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Podziękowanie
Składam serdeczne  

podziękowania mieszkań-
com Świerczynka za wspól-

ne odśnieżanie dróg.

Sołtys Marek Maciejewski

SPROSTOWANIE

VII edycja „Wiejskiej malwy”

Do artykułu z poprzedniego numeru „Naszych Spraw” pt. 
„Budżet”.

W zadaniach inwestycyjnych na 2014 rok, w zapisach po-
minięto budowę drogi Świerczynek – Świerczyn i wykup grun-
tów pod remizę w Torzewie, było „Świetlica w Orlu”.

Przepraszam za błędną informację.
Anna Niedośmiałek

REGULAMIN KONKURSU  
POETYCKIEGO „O wiejską malwę” 

Organizator – Komisja Rady do 
spraw promocji gminy, Gminny Ośrodek 
Kultury w Topólce i Redakcja Naszych 
Spraw

Cele: 
– zainteresowanie dzieci, młodzieży i dorosłych poezją, 
– uwrażliwienie na piękno języka polskiego,
– zainteresowanie literaturą,
– popularyzowanie twórczości literackiej,
– promowanie twórców i regionu poprzez drukowanie utworów, 
– stwarzanie możliwości publicznych prezentacji tekstów, 

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

Uczestnik konkursu przesyła 3 wiersze (tematyka dowolna), 
które nigdzie nie były dotychczas publikowane, nie brały udzia-
łu w innych konkursach. 

Prosimy o składanie utworów w wersji drukowanej i na no-
śniku elektronicznym (płyta CD), opatrzonych godłem – pseu-
donimem autorskim. W osobnej kopercie opatrzonej tym sa-
mym godłem należy podać imię i nazwisko, datę urodzenia, 
dokładny adres, numer telefonu. Prace należy złożyć lub prze-
słać na adres: 

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

Termin składania prac upływa 30 sierpnia 2014 r. (decyduje 
data wpływu).

Nadesłane wiersze zostaną ocenione przez jury, które przy-
zna nagrody i wyróżnienia autorom najlepszych prac. Decyzje 
jury są ostateczne i niepodważalne. O terminie uroczystego 
podsumowania uczestnicy konkursu zostaną zawiadomieni in-
dywidualnie.

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

Zastrzegamy sobie prawo do bezpłatnego publikowania na-
grodzonych oraz wyróżnionych wierszy. Nadesłanych prac nie 
zwracamy.

Organizator

Apel o rozwagę
Codziennie słyszymy tragiczne informacje o potrąconych 

pieszych lub, co gorsze, o zabitych na drogach. Wszyscy je-
steśmy uczestnikami ruchu na drodze, dlatego apelujemy – 
bądźmy rozważnymi i mądrymi uczestnikami ruchu drogowego, 
zanim stanie się nieszczęście, które spowoduje rozpacz i łzy. 
Każdy z nas wychodząc z domu, szczególnie po zmroku po-
winien nosić kamizelkę odblaskową, albo chociażby drobny 
element odblaskowy na zewnętrznej odzieży. Przecież to tak 
niewiele kosztuje, a może uchronić przed nieszczęściem.

Informujemy dosyć często na stronach naszego czaso-
pisma o akcjach organizowanych w szkołach, związanych 
z zasadami zachowania i bezpieczeństwem na drogach. Roz-
dawane są wówczas dzieciom także przez policję elementy 
odblaskowe. Dlaczego nie widzimy później na drogach dzieci 
i młodzieży używających tych elementów na co dzień? Dla-
czego rodzice i wychowawcy nie pilnują i nie przypominają 
o konieczności codziennego ich używania? A co z dorosłymi, 
odpowiedzialnymi ludźmi? Oni także wychodzą na drogi w sza-
rym lub ciemnym ubraniu, bez najdrobniejszych elementów 
odblaskowych. Nie mamy wszędzie przy drogach chodników, 
musimy poruszać się po drogach. Zadbajmy o to, aby wszyscy 
uczestnicy ruchu drogowego (kierowcy pojazdów mechanicz-
nych, rowerzyści i piesi) mogli poruszać się po nich bezpiecz-
nie. Wszyscy szanujmy to co mamy najcenniejsze – życie.

Nadmieniam, że obowiązujące przepisy zawarte w usta-
wie Prawo o ruchu drogowym nakazują dzieciom do lat 15, po 
zmroku, poza terenem zabudowanym – noszenie kamizelek 
odblaskowych. 

Maria Jarzynowska

Z żałobnej karty

20 stycznia 2014 r. pożegnaliśmy 

śp. Krystynę  
Kowalską,

wieloletniego dyrektora Szkoły Podstawo-
wej w Czamaninie, wspaniałego nauczyciela 
i wychowawcę wielu pokoleń młodzieży.

