaniu przedstawicieli Komen-
dy Wojewódzkiej Straży Pożarnych z jednostkami OSP woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego w Choceniu Ochotnicza Straż 
Pożarna z Orla jako jedna z 40-tu jednostek OSP w wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim otrzymała wielofunkcyjną torbę do 
ratownictwa medycznego o wartości ponad 5 tys. zł 

Foto i tekst Stanisław Borkowski

Początek grudnia, Ksawery nawiedził naszą gminę. Coraz 
gwałtowniejsze zjawiska atmosferyczne powodują podtopienia 
domostw, łamanie i wyrywanie drzew oraz zrywanie dachów. 
Zdarzenie takie miało miejsce w naszej gminie, w miejscowości 
Paniewek, gdzie silny podmuch wiatru zerwał dach z budynku 
mieszkalnego u państwa Pawłowskich. Z pomocą poszkodo-
wanym pospieszyli strażacy z Paniewa i Topólki, Zabezpieczyli 
mienie i zapewnili pomoc poszkodowanym.

Takie wyjazdy wymagają specjalistycznego wyposażenia, 
takiego jak: piły spalinowe, nożyce, drabiny, a przede wszyst-
kim sprawnego samochodu, który w niedługim czasie otrzyma-
ją strażacy z Paniewa. Jest on niezbędny w przypadku każdej 
akcji ratowniczej. 

Foto: Stanisław Wojtysiak
Tekst: Alfreda Smól

Wójt Gminy Topólka uprzejmie informuje, że została pod-
pisana umowa między Gminą Topólka, a Przedsiębiorstwem 
handlowo-usługowym „AG-Plast” Agnieszka Ogrodowska, 
ul. Fabryczna 9, 88-300 Dobre, na odbiór, transport i zagospo-
darowanie odpadów komunalnych takich jak: opakowania po 
nawozach mineralnych, w tym worki big bag, okrycia pryzm ki-
szonek, w tym folia okrywająca sianokiszonki, sznurek rolniczy.

Odbiór w/w odpadów komunalnych odbywać się będzie 

nięcia, należy określić termin realizacji prac (dekada, miesiąc 
i rok np. II dekada maja 2014 r.). Do wniosku należy dołączyć 
odpowiednie dokumenty ze Starostwa Powiatowego w Radzie-
jowie dotyczące wymiany eternitu na inne pokrycie dachowe 
w zależności od planowanego zakresu prac. Jeżeli zamierzenie 
dotyczy tylko wymiany pokrycia dachu, należy załączyć zgło-
szenie robót budowlanych i potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, 
natomiast jeżeli zamierzenie dotyczy również wymiany kon-
strukcji dachowej – pozwolenie na budowę. Wnioski dostępne 
są w Urzędzie Gminy Topólka – pok nr 15, u sołtysów oraz 
na stronie internetowej www.bip.topolka.pl, w zakładce druki do 
pobrania.

Więcej informacji uzyskać można w Urzędzie Gminy Topólka.

Osoby do kontaktu:
Milena Głowacka, pok. Nr 15, tel. 54 286-99-10
Andrzej Jarzynowski, pok. Nr 16, tel. 54 286-95-55

Nasi druhowie  
w Choceniu

OSP Orle Strażacy w akcji

bezpłatnie, bezpośrednio z gospodarstwa rolnego w I kwartale 
2014 r., a w późniejszym czasie w zależności od potrzeb.

W związku z powyższym uprzejmie proszę właścicieli wy-
twarzających odpady, o których mowa, o zgłoszenie zapo-
trzebowania odbioru do Urzędu Gminy Topolka, pok. Nr 15. 
Harmonogram odbioru posegregowanych odpadów zostanie 
podany po zebraniu zgłoszeń.

Wójt Gminy Topólka Henryk Orłowski

lak, Andrzej Kurzawa, Grzegorz Wajer, Jarosław Wajer, Jarosław 
Frątczak i Grzegorz Pawlak.

Przykład, skuteczność i profesjonalizm druhów strażaków 
z Orla dowodzi, że wcześniejsze działania modernizacyjne i ada-
ptacyjne budynku remizy były potrzebne, a dobre i skuteczne dzia-
łania jednostki zasługują na to, by włączyć ją do Krajowego Syste-
mu Ratownictwa.

