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Rada Gminy Topólka
26 września odbyła się XXI Sesja Rady Gminy, na której radni podjęli uchwały 

w sprawach:
1. Wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nie-

ruchomości nr 31/21 o powierzchni 48 m2 położonej w miejscowości Topólka.
2. Zmiany uchwały Nr XVIII/160/13 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia 2013 r. 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Topólka.
3. Zmiany uchwały Nr XVIII/161/13 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia 2013 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014.

30 października odbyła się XXII, ostatnia w VI kadencji, Sesja Rady Gminy, na 
której radni podjęli uchwały w sprawach:
1. Opłaty od posiadania psów na rok 2015.
2. Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 i zwolnień 

w tym podatku.
3. Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015.
4. Obniżenia ceny skupu żyta, dla celów podatku rolnego na rok 2015.
5. Podatku leśnego na rok 2015.
6. Zmiany Uchwały Nr XVIII/162/13 Rady Gminy Topólka z dnia 20 grudnia 2013 r., 

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieru-
chomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie od-
padami komunalnymi na rzecz Gminy Topólka.

Przewodniczący Rady Gminy 
Anna Niedośmiałek

Podsumowanie kadencji
Zamyka się kolejny etap w historii Gminy Topólka. Dni VI kadencji Rady Gminy 

przeminęły szybko. Na przestrzeni tych czterech lat na sesjach obradowaliśmy 22 razy. 
Uchwaliliśmy 198 aktów prawa miejscowego w postaci uchwał. Komisje stałe 

Rady Gminy odbyły 171 posiedzeń. Komisja Rewizyjna – 20, budżetowa – 38, oświa-
ty – 43, promocji 70. Opracowaliśmy 4 gminne budżety i 4 razy udzieliliśmy Wójtowi 
absolutorium.

Dziękuję radnym za wspólną pracę dla dobra naszej gminy. Za dobrą współpracę 
dziękuję Wójtowi Gminy – Henrykowi Orłowskiemu, Zastępcy Wójta – Romanowi Ant-
czakowi, Skarbnikowi Gminy – Teresie Głowackiej, Sekretarzowi Gminy – Konradowi 
Lewandowskiemu, pracownikom Urzędu Gminy i Ani Wasiak za sprawne prowadze-
nie biura Rady.

Życzę wiele pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym, dalszej owocnej dzia-
łalności i aktywności w działaniach na rzecz naszej gminy i jej mieszkańców. 

Pragnę, aby nasze potrzeby i oczekiwania były systematycznie realizowane, a to 
jak wiemy, w dużej mierze zależy od tych, którzy z naszej woli, 16 listopada otrzyma-
ją mandat radnego i będą dzierżyć stery gminnej władzy przez kolejne 4 lata.

Na zdjęciu od lewej siedzą: Anna Wasiak (pracownik biura Rady), Teresa Gło-
wacka (skarbnik), Anna Niedośmiałek, Alfreda Smól, (stoją): Andrzej Dykon, Andrzej 
Waszak, Stanisław Wojtysiak, Piotr Maciejczak, wójt Henryk Orłowski, Wojciech Ba-
nasiak, Stanisław Ostrowski, Karol Krzanowski, Marek Maciejewski, Waldemar Wuj-
kiewicz, Stanisław Borkowski, Tadeusz Piekarski.

Szanowni  
Czytelnicy!

Dobiega końca VI kadencja Rady 
Gminy i kończy się również nasz man-
dat, jaki otrzymaliśmy na redagowanie 
Biuletynu Informacyjnego Nasze Sprawy. 
Rada powierzyła mi kierowanie zespołem 
redakcyjnym w składzie: Anna Niedo-
śmiałek, Alfreda Smól, Maria Jarzynow-
ska, Danuta Szymańska-Mączka, Stani-
sław Borkowski oraz Anna Wasiak, która 
współpracowała z redakcją. 