Pracę rozpoczęła w roku 1952 jako nauczy-
ciel matematyki w SP w Znaniewie. Od 1954 
roku pełniła funkcję kierownika szkoły w Ka-
mieńcu. We wrześniu 1972 roku objęła stano-
wisko dyrektora szkoły w Czamaninie. Za swą 
pracę została odznaczona Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski. W roku 1990 
przeszła na zasłużoną emeryturę.

Należała do ludzi wyjątkowych i pracowi-
tych. Taką pozostanie w naszej pamięci.

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i Pracownicy
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce
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Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, 
która weszła w życie z dniem 1 sierpnia 2011, wprowadzi-
ła w art. 418 §1 zasadę, że w okręgu wyborczym tworzonym 
w gminie wybiera się 1 radnego.

Jednocześnie przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks 
wyborczy zobowiązały wszystkie rady gmin do podjęcia uchwał 
w sprawie dokonania podziału gminy na okręgi wyborcze w wy-
borach do rady gminy w terminie 15 miesięcy od dnia wejścia 
w życie tej ustawy tzn. do 1 listopada 2012 r.

Rada Gminy Topólka 27 września 2012 r. podjęła uchwa-
łę w sprawie nowego podziału gminy na okręgi wyborcze, 
zmiany te zostały opracowane zgodnie z zasadami tworzenia 
okręgów wyborczych wynikających z art. 417-419 Kodeksu wy-
borczego, to znaczy: w każdym okręgu wyborczym wybierany 
będzie 1 radny.

Proponowany podział na okręgi wyborcze nie narusza ge-
neralnej zasady, że o ilości mandatów decyduje liczba miesz-
kańców, stanowiąca o równości wyborów (norma przedstawi-
cielstwa) zapisana w art. 369 Kodeksu wyborczego. Normę 
przedstawicielstwa oblicza się przez podzielenie liczby miesz-
kańców gminy przez liczbę radnych. Wynosi ona 340.

W przedstawionym podziale gminy na okręgi wyborcze 
uwzględniono zasadę, że okręgiem wyborczym jest jednost-
ka pomocnicza gminy, sołectwo. Jednostki pomocnicze gminy 
mogą się łączyć w celu utworzenia okręgu.

Wykaz jednostek pomocniczych z liczbą mieszkańców, 
przypadających na 1 mandat zawiera mapa gminy z naniesio-
nymi danymi dotyczącymi ułamków liczby mandatów przypada-
jących w poszczególnych jednostkach.

Układ przestrzenny gminy w powiązaniu z liczbą mieszkań-
ców poszczególnych jednostek pomocniczych spowodował ko-
nieczność połączenia w jeden okręg wyborczy dwóch sołectw 
w celu zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa (jeden 
radny na okręg). Połączone sołectwa to: Czamanin Kol. – Cza-
maninek, Chalno – Kamieniec, Borek – Znaniewo, Miłachówek 
– Głuszynek, Bielki – Galonki, Sadłużek – Torzewo, Sadłóg –
Świerczynek, Paniewo – Paniewek, Kamieńczyk – Kozjaty. Po 
zmianie okręgów wyborczych utworzono dodatkowe siedziby 
obwodowych komisji wyborczych – Tabela.

Podział Gminy na nowe okręgi wyborcze utworzony został 
w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Topólka 
i obowiązywał będzie na kadencję 2014–2018.

Warto wiedzieć,  
zanim pójdziemy do urn

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 
przekazał nam informację, że na rok 2014 nie przewidziano 
środków przeznaczonych dla gmin na wykonywanie zadań z za-
kresu pomocy pieniężnej dla osób uprawnionych, a realizowa-
nej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Tak więc kom-
batanci i inne osoby z tego tytułu uprawnione będące w trudnej 
sytuacji mogą zwrócić się bezpośrednio o pomoc do Kierownika 
Urzędu do Spraw Kombatantów. Wzór wniosku o przyznanie 
pomocy i wszystkie informacje dotyczące procedur umieszczo-
ne są na stronie internetowej urzędu – www.udskior.gov.pl 

O pomoc w złożeniu takiego wniosku można poprosić Kie-
rownika GOPS w Topólce.

Ponadto Urząd do Spraw Kombatantów przypomina że 
kombatanci i inne osoby uprawnione mogą korzystać poza ko-
lejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycz-
nych udzielanych w aptekach.

Adres urzędu: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Opracowano na podstawie informacji Kierownika Urzędu do Spraw 
Kombatantów.

Siedziby komisji poszczególnych obwodów 
głosowania

Siedziba Obwodowej 
Komisji Wyborczej 

Nr  
Obwodu 

Granice obwodów 
głosowania

Świetlica Wiejska 
w Kamieńcu 1 Czamanin, Chalno, 

Kamieniec.