Stanisław Borkowski
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sp  paNIeWO
Szkolne Jasełka

Tradycją naszej szkoły są coroczne „Jasełka”. W świątecznie ude-
korowanej sali zebrali się: pani dyrektor, ksiądz proboszcz Marek Ste-
fański, nauczyciele, uczniowie oraz dzieci z oddziału przedszkolnego. 
Piękna scenografia wprowadziła zgromadzoną publiczność w świątecz-
ny nastrój. O dobrą zabawę i miłe doznania słuchowe zadbali zaś zdol-
ni aktorzy i wokaliści. Całość przedstawienia pokazywała scenki z życia 
nowonarodzonego dzieciątka, pasterzy, mędrców, dzieci oraz aniołów, 
które przeplatane było kolędami i pastorałkami. Ogromne zaangażowa-
nie młodych aktorów opłaciło się, gdyż przedstawienie wywarło duże 
wrażenie i poruszenie wśród publiczności. Następnie wszyscy podzie-
lili się opłatkiem i złożyli sobie świąteczne życzenia. Składaniu życzeń 
i śpiewaniu kolęd, które słychać było na korytarzu, nie było końca… 
i w tym świątecznym nastroju pożegnaliśmy się do Nowego Roku 2014.

Zostań Świętym Mikołajem
Uczniowie wraz z opiekunem Samorządu Uczniowskiego Julią Za-

wadą zorganizowali zbiórkę pieniężną. 
Przez okres 5 dni udało się zebrać kwotę w wysokości 100 zł, za 

które zakupili owoce i słodycze. Dary przekazali potrzebującym rodzi-
nom z naszej szkoły. 

Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne podziękowania. 

Konkurs plastyczny „Zapobiegajmy pożarom”

Zwycięzcy szkolnego konkursu plastycznego „Zapobiegajmy po-
żarom”, którego organizatorem jest Zarząd Główny Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej.

Ślubowanie klasy pierwszej
Ślubowanie i pasowanie na ucznia klasy I Szkoły Podstawo-

wej w Paniewie było bardzo ważnym dniem. Uroczystość prowadziła 
przewodnicząca samorządu uczniowskiego, która powitała dyrekcję, 
nauczycieli, rodziców i uczniów. Dzieci z klasy I przedstawiły krótki 
program artystyczny. Następnie po krótkiej prezentacji pani dyrektor 
dokonała ogromnym ołówkiem pasowania pierwszaków na uczniów. 
Uczniowie z klasy II oraz rodzice wręczyli pierwszakom upominki. Na-
stępnie była chwila na pamiątkowe zdjęcia. Uroczystość zakończyła się 
słodkim poczęstunkiem.

Mikołajki
6 grudnia wszystkie dzieci czekały na niezwykłego gościa. Już od 

samego rana pytały, kiedy przyjdzie św. Mikołaj. Na jego cześć każde 
dziecko włożyło na głowę charakterystyczną czerwoną czapkę. Miko-
łaj przybył na czas. Spotkanie minęło w bardzo miłej atmosferze. Gość 
obdarował wszystkie dzieci słodkimi prezencikami i poprosił, aby były 
grzeczne przez cały rok. Po pożegnaniu Mikołaja dzieci z klas 0-III uda-
ły się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Teksty i foto: Jolanta Przybysz i Beata Jaskólska

O sukcesie Mariusza Kosińskiego słów kilka
W dniach 21-24.listopada odbył się XXIX 

Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy dla Dzieci 
Szkół Podstawowych. Najlepsi oratorzy z całej 
Polski przyjechali do Legnicy, by zademonstro-
wać swoje umiejętności. Naszą szkolę, a zarazem 
województwo kujawsko-pomorskie, reprezento-
wał Mariusz Kosiński z klasy IVa. Po pierwszym 
przesłuchaniu Mariusz znalazł się w finale, po-
konując 23 mówców. Ostatecznie zajął V miejsce, co świadczy o jego 
talencie krasomówczym.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Opiekun: Anna Michalak

Pasowanie na przedszkolaka
14 listopada w Szkole Podstawowej odbyło się „Pasowanie na 

przedszkolaka”. Dla niektórych był to pierwszy tak ważny debiut przed 
szerszą publicznością.

Dzieci podeszły do tego z wielkim entuzjazmem. Po części arty-
stycznej nastąpił akt pasowania przez  dyrektora Marię Olszewską.

Uroczyste przyrzeczenie oraz otrzymanie dyplomów oznaczało 
przyjęcie do grona przedszkolaków.

Po części oficjalnej dzieci zostały zaproszone na słodki poczęstu-
nek przygotowany przez rodziców.

Wizyta u Świętego Mikołaja
Spotkanie ze Świętym Mikołajem to marzenie każdego dziecka. 

22 listopada grupa przedszkolaków pojechała na wycieczkę do Krainy 
Świętego Mikołaja w Kołacinku. 

Była to niezwykła podróż. Dzieci spotkały „prawdziwego” Świętego 
Mikołaja, zwiedzały jego dom i piękną Salę Tronową. Wręczyły Mikoła-
jowi listy ze swoimi marzeniami.

Wizytę u Mikołaja uwieńczono pamiątkowym zdjęciem. Miłą atrak-
cją był spacer w towarzystwie Śnieżynki bajkową ścieżką. Dzieci spo-
tkały bohaterów ze swoich ulubionych bajek.

Była to niezapomniana wycieczka, która dostarczyła przedszkola-
kom wielu wrażeń. 

Wychowawczynie: Elżbieta Kujawa, Marlena Smolarek

„Bezpieczny Pierwszak”
Uczennica klasy Ia Nikola 

Wędrowska pod opieką p. Ka-
mili Kosmeckiej brała udział 
w IX edycji międzyszkolnego 
konkursu plastycznego „Bez-
pieczny Pierwszak”. Jej praca 
zakwalifikowała się do finału. 
Uroczyste wręczenie nagród od-
było się 23 października 2013 r. 
w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu 
Drogowego we Włocławku. 

Gratulujemy Nikoli sukcesu 
oraz życzymy powodzenia w ko-
lejnych konkursach.

Anna Orłowska

GImNazJum
Zdrowy styl życia

13 grudnia odbyła się Olimpiada Promo-
cji Zdrowego Stylu Życia. Do etapu rejono-
wego zakwalifikowali się: Luiza Konopińska, 
Agata Kosmalska i Mateusz Smól. Najwięk-
szą liczbę punktów wśród gimnazjalistów 
powiatu uzyskała uczennica klasy IIb Luiza Konopińska, która będzie 
reprezentować nasz rejon na etapie okręgowym w Bydgoszczy. Życzy-
my powodzenia.

Magdalena Kurzawa



1 (83) Nasze spraWy 5

„Żeby Polska była Polską” – pod takim hasłem odbyła się w gim-
nazjum uroczysta akademia poświęcona 95. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości. W słowno-muzycznym montażu młodzież 
przedstawiła etapy odradzania się państwa polskiego: okres zaborów, 
powstania narodowowyzwoleńcze i I wojnę światową. Uczniowie pod-
kreślili, że Święto Niepodległości zawdzięczamy tym, którzy wierzyli, że 
Ojczyzna w sercach się zaczyna …

Agnieszka Kordylak

Gimnazjalny projekt edukacyjny 2013
11 grudnia uczniowie klas drugich zaprezentowali przygotowany 

w dziewięciu grupach projekt edukacyjny pod hasłem „Gimnazjalista 
i jego hobby”. Praca nad jego realizacją trwała 3 miesiące. Celem pro-
jektu było przedstawienie zainteresowań uczniów. Wśród wiodących 
tematów dominowały: muzyka, teatr, sport, motoryzacja, geografia, hi-
storia, chemia i moda.

Autorzy projektu na forum szkoły przedstawili efekty swojej pracy 
w postaci prezentacji multimedialnych, albumów, opracowań, doświad-
czeń chemicznych, występów muzycznych, scenek dramatycznych i po-
kazu mody.                                                             Zespół redakcyjny

GImNazJum

Konkursy PCK
Uczniowie naszego gimnazjum wzięli udział 

w dwóch konkursach organizowanych przez Oddział 
Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Radzie-
jowie. Pierwszy z nich to konkurs literacki pt. „List 
do krwiodawcy”, w którym nasza uczennica Oliwia 
Grabczyńska z kl. IIa zajęła I miejsce. Zespół redakcyjny