Szkoła Podstawowa 
w Paniewie 2

Sadłużek, Torzewo, 
Sadłóg, Świerczynek, 
Paniewo, Paniewek

Gminny Ośrodek 
Kultury w Topólce 3 Bielki, Galonki, 

Świerczyn, Topólka
Budynek byłej Szkoły 
Podstawowej 
w Znaniewie 

4 Borek, Głuszynek, 
Miłachówek, Znaniewo.

Świetlica Wiejska 
w Sierakowach 5 Kamieńczyk, Kozjaty, 

Sierakowy.

Remiza OSP w Orlu 6 Orle.

Gimnazjum Publiczne 
w Topólce 7 Czamanin Kol, Czamani-

nek, Wola Jurkowa.

Mapa ze współczynnikami mandatów

Ważne dla kombatantów 
i osób represjonowanych

Redakcja
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Najlepsi w nauce
Uczniowie klas IV-VI, którzy na I semestr roku szkolnego 2013/ 

2014 uzyskali średnią ocen z przedmiotów co najmniej 4,75 i więcej 
oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania: Klasa IVa: Izabela 
Balcer, Wiktoria Konopińska, Mariusz Kosiński, Justyna Piasecka, Mar-
tyna Ratajczyk; Klasa IVb: Amelia Adryańczyk, Agata Brzezińska, Julia 
Lewandowska, Patryk Nowak, Jakub Szarowski; Klasa Va: Weronika 
Kowalewska, Jakub Kozicki, Mateusz Kurzawa, Jakub Nowak, Weroni-
ka Pierucka, Urszula Szczepaniak, Julia Szymczak; Klasa Vb: Zuzanna 
Gawłowska, Paulina Majewska, Damian Wajer; Klasa VIa: Weronika 
Błaszczyk, Mateusz Drzewiecki, Rafał Mielcarek; Klasa VIb: Klaudia Le-
wandowska, Martyna Stolarska, Bartłomiej Wiśniewski, Kamil Zasada.

Gratulujemy!                                                                   Dyrekcja

Dzień Babci i Dziadka
Dzień Babci i Dziadka to szczególne święto. 22 stycznia odbyła się 

w oddziałach przedszkolnych uroczystość z tej okazji, zaproszeni goście 
licznie się zjawili, by obejrzeć część artystyczną, podczas której wnu-
częta zaprezentowały swoje umiejętności, wręczyły upominki, złożyły 
życzenia i zaprosiły babcie i dziadków na słodki poczęstunek. Przybyli 
goście miło i radośnie spędzili czas.

Wychowawczynie: Elżbieta Kujawa, Marlena Smolarek

Nasze małe sukcesy
Oliwia Zarębska (po lewej) zaję-

ła II miejsce, a Natalia Tejman (po 
prawej) uzyskała wyróżnienie w kon-
kursie literackim na opis pomnika 
Mikołaja Kopernika. W konkursie 
brały udział ucznnice klas trzecich 
. Organizatorem była Szkoła Pod-
stawowa im. Mikołaja Kopernika 

w Bydgoszczy. Uczennice przygotowywały się pod kierunkiem Jolanty 
Antczak i Mirosławy Nieznańskiej.

Kamil Zasada (3) jest uczniem klasy VIb. Swoją 
wszechstronną wiedzę prezentuje uczestnicząc w wie-
lu konkursach. W tym roku szkolnym Kamil zakwali-
fikował się do etapu rejonowego z języka polskiego, 
natomiast z matematyki 1 lutego przystąpił do etapu 
wojewódzkiego i uzyskał tytuł laureata. Swoją wie-
dzę, wykraczającą poza program nauczania, prezentu-
je również na ogólnopolskich konkursach np. z języka 

niemieckiego i języka angielskiego.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Katarzyna Drzewiecka

Szanowni Rodzice!
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce 

ogłasza nabór dzieci na rok szk. 2014/2015:
– do Punktu Przedszkolnego (dzieci urodzone w roku 2010 i 2011),
– do Oddziału Przedszkolnego (dzieci urodzone w roku 2008 i 2009)
– do klasy I (dzieci urodzone w roku 2007 i 2008). 

Zapisu można dokonać w sekretariacie szkoły od 3. 03. 2014 r. do 
31.03.2014 r. godz. 730-1500.

Przypominamy:
– Dziecko urodzone w roku 2009, w roku szk. 2014/2015, jako 5-la-

tek uczestniczy obowiązkowo w wychowaniu przedszkolnym.
– Dziecko urodzone w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 

30 czerwca 2008 r, w roku szk. 2014/2015, jako 6-latek rozpoczyna 
naukę w klasie I.

– Dziecko urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 
31 grudnia 2008 r., w roku szk. 2014/2015, jako 6-latek uczest-
niczy obowiązkowo w wychowaniu przedszkolnym lub na wniosek 
rodziców może pójść do klasy I.