Sukcesy gimnazjalistów w konkursach Kuratora Oświaty
Konkursy przedmiotowe Kuratora Oświaty to duże wyzwanie dla 

każdego uczestnika. Sprawdzają one umiejętności i wiedzę uczniów 
z trzech lat nauki w gimnazjum. Celem każdego z biorących udział 
w konkursie jest uzyskanie w etapie wojewódzkim tytułu „laureata lub 
finalisty konkursu przedmiotowego”. Laureat ma możliwość wyboru 
szkoły średniej i zwolniony jest z odpowiedniej części egzaminu gim-
nazjalnego, uzyskując maksymalną ilość punktów. Mając powyższe na 
uwadze, uczniowie przystąpili do wszystkich organizowanych konkur-
sów przedmiotów na etapie szkolnym. W wyniku tych zmagań do etapu 
rejonowego zakwalifikowali się:
– z biologii – Gracjan Lewandowski z kl. III
– z języka niemieckiego – Wiktoria Wąsikowska z kl. II
– z języka angielskiego – Wiktoria Wąsikowska z kl. II
– z chemii – Karolina Pniewska z kl. II, Gracjan Lewandowski i Ka-

rolina Kołodziejska z kl. III.
Do wymienionych powyżej konkursów 

młodzież przygotowana została przez na-
uczycieli: Magdalenę Kurzawę, Grzego-
rza Pieruckiego, Katarzynę Smól i Ewę 
Lorenc. Gimnazjum, a tym samym Gminę 
Topólka, w trzecim etapie, który odbędzie 
się w marcu, reprezentować będą Wikto-
ria Wąsikowska z języka niemieckiego i Karolina Pniewska z chemii. 

Wyniki konkursu języka angielskiego z etapu rejonowego poznamy 
w styczniu. Naszym uczennicom życzymy sukcesów w ostatnich elimi-
nacjach w Bydgoszczy.

Opiekunowie uczestników konkursów: 
Magdalena Kurzawa, Grzegorz Pierucki, Katarzyna Smól i Ewa Lorenc

Lekcja demokracji
31 października odbyły się wybory 

do Zarządu Samorządu Uczniowskie-
go. O stanowisko przewodniczącego 
SU ubiegało się 5 kandydatów. W wy-
borach uczestniczyło 129 uczniów. 
Głosy oddane przez gimnazjalistów 
zostały policzone przez komisję 
w składzie: Jakub Małkowski, Marta 
Nowak, Dagmara Mętlewicz i Aleksan-
dra Ozimińska. W wyniku głosowania 
został wybrany nowy zarząd w skła-
dzie: przewodnicząca – Daria Głowacka, zastępca przewodniczącej – 
Patrycja Majewska, skarbnik – Eliasz Wojtysiak.

Mamy nadzieję, iż nowy zarząd będzie funkcjonował rozważnie 
i mądrze, z korzyściami dla nas, uczniów. Foto z archiwum szkoły.

Katarzyna Antczak, Milena Janka, Weronika Marynowska

Od Mickiewicza do Kasprowicza
13 grudnia w Izbicy Kujawskiej 

odbył się konkurs poświęcony życiu 
i twórczości Jana Kasprowicza, patro-
na tamtejszego liceum. Wzięły w nim 
udział trzy uczennice klasy Ic naszego 
gimnazjum – Marlena Rakowska, Mar-
ta Simińska, Małgorzata Słowińska.

Rywalizacja uczestników prze-
biegała w trzech etapach. W pierwszym należało wykazać się wiedzą 
dotyczącą biografii poety oraz znajomością jego dorobku literackiego 
i rozwiązać test. Kolejny – to plastyczna interpretacja losowo wybrane-
go utworu. Ostatnia część – recytacja przygotowanego wiersza. 

Nasze uczennice przebrnęły szczęśliwie przez wszystkie etapy 
i z nagrodami wróciły do Topólki.

Tekst i foto: Elżbieta Pesta-Wotysiak

Podziękowanie
Młodzież naszego gimnazjum wraz z nauczycielami pragną podzię-

kować panu Wojciechowi Wąsikowskiemu za zainstalowanie łącza in-
ternetowego w świetlicy i części sal lekcyjnych.

Dyrekcja

Młodzież zapobiega pożarom 
Gimnazjaliści wzięli udział w corocz-

nie rozgrywanym konkursie dotyczącym 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Ich 
zadaniem było wykonanie pracy plastycz-
nej poświęconej tej tematyce. Oceniająca 
je komisja brała pod uwagę następujące elementy: związek z tematem, 
sposób wykonania oraz oryginalne ujęcie zagadnienia. Wśród nagro-
dzonych znalazły się prace trzech uczennic prezentowanych na zdjęciu.

Tekst i foto: Elżbieta Pesta-Wojtysiak
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Już wiemy, kim są nasi poeci. 13 grudnia 2013 roku w sali 
Gminnego Ośrodka Kultury w Topólce została podsumowana 
VI Edycja Konkursu Poetyckiego „O Wiejską Malwę” ogłoszo-
nego przez Komisję Rady Gminy ds. Promocji, GOK i Redak-
cję Naszych Spraw. Jury w składzie: przewodniczący Małgo-
rzata Pietrzak, Danuta Szamańska-Mączka i Iwona Waszak 
po wnikliwej analizie nadesłanych tekstów postanowiło przy-
znać trzy równorzędne nagrody i jedno wyróżnienie. 