– Dziecko urodzone w roku 2007, w roku szk. 2014/2015, jako 7-la-
tek rozpoczyna naukę w klasie I.

W Tuwimowie
Rok 2013 był ogłoszony rokiem Juliana Tuwima, dlatego też 

14 grudnia uczniowie naszej szkoły przygotowali apel poświęcony po-
ecie. Podczas spotkania młodzi recytatorzy w humorystyczny sposób 
przedstawili kilka ulubionych wierszy takich jak: „Rzepka”, „Okulary”, 
„Ptasie Radio”, „Lokomotywa”, „Pan Hilary” czy „Słoń Trąbalski” – 
to wiersze, które najbardziej kojarzą nam się z tym poetą. Wszyscy 
z ochotą wysłuchali tego wesołego przedstawienia, bo wiersze Juliana 
Tuwima zawsze słucha i czyta się z radością i zachwytem.

W krainie bajek i baśni – bal karnawałowy
1 lutego uczniowie bawili się na zorganizowanym przez Radę Ro-

dziców balu karnawałowym, któremu przyświecało hasło „W krainie ba-
jek i baśni”. Do tańca przygrywał zespół muzyczny. Zabawa była wspa-
niała. Dzieci zaprezentowały się w pięknych strojach karnawałowych.

Szkoda, że parkietowe szaleństwo trwało tak krótko – komentowały 
dzieci.

Wychowawczynie: Elżbieta Kujawa, Marlena Smolarek

Anna Orłowska
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GImNazJum

Zabawa choinkowa
1 lutego 2014 r. odbyła się zabawa choinka, w której uczestniczyli 

uczniowie gimnazjum. Towarzyszył nam zespół absolwentów naszego 
gimnazjum. W połowie dyskoteki każdy znalazł się w gronie tańczą-
cych i dobrze się bawił, aż do godziny 1500. Zadowoleni byli nie tylko 
uczniowie, ale również nauczyciele. Zabawa na pewno zostanie przez 
wszystkich mile zapamiętana. Dziękujemy radzie rodziców, dzięki której 
mogliśmy się bawić przy zespole muzycznym.

Daria Michalska, Paulina Wajer z klasy IIa

Laureatka wojewódzkiego konkursu przedmiotowego  
z języka niemieckiego

Wiktoria Wąsikowska, uczennica klasy IIa na-
szego gimnazjum, po eliminacjach konkursowych na 
trzecim etapie w Zespole Szkół Nr 4 w Bydgoszczy, 
uzyskała tytuł  laureata wojewódzkiego konkursu 
z  języka niemieckiego. Laureatce przysługuje prawo 
wstępu do dowolnie wybranej szkoły ponadgimnazjal-
nej oraz zwolnienie z części trzeciej egzaminu gim-
nazjalnego i uzyskanie najwyższego wyniku z zakre-
su języka niemieckiego na poziomie podstawowym 
i rozszerzonym. Etap finałowy konkursu składał się z części pisemnej, 
w której były zadania leksykalno-gramatyczne, polecenia sprawdzają-
ce rozumienie tekstu słuchanego i czytanego oraz wiedzę o czterech 
państwach niemieckojęzycznych. W części drugiej gimnazjalistka roz-
mawiała z dwuosobową komisją na wylosowane tematy i opisywała ilu-
strację w języku niemieckim. Osiągnięcia uczennicy były możliwe dzięki 
dodatkowej pracy pana Grzegorza Pieruckiego i zaangażowaniu organu 
prowadzącego, który wspiera naukę dwóch języków obcych.

Dyrekcja

Podziękowanie 
Rodziny korzystające z hali sportowej w ramach odbywających się 

cyklicznie zajęć siatkówki ufundowały sprzęt sportowy dla szkoły. Fun-
datorom w imieniu młodzieży dziękuje

Dyrekcja

W czerwcu 2013 r. w ra-
mach kampanii „Zachowaj 
Trzeźwy Umysł” odbył się kon-
kurs „Mały odkrywca”. Zada-
nie konkursowe polegało na 
rozwiązaniu testu dotyczącego 
polskich atrakcji turystycz-
nych. Z niecierpliwością ocze-
kiwaliśmy na wyniki konkursu. 

W grudniu otrzymaliśmy informację, iż Jury konkursowe nagrodziło 
dyplomami oraz drobnymi nagrodami rzeczowymi następujące osoby: 
Szkoła Podstawowa: Romualda Brzezińskiego VIa, Kacpra Małeckie-
go VIa , Rafała Mielcarka VIa; Gimnazjum: Zuzannę Banasiak Ia,  
Matrę Simińską Ic, Klaudię Topolską Ia.

Opiekunem konkursu była Anna Orłowska.

sp  paNIeWO

I semestr w statystykach
Pierwsze półrocze nauki już za nami. Czas więc na podsumowanie 

i wyróżnienia uczniów, którzy w semestrze bardzo solidnie pracowali, 
uzyskując średnią ocen co najmniej 4.75. Oto oni: Klasa IV: Jędrzej 
Kosmalski 5.0, Michał Kwiatkowski 5.0, Zuzanna Szczepańska 5.0, 
Krystian Trawiński 4.91, Wiktoria Zawada 4.91, Dawid Stawicki 4.75; 
Klasa V: Bartłomiej Sobucki 5.0 (uczeń otrzymał również stypendium 
motywacyjne); Klasa VI: Szymon Wojewoda 4.75.

Nasze gratulacje!
Dyrekcja

Bal karnawałowy
27 lutego uczniowie 

klas 0-3 wzięli udział 
w szkolnym balu karna-
wałowym. Od samego 
rana do szkoły przycho-
dziły księżniczki, w towa-
rzystwie piratów, czarow-
nic, wróżek, kowbojów, 
myszek, krasnoludków 

i innych postaci bajkowych. Nie zabrakło oczywiście super bohaterów: 
supermanów, spidermanów i batmanów. Przebierańcy świetnie się 
bawili, a skoczna, rytmiczna muzyka zachęcała do tańca. W związku 
z przypadającym w tym dniu tłustym czwartkiem wszyscy uczniowie 
otrzymali pyszne pączki oraz inne smakołyki przygotowane przez rodzi-
ców. Jak co roku nie zapomniała o nas kujawska koza, która wspólną 
zabawą ożywiła nastrój tej wspaniałej uroczystości. Ten niezwykły bal 
na długo pozostanie w pamięci wszystkich.

Tekst i foto: Jolanta Przybysz, Beata Jaskólska

Dzień Babci i Dziadka
Mimo że styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym mroźnych dni, 

są takie dwa, jedyne dwa dni w roku, kiedy każdemu robi się cieplej 
na sercu, bo przecież jest to święto Babci i Dziadka. Jest to dzień nie-
zwykły, pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i radości. Szkolna uroczystość 
Dnia Babci i Dziadka odbyła się 21 stycznia w GOK-u w Topólce. Na 
wstępie Dyrektor Barbara Wieser przywitała wszystkich zacnych gości: 
wójta gminy Henryka Orłowskiego, ks. Marka Stefańskiego oraz nasze 
kochane Babcie i naszych kochanych Dziadków ciepłymi słowami. Na-
stępnie dzieci z klas 0-3 przedstawiły wzruszające wiersze i piosenki, 
związane tematycznie ze świętem. Mali artyści z przejęciem odtwarzali 
swoje role, a goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane 
pod ich adresem.

Po części artystycznej każdy wnuk i wnuczka wręczyli swoim bab-
ciom i dziadkom upominki. Dziadkowie, którzy przybyli bardzo licznie 
i wypełnili salę po brzegi, obejrzeli swoje pociechy na scenie, wypili 
kawę, herbatę, poczęstowali się ciastem i miło porozmawiali z innymi. 
Duże podziękowania kierujemy do kierownika GOK-u J. Błaszczyka za 
możliwość zorganizowania uroczystości z dziadkami. Bardzo i gorąco 
dziękujemy również rodzicom, na których zawsze możemy liczyć. Bez 
Was nie byłoby tak łatwo i sprawnie.

Tekst i foto: Jolanta Przybysz, Beata Jaskólska
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Pokłosie konkursu  
poetyckiego  

„O wiejską malwę”
Konkurs „O Wiejską Malwę” został 

rozstrzygnięty w grudniu. Mamy kolej-
ny debiut literacki na łamach Naszych 
Spraw.

 Magda Monika Pawlak urodzona 
17 listopada 1993 r., w Radziejowie. 
Mieszka w Kamieńcu. Szkołę podsta-
wową ukończyła w Czamaninie, nato-
miast gimnazjum w Topólce. Już wów-
czas ujawniły się jej różne talenty. 

 Interesowała się sportem, ma na-
wet pewne osiągnięcia w biegach długodystansowych, Uzdol-
nienia muzyczne rozwijała w Orkiestrze Dętej GOK w Topólce 
grając na klarnecie. 

 Po zakończeniu edukacji w topóleckim gimnazjum kontynu-
owała naukę w ZSCH we Włocławku, zdała maturę i egzamin 
zawodowy uzyskując uprawnienia technika żywienia i gospo-
darstwa domowego. Jest mamą dwójki dzieci Zuzi i Bartusia.