Nagrodzone osoby to:
• Renata Wilińska z Kłóbki,
• Adam Bolesław Wierzbicki z Lubska,
• Krystyna Kamińska z Gdyni,
• Wyróżnienie dla Magdaleny Pawlak z Kamieńca.

Jury wyraziło uznanie za inicjatywę i kontynuację konkursu 
poetyckiego, który niewątpliwie przyczynił się do rozbudzenia 
wrażliwości i wyobraźni literackiej czytelników. Inicjatywa taka 
jest najlepszą promocją Ziemi Topóleckiej. Miłym akcentem 
podsumowania konkursu było odczytanie wyróżnionych wier-
szy przez uczniów klas drugich Gimnazjum w Topólce.

Nagrody dla wyróżnionych autorów ufundowała Rada 
Gminy, a wręczył je w imieniu Wójta przewodniczący Komisji 
ds. Promocji Gminy. 

Dekorację sali i przygotowanie poczęstunku dla gości reali-
zował Gminny Ośrodek Kultury, natomiast opracowanie scena-
riusza i poprowadzenie gali tego konkursu powierzyliśmy Marii 
Jarzynowskiej, która jest członkiem naszej redakcji. Na zakoń-
czenie uroczystego podsumowania konkursu poetyckiego pro-
wadząca podziękowała wszystkim uczestnikom i zaproszonym 
gościom za wspólne obcowanie z poezją, która – jak powie-
działa Pani Maria – jest dla wybranych, cytując motto naszego 
konkursu:

VI  EDYCJA  KONKURSU  POETYCKIEGO 
„O  WIEJSKĄ  MALWĘ”  ROZSTRZYGNIĘTA

Natalia Królikowska, Karolina Pniewska, Damian Kwiatkowski, Ewa Budzińska.
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Nie wiem, co to poezja.
Nie wiem, po co i na co.
Wiem, że czasami ludzie.
Czytają wiersze i płaczą. 

Władysław Broniewski

Pierwszy fotokonkurs 
rozstrzygnięty

Następnie prowadząca spotkanie zapowiedziała drugą 
część uroczystości, w której został rozstrzygnięty I Konkurs Fo-
tograficzny pt.: „Gmina Topólka Moją Małą Ojczyzną”.

W tym konkursie Jury w składzie: Stanisław Wojtysiak – 
przewodniczący, Anna Niedośmiałek i Jan Błaszczyk posta-
nowiło przyznać pięć równorzędnych wyróżnień za prace:

Stanisław Borkowski – „Panorama z wiatrakiem”
Weronika Mętlewicz – „Rzeka Zgłowiączka”
Monika Smykowska – „Jesienny krajobraz”
Jolanta Sypniewska – „Mój ogród”
Karolina Waszak – „Widok z mojego okna”

Uczestnicy konkursu w nagrodę otrzymali albumy fotogra-
ficzne do zdjęć i dyplomy za udział ufundowane przez orga-

Foto i tekst: Stanisław Wojtysiak

nizatora. Jury ma nadzieję, że konkurs będzie kontynuowany 
i spotkamy się za rok na uroczystym podsumowaniu. 

Po oficjalnej uroczystości Pani Maria zaprosiła do obej-
rzenia wystawy nagrodzonych fotografii i rozmowy przy kawie 
i ciastku.
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Wójt złożył wszystkim życzenia i przekazał zaproszonym 
na tę uroczystość gościom, przedstawicielom instytucji i orga-
nizacji, Betlejemskie Światełko Pokoju, którego przesłaniem na 
rok 2014 są słowa: „Wyjdź z cienia, pokaż dobro!”.

Nie brakło też na tej uroczystości upominków. Wyjątko-
wymi były te przekazane strażakom. Jest to sprzęt specjali-
styczny służący poprawie naszego bezpieczeństwa. Został 
przekazany jednostce OSP w Orlu. Kilku strażaków otrzy-
mało mundury, a specjalny prezent Wójt przygotował dla 
pierwszej druhny z OSP w Topólce Urszuli Wojtysiak – ga-
lowy mundur.