„Milka” to pseudonim naszej wyróżnionej debiutantki, lau-
reatki konkursu poetyckiego „O Wiejską Malwę”. Po zapozna-
niu się z tekstami nadesłanymi na konkurs trudno jest wnik-
nąć w duszę literacką autorki nie znając jej całego dorobku, 
niemniej jest wrażliwą osobą, czułą na zło i niegodziwość. 
Sama autorka próbuje patrzeć na życie jakby z drugiej strony. 
W moim rozumieniu chce doświadczyć wszystkich uczuć, zna-
leźć dobro i zło, by to drugie napiętnować. Uczy się korzystać 
z wolnej woli, naprawia błędy i zna swoje miejsce w szeregu. 
W wierszu pt. „Trzeba” podpowiada czytelnikowi, że należy 
szanować przyrodę i ludzi, by zostawić po sobie dobre wspo-
mnienie. Czy to się uda naszej poetce zobaczymy, czekamy 
na jej kolejne wiersze.

Wyróżniony został utwór pt. „Tęsknota”. Wiersz ten jak 
mówi Magda – „powstał z myślą o moim dziadku i jest to mój 
pierwszy udział w konkursie poetyckim”.

TĘSKNOTA
Odszedłeś z tego świata, zostawiłeś mnie
i Ty do mnie już nigdy nie odezwiesz się 
Chciałabym Cię ujrzeć, bo tęsknię za Tobą 
Odkąd Cię tu nie ma, to nie jestem sobą. 

Wróć do mnie proszę, bo już nie wytrzymuję.
Ze wszystkich osób, tylko Ciebie potrzebuję.
Chciałabym się spytać jak tam jest u Ciebie,
czy rzeczywiście tak dobrze jest być w niebie.

Przecież na ziemi też dobrze miałeś
i jestem pewna, że Ty odejść nie chciałeś. 
Nie umiem pojąć czemu mi Cię zabrano.
Może, że Ci tam będzie lepiej uznano.

Wołam Cię i krzyczę, smucę się i płaczę.
Mimo to, wiem, że Cię teraz nie zobaczę. 
Nie dopuszczam myśli, że Cię ze mną nie ma.
Niestety to prawda, a nie żadna ściema. 

Do faktu, że Cię nie ma, przyzwyczaić się próbuję,
lecz mi Ciebie brakuje i pustkę czuję.
Kiedy ktoś o Tobie mówi, w oczach tkwią łzy.
Chociaż nie słyszysz, wiedz, że najważniejszy jesteś Ty.

Stanisław Wojtysiak

Magda Monika Pawlak.

GImNazJum

Podsumowanie I semestru roku szkolnego 2013/2014
Uczniowie wyróżnieni: Andżelika Siekacz, Weronika Wąsikowska, 

Milena Janka, Marta Dopieralska, Marlena Rakowska, Daria Michal-
ska, Wiktoria Wąsikowska, Karolina Pniewska, Marta Nowak.

Uczniowie, którzy otrzymali stypendium za wyniki w nauce: 1. Mi-
lena Janka, 2. Marta Dopieralska, 3. Wiktoria Wąsikowska, 4. Karo-
lina Pniewska.

Uczniowie, którzy otrzymali stypendium za osiągnięcia sportowe: 
1. Krzysztof Mierzwicki, 2. Rafał Dębowy, 3. Kacper Łojewski, 4. Ja-
cek Bolewski, 5. Kacper Tomicki, 6. Oskar Karpiński, 7. Kacper Goł-
dysiak, 8. Konrad Jarmórz, 9. Tomasz Stankiewicz.

Uczniowie ze 100% frekwencją: 1. Karolina Kędzierska, 2. Konrad 
Jarmórz, 3. Ewelina Pawlak, 4. Karolina Pniewska, 5. Kacper Tomic-
ki, 6. Patrycja Stawicka.

Dyrekcja
Foto: z archiwum szkoły
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Fotokonkurs  
„Gmina Topólka moją małą ojczyzną”

Stanisław Borkowski

Monika Smykowska, Jesienny krajobraz.

Weronika Mętlewicz, Rzeka Zgłowiączka.

„Gdzie koza chodzi, tam żytko się rodzi”

Barwna koza z Borku. Młoda koza z Orla.

Koza z Piorkowa. Koza z Paniewa.

Prace wyróżnione
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prelegent, są pozaklejane kratki wentylacyjne zimą w czasie 
sezonu grzewczego i dogrzewania mieszkań. Czad jest gazem 
bezwonnym i bezbarwnym, przez co bardzo groźnym dla ludzi. 
Wystarczy kilka minut przebywania w zaczadzonym pomiesz-
czeniu i dochodzi do śmiertelnego zatrucia. Jak uchronić się 
przed tym cichym zabójcą – jak go nazwał strażak – wystar-
czy wyposażyć swoje mieszkania w czujki gazowe. Urządzenia 
w porę ostrzegą nas przed zagrożeniem. Koszt takiego czujni-
ka to od 45 do 120 złotych, jest to nic w porównaniu z bezcen-
nością naszego życia.

Niegroźnym dla zdrowia było spotkanie z „czadem”, jaki 
dała w trakcie koncertu Budka Suflera. Z sentymentem wysłu-
chaliśmy wiecznie młodych przebojów brawurowo wykonanych 
przez pozostających w świetnej formie wokalistów zespołu. Na 
zdjęciach liderzy zespołu i czujka, która może uratować nam 
i naszym najbliższym życie.

Foto i tekst: Stanisław Wojtysiak

Odpust Św. Doroty  
w Orlu

Ferie

9 lutego w kościele parafialnym w Świerczynie ksiądz pro-
boszcz przygotował miłą niespodziankę dla swoich małych pa-
rafian. Były to podarunki zebrane w czasie kolędowania przez 
ich rówieśników z parafii w Meyen w Niemczech. Po Mszy 
Świętej przedstawicielki młodzieżowego koła CARITAS przygo-
towane słodkości rozdały dzieciom. 

Obdarowani złożyli na ręce ks. proboszcza Marka Stefań-
skiego wspólnie zrobione zdjęcie wraz z podziękowaniem dla 
dzieci z Meyen.

Tekst: Elżbieta Pesta-Wojtysiak
Foto: Stanisław Wojtysiak

Od ponad 600 lat 
św. Dorota zaprasza 
parafian i gości na 
odpust parafialny. 
W tym roku 09 lute-
go uroczystą mszę 
odpustową odprawi-
ło trzech kapłanów: 
ks. proboszcz Ta-
deusz Szczepaniak, 

ks. Paweł i ks. Krzysztof ze Zgromadzenia Księży Salezjanów 
z Torunia. Uroczystość uświetnili strażacy z Bycza i Orla, my-
śliwi z Koła Cyraneczka w Orlu z pocztami sztandarowymi. 

Foto i tekst: Stanisław Borkowski

W czasie ferii zi-
mowych w Świetlicy 
Wiejskiej w Sierako-
wach odbywały się 
zajęcia dla dzieci. 
Na zakończenie fe-
rii został rozegrany 
turniej tenisa sto-
łowego o puchar 
Wójta, rozgrywany 

w poszczególnych kategoriach wiekowych. Zwycięzcy otrzy-
mali puchary, które w imieniu Wójta Gminy wręczyła Przewod-
nicząca Rady Gminy Anna Niedośmiałek. Zwycięzcami zostali 
Radosław Jaroński, Katarzyna Sucharska i Filip Białecki. 
Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia. Wszyscy 
świetnie się bawili.

Marlena Białecka

Wójt Gminy Henryk Orłowski zorganizował wyjazd do Wło-
cławskiej Hali Mistrzów na koncert Budki Suflera. Został on po-

przedzony prelekcją pod hasłem „Stop 
czadowi”. Już po raz 6 uczestniczyli 
w takim spotkaniu mieszkańcy naszej 
gminy. Tym razem przedstawiciel Ko-
mendy Powiatowej Straży Pożarnej we 
Włocławku mówił o zagrożeniu, jakie nie-
sie dla ludzi tlenek węgla zwany popu-
larnie czadem. Przedstawił sposoby, jak 
uchronić siebie i rodzinę, by nie doszło 

do tragedii. Z analizy wypadków wynika, że najczęstszą przy-
czyną zaczadzeń jest niewłaściwe postępowanie człowieka. 
Bardzo często są to nieszczelne przewody kominowe, źle dzia-
łająca wentylacja lub jej brak. Częstym zjawiskiem, powiedział 

Stop czadowi. Dali czadu – Budka Suflera

Czujka.

Felicjan Andrzejczak.

Krzysztof Cugowski.

Romuald Lipko.

Niespodzianka od rówieśników
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Narodowy Dzień  
Żołnierzy Wyklętych

Od czterech lat 01 marca obchodzimy Dzień Żołnie-
rzy Wyklętych. Pamiętamy o żołnierzach, partyzantach 
i cywilnych ofiarach, przedstawicieli podziemia niepod-
ległościowego, którzy po II wojnie światowej przeciwsta-
wiali się wprowadzaniu w Polsce – obcego, totalitarnego 
i komunistycznego systemu władzy. Walczyli o prawo 
Polaków do wolnej i niepodległej Ojczyzny. Pamiętajmy 
o ich czynie i ofierze życia.

Stanisław Borkowski

Pan Władysław Dadzibóg rocznik 1920, mieszkaniec Świ-
nek, jest zasłużonym członkiem OSP w Orlu. To pogodny, to-
warzyski i szanowany mieszkaniec gminy Topólka. 
Stanisław Borkowski. Gdzie i jak Pan spędził młodość 
i czasy II wojny światowej?