Kolejnym punktem okolicznościowego spotkania był kon-
cert kolęd w wykonaniu rodzinnego zespołu z Bydgoszczy. Bo-
żonarodzeniowa scenografia, kolędy i pastorałki zapowiadały 

magię zbliżających się świąt. 
W takim klimacie składaliśmy 
sobie nawzajem życzenia, dzie-
ląc się opłatkiem. 

W tym roku po raz pierwszy 
wigilijną wieczerzę przygotowa-
ły panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich „Bielczanki” z Bielek. Były 
to dania przygotowane zgodnie 
z kujawską tradycją: zupa grzy-
bowa, śledzie na kilka sposo-
bów, kapusta z grochem, piero-
gi z kapustą i grzybami, barszcz 
czerwony z uszkami, ryba sma-
żona, a ponadto – sałatki, kluski z makiem, ciasto drożdżowe 
i sernik.

W piątek 20 grudnia odbyło się spotkanie wigilijne, organizowane przez Wójta Henryka Orłowskiego i ks. proboszcza z Topólki 
Antoniego Wojciechowskiego. Zaproszeni goście to: Starosta Powiatu Radziejowskiego Henryk Gapiński, Radny Powiatu Grze-
gorz Łojewski, harcmistrz Michał Filipiak, ks. proboszcz parafii Mąkoszyn Krzysztof Szcześniak, Komendant Komendy Powiatowej 
Policji z Radziejowa, dyrektorzy szkół oraz miejscowi radni, sołtysi, przedstawiciele OSP, przedsiębiorcy, pracownicy urzędu gmi-
ny i aktywni społecznie mieszkańcy.

GOK Topólka

SPOTKANIE OPŁATKOWE 

Foto i tekst: Stanisław Wojtysiak
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Tradycyjnie, jak co roku, obchodziliśmy w naszej gminie 
Uroczystość Złotych Godów. Odbyła się ona 06 grudnia 2013 
roku. w Urzędzie Stanu Cywilnego.Złote Gody obchodzili Pań-
stwo:
Czesława i Czesław Betlińscy z Torzewa, (1)
Janina i Janusz Kordylakowie z Galonek Kolonii, (2)
Irena i Stanisław Simińscy z Sieraków,
Jadwiga i Leon Wachowscy ze Świerczynka, (3)
Teresa i Stanisław Zarzyccy z Torzewa. (4)

Państwu Simińskim medale Wójt wręczył w miejscu za-
mieszkania.

Jest to wyjątkowe święto, które obchodzi się po 50-ciu 
latach wspólnego pożycia małżeńskiego. Życzenia pomyślno-
ści i szczęścia na kolejne wspólne lata złożyli Jubilatom Wójt 
Gminy Henryk Orłowski, Przewodnicząca Rady Gminy Anna 

Złote Gody
Niedośmiałek oraz Z-ca Kierownika USC Maria Kruszyna.

Każdy z Jubilatów został odznaczony przez Wójta Medalem 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanym przez Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej. Po dekoracji został wzniesiony 
uroczysty toast oraz wspólnie odśpiewano 100 lat. Aby uczcić 
tę niecodzienną rocznicę przygotowano uroczysty poczęstu-
nek. Spotkanie przebiegało w pełnej serdeczności atmosferze, 
przepełnionej wspomnieniami ze wspólnie spędzonych lat. Te 
wspólnie przeżyte 50 lat to symbol wierności i miłości rodzin-
nej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku mał-
żeńskiego, to wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń.

Wszystkim Jubilatom życzymy jak najlepszego zdrowia, po-
gody ducha oraz życzliwej opieki najbliższych na kolejne lata 
wspólnego życia.

Tekst: Maria Kruszyna
Foto: Stanisław Wojtysiak

1

2 4

Złote pary.
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Łukasz Antczak – w gronie najlepszych

Troje absolwentów naszego Gimnazjum: Izabela Wasiak 
z Głuszynka, Dawid Kuropatwa z Paniewa i Michał Bana-
siak ze Znaniewa, obecnie uczniowie Liceum Akademickiego 
w Toruniu oraz Piotr Wysoki z Torzewa, uczeń Liceum Ogól-
nokształcącego w Lubrańcu, otrzymali stypendium marszał-
kowskie z IV Edycji programu „Zdolni na start” Pomoc sty-
pendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Izabela 

S.W. Jesteś absolwentem 
naszego Gimnazjum w Topól-
ce, co dalej, jak wygląda Two-
ja edukacja?