Wł. D. Urodziłem się 23 XI 
1920 roku w Romanowie gmina 
Boguszyce. Dzieciństwo spędzi-
łem z rodziną pomagając w go-
spodarstwie. Szkołę powszechą 
(7 klas) ukończyłem w Mąkoszy-
nie. W 1934 roku wstąpiłem do 
Związku Strzeleckiego. Za do-
bre wyniki strzeleckie otrzyma-
łem odznaczenia I i II stopnia. 
Marzyła mi się kariera wojsko-
wa. W 1939 roku zacząłem się 
starać, aby wstąpić do szkoły 
podoficerskiej WP. Jednak pla-
ny się pokrzyżowały, ponieważ 

wybuchła wojna. 23.08.1939 r. dostałem wezwanie na komisję 
wojskową i za dwa dni byłem już w wojsku w 28 Pułku Strzel-
ców Kaniowskich w Łodzi Kaliskiej. W czasie kampanii wrze-
śniowej walczyłem w okolicach Góry Kalwarii i pod Warszawą, 
gdzie po przegranej bitwie dostałem się do niemieckiej niewoli. 
Początkowo Niemcy nas zagnali do ręcznego kopania ziemnia-
ków dla wojska. Na noc prowadzili nas do kościoła w Rawie 
Mazowieckiej. Po jakimś czasie jeńców podzielili na dwie gru-

Władysław Dadzibóg – sposób na długie życie
py. Jednych zabrali i gdzieś wywieźli – najprawdopodobniej na 
roboty, a innych wypuścili – między innymi mnie, ale mój brat 
nie miał tyle szczęścia.

Wróciłem do rodziców. 23 maja 1945 roku ożeniłem się 
i wyjechałem na Śląsk do pracy w górnictwie. Potem wyjecha-
łem z żoną na Zachód Polski koło Krosna do miejscowości Sy-
binka. Tam zajmowałem się żywicowaniem. Po roku wróciłem 
z żoną i dwójką dzieci do rodziców.

Z Reformy Rolnej otrzymałem gospodarstwo w miejscowo-
ści Świnki. 
SB. Co Pan robił – jaki tryb życia prowadzi, że zachowuje 
tak dobry wygląd i sprawność fizyczną?

Wł. D. Całe swoje życie pracowałem fizycznie. Wyżywienie 
zawsze było gotowane: rano, w południe i wieczorem. Posiłki 
nie powinny być tłuste. Dużo jeżdżę na rowerze. 
SB. Jakie ma Pan pasje i zainteresowania?

Wł.D Moje pasje to rower!, w okresie wiosenno-letnim przy-
jeżdżam do kościoła w Orlu na rowerze. Do Izbicy Kujawskiej 
także lubię wybrać się rowerem, ponadto robótki koszykarskie 
z wikliny, szewcowanie i drobne prace w gospodarstwie. 
SB. Jakie dalby Pan rady młodym i dorosłym, ażeby za-
chować tak dobry wygląd, sprawność fizyczną i umysłową 
w jesieni życia?

Wł.D. Moje rady: nigdy nie wychodzić z domu rano na 
czczo, nosić się ciepło, dużo ruchu, nie denerwować się i nie 
stresować, dużo śmiechu i pogody ducha, kontaktu z innymi 
ludźmi i zabaw, mało alkoholu. Polecam dużo jazdy na rowerze. 

Rozmawiał: Stanisław Borkowski

Zebranie sprawozdawcze w OSP – Orle
25 stycznia odbyło się zebranie sprawozdawcze 

z udziałem Wójta Gminy – Henryka Orłowskiego, Z-cy 
Komendanta Powiatowego PSP Kap. Stokwisza, Preze-
sa Powiatowego OSP Romana Szczerbiaka oraz Preze-
sa Gminnego OSP Andrzeja Dierżawskiego. 

Na zebraniu omówiono działalność OSP za rok ubie-
gły oraz przedstawiono plan pracy na rok 2014. Jed-
nostka czyni starania o przyjęcie do Krajowego Systemu 
Ratownictwa, planuje remont budynku remizy oraz czy-
ni przygotowania do obchodów 90. rocznicy powołania 
OSP w Orlu.

Foto i tekst: Stanisław Borkowski
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Oliwia Lena Pawlak, ur. 13.11.2013 r.,
zam. Kamieniec

Urodzili się

Nikola Balcerak, ur. 04.09.2013 r.,
zam. Bielki

Zuzanna Desecka, ur. 28.09.2013 r.,
zam. Kozjaty
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Jakub Smól, ur. 08.11.2013 r.,
zam. Świerczynek

Zaproszenie do udziału w konkursie

KONTAKT Z ORGANIZATOREM: 
TEL. 61 8107629 w. 31

fotokonkurs@muzeum-szreniawa.pl

Aleksandra Wrzesińska, ur. 22.11.2013 r.,
zam. Orle

Natalia Piernik, ur. 06.12.2013 r.,
zam. Orle