Ł.A. Obecnie jestem 
uczniem czwartej klasy techni-
kum, na kierunku mechatroni-
ka w Zespole Szkół Technicz-
nych we Włocławku. W  tym 
roku matura.

S.W. O ile wiem, już po 
raz drugi zostałeś stypendystą 
Prezesa Rady Ministrów. Jakie 

warunki trzeba spełnić, aby otrzymać takie wyróżnienie?
Ł.A. Stypendium otrzymują uczniowie szkół średnich, 

którzy uzyskali promocję z wyróżnieniem do następnej 
klasy i mają najwyższą średnią ocen. W danej szkole 
stypendium premiera otrzymuje tylko jeden uczeń.

S.W. Czy dużo czasu trzeba poświęcać na naukę, 
aby być najlepszym uczniem w szkole? 

Ł.A. Wymaga to pewnych nakładów czasowych, ale 
znów nie tak ogromnych. Nie trzeba poświęcać na na-

Stypendia rozdane
otrzymała również stypendium Ministra Edukacji Narodowej na 
rok szkolny 2013/2014. Stypendium przyznawane jest za wy-
bitne osiągnięcia w minionym roku szkolnym. Stypendystom 
gratulujemy wspaniałych sukcesów, a maturzystom życzy-
my „połamania piór” na egzaminach.

Anna Niedośmiałek

ukę całego wolnego czasu i nie spać po nocach. Wiele 
da się wynieść z lekcji po prostu uważnie słuchając.

S.W. Czym pasjonuje się Łukasz? Jakie są Twoje 
zamiłowania i czy na tym gruncie też osiągasz sukcesy?

Ł.A. Jeśli chodzi o moje zainteresowania to lubię 
zajmować się elektroniką, robotyką i szeroko pojętą 
techniką. Ze szkoły kilkukrotnie wyjeżdżaliśmy na olim-
piady związanie z techniką lub też konkretniej z mecha-
troniką, osiągając wysokie lokaty. Braliśmy także udział 
w zawodach robotów klasy minisumo budowanych w ra-
mach zajęć dodatkowych. W wolnym czasie lubię czy-
tać, głównie fantastykę. Zajmuję się także akwarystyką, 
hoduję żółwia wodno-lądowego.

S.W. W tym roku matura i co dalej?
Ł.A. Po zdaniu matury planuję studiować mechatro-

nikę na politechnice, może w Warszawie, Gdańsku lub 
w Poznaniu.

S.W. W takim razie nie pozostaje mi nic innego jak 
pogratulować ci wyróżnienia, życzyć powodzenia na ma-
turze i dalszych sukcesów w nauce.

Stanisław Wojtysiak

W ramach projektu realizowanego przez Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego w Minikowie zorganizowany został kurs dla rol-
ników i mieszkańców wsi Kujaw i Pomorza, z którego skorzy-
stało 11 aktywnych kobiet z naszego powiatu. Z naszej gminy 
uczestniczyło 8 pań, które zdobyły dzięki temu nowe kwalifi-
kacje w zawodzie „KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII Z OB-
SŁUGĄ KAS FISKALNYCH”. Uczestniczki zachęcają do tego 
rodzaju aktywności, aby pozyskiwać nowe umiejętności i na-
wiązywać nowe kontakty.

Agata Pogodzińska

Nowy zawód nowa szansa
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Radosna, życzliwa i rodzinna atmosfera towarzyszyła spo-
tkaniu wigilijnemu, które odbyło się 21 grudnia  w Świetlicy 
Wiejskiej w Bielkach, zorganizowanemu przez Koło Gospodyń 
Wiejskich „Bielczanki”. Rolę gospodarza pełniła przewodniczą-
ca koła Agnieszka Głowacka. Serdecznie powitała członkinie 
i zaproszonych gości. Złożyła wszystkim życzenia, następnie 
przełamaliśmy się opłatkiem, składając sobie nawzajem życze-
nia. Wszyscy uczestnicy spotkania częstowali się wigilijnymi 
potrawami, które panie z koła przygotowały  według  tradycyj-
nych receptur. 

Przy wigilijnym stole była okazja, by wymienić poglądy, po-
dyskutować o tym, co było i nadziejach związanych z nadcho-
dzącym Nowym 2014 Rokiem.

Foto i tekst Stanisław Wojtysiak

„Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku….”

Spotkanie opłatkowe

Mikołaj w kościele

28 grudnia 2013 Koło Gospodyń Wiejskich z Orla zorgani-
zowało spotkanie Bożonarodzeniowe w remizie w Orlu. Przy 
wigilijnym stole zasiadły panie i zaproszeni goście: Radny 
i Sołtys Stanisław Źywiczyński. Spotkanie upłynęło w miłej at-
mosferze przy śpiewie kolęd.

Foto: Karolina Szymczak
Stanisław Borkowski

Odwiedziny Mikołaja 
22 grudnia dzieci zgromadzone na południowej Mszy Świę-

tej w kościele w Świerczynie odwiedził Mikołaj. Przyniósł im 
prezenty. W ich przygotowanie włączyło się Parafialne Koło 
Caritas, które najpierw przeprowadziło zbiórkę pieniędzy. Panie 
z Koła kwestowały przez dwie niedziele, zbierając fundusze na 
paczki. Następnie przygotowały podarunki dla najmłodszych. 
Znaczącego wsparcia udzieliła również nasza była parafianka 
– pani Urszula Solecka.

Koncert kolęd
Kolędy są nieodzownym elementem świąt. Wszyscy lubimy 

ich słuchać. Przyjemność sprawia nam ich wykonywanie. To-
też chętnie skorzystaliśmy z zaproszenia ks. proboszcza Mar-
ka Stefańskiego, aby w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia 
wysłuchać koncertu kolęd w wykonaniu naszej byłej parafianki 
– pani Agnieszki Augustyniak.

Usłyszeliśmy te najbardziej znane oraz kilka nowych. 
Wszystkie sprawiły, że w otoczeniu choinek, żłóbka poczuliśmy 
tę niecodzienną atmosferę związaną z magią świąt. 

Foto: Stanisław Wojtysiak 
Elżbieta Pesta-Wojtysiak

Stało się już tradycją, że w kościele orzelskim ksiądz pro-
boszcz Tadeusz Szczepaniak 06 grudnia po mszy świętej or-
ganizuje przysłowiowe mikołajki dla dzieci. W tym roku do tej 
pięknej akcji włączyło się miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich 
z Orla, ksiądz Julian i parafianie. Mimo kapryśnej pogody – 
nawałnicy śnieżnej, dzieci przybyły jednak do świątyni. Paczki 
otrzymało z rąk Mikołaja pięćdziesięcioro dzieci. 

Foto i tekst: Stanisław Borkowski
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Urodzili się

Kornel Kontowicz, ur. 23.09.2013 r.,
zam. Borek

Miłosz Pilarski, ur. 10.09.2013 r.,
zam. Galonki

Marcel Gregor, ur. 02.10.2013 r.,
zam. Sadłużek

Jakub Sikorski, ur. 26.10.2013 r.,
zam. Paniewek

Radosław Doroszkiewicz, ur. 18.10.2013 r.,
zam. Topólka

Fabian Wekwejt, ur. 18.10.2013 r.,
zam. Świerczynek

Roksana Sobucka, ur. 01.10.2013 r.,
zam. Sadłóg
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W mikołajki 
do biura 

Rady Gminy 
zapukał Mikołaj 

ze Śnieżynkami. 
Rozdawał słodkie 

prezenty. Śnieżynki 
zbierały datki 

na chore dzieci.

Tekst: 
Anna Niedośmiałek

Foto: 
Stanisław Wojtysiak

Lp. Sołectwo
Liczba 

lud. 
2013 r.

Urodzenia 
w 2013 r.

Zgony 
w 2013 r.

1. Bielki 175 1 2
2. Borek 217 2 3
3. Chalno 123 1 1
4. Czamanin 319 2 6
5. Czamanin Kol. 183 1 1
6. Czamaninek 303 3 2
7. Galonki 142 2 2
8. Głuszynek 132 0 2
9. Kamieniec 130 3 3

10. Kamieńczyk 122 2 3
11. Kozjaty 145 2 1
12. Miłachówek 129 1 2
13. Orle 416 5 5

Ilu nas przybyło, ilu ubyło?
Lp. Sołectwo

Liczba 
lud. 

2013 r.

Urodzenia 
w 2013 r.

Zgony 
w 2013 r.

14. Paniewek 174 3 2
15. Paniewo 215 2 2
16. Sadłóg 129 2 1
17. Sadłużek 96 2 2
18. Sierakowy 284 2 3
19. Świerczyn 224 1 3
20. Świerczynek 218 4 4
21. Topólka 462 8 5
22. Torzewo 220 1 3
23. Wola Jurkowa 292 0 4
24. Znaniewo 223 4 1

Razem 5073 54 63