Wiem, jak ważną rolę w naszej spo-
łeczności odgrywa gazeta, wiem także, 
jak ważne jest słowo pisane, dlatego też 
staraliśmy się tak przygotowywać zebra-
ne materiały, aby były poprawne, czytelne 
i zrozumiałe dla czytelnika. Zasięgaliśmy 
zawsze informacji u źródeł, co praw-
da niektóre były dla nas niedostępne ze 
względu na Ustawę o ochronie danych 
osobowych lub zarządzenie Wójta. Robi-
liśmy wszystko, aby przekazywane przez 
nas wiadomości były rzetelne i spraw-
dzone. Zabiegaliśmy o to, aby biuletyn 
był przyjazny dla czytelnika, łączył, a nie 
dzielił społeczność naszej gminy. Jednym 
z zadań zespołu redakcyjnego, którym 
kierowałem, była promocja gminy na fo-
rum powiatu, województwa i kraju. W tym 
celu wydawaliśmy również wersję elektro-
niczną dwumiesięcznika. Nasze Sprawy 
można przeglądać na stronie internetowej 
Gminy Topólka http://www.topolka.pl/# 

Redakcja otwarta była na propozy-
cje mieszkańców. Często korzystaliśmy 
z Waszych zaproszeń. Wiedzieliśmy, co 
ciekawego dzieje się u Was, co organi-
zujecie w świetlicach, na placach zabaw 
i mogliśmy o tym napisać na naszych ła-
mach. 

Nie byliśmy jednak zawodowymi 
redaktorami, dlatego też w przypadku 
drobnych niedociągnięć liczyliśmy na wy-
rozumiałość naszych czytelników, za co 
w imieniu całego zespołu dziękuję.

Myślę, że udało się nam spełnić po-
kładane nadzieje. Żegnamy się z na-
szymi czytelnikami w poczuciu dobrze 
wypełnionego obowiązku. Wierzymy , że 
Rada VII Kadencji będzie kontynuowała 
redagowanie biuletynu, który w 2000 r. 
zapoczątkował założyciel i pierwszy re-
daktor naczelny Andrzej Grabowski. 

Stanisław Wojtysiak
Przewodniczący Rady Gminy Topólka

Anna Niedośmiałek
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W ramach programu „Ludziom na ratunek”, Regionalnego 
Programu Operacyjnego – Etap III, zakupiono przy wsparciu 
samorządów, sprzęt specjalistyczny dla jednostek Ochotni-
czych Straży Pożarnych z terenu województwa.

Uroczyste przekazanie sprzętu jednostkom OSP odbyło się 
28 października br. w Złotorii koło Torunia. 

Z terenu powiatu radziejowskiego jedyną jednostką, która 
otrzymała sprzęt „łódź lodową” do ratownictwa wodnego jest 
OSP Orle z naszej gminy.

Specjalistyczną łódź odbierali: Jan Wajer Prezes OSP, Ed-
mund Nowakowski – Naczelnik OSP i druh Grzegorz Wajer. 
Sprzęt wręczał Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskie-
go – Piotr Całbecki wraz z Komendantem Wojewódzkim PSP 
Starszym Brygadierem Tomaszem Leszczyńskim, Komendan-
tem Powiatowym PSP w Radziejowie Młodszym Brygadierem 
– Sławomirem Jagasem oraz Prezesem Powiatowym OSP – 
Romanem Szczerbiakiem.

Druhowie z Orla składają podziękowania Sławomirowi Ja-
gasowi za dobrą współpracę, a Wójtowi Gminy Henrykowi Or-
łowskiemu za wsparcie finansowe przy zakupie sprzętu. 

Foto i tekst Stanisław Borkowski

Nowy Rok Szkolny 2014/2015
W roku szkolnym 2014/15 do trzech placówek oświatowych 

w naszej gminie uczęszcza 443 uczniów, tj. o 14 uczniów wię-
cej w stosunku do roku minionego. Wychowaniem przedszkol-
nym zostało objętych 117 dzieci do oddziałów przedszkolnych, 
o 18 dzieci mniej w stosunku do roku ubiegłego, w tym 28 
sześciolatków, 49 pięciolatków i 40 trzy i czterolatków. Do klas 
pierwszych wśród dzieci siedmioletnich uczęszcza 22 sześcio-
latków, 18 w szkole w Topólce i 4 w Paniewie.

• Do Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Topólce uczęsz-
cza 159 uczniów do 9-u oddziałów, o 10 uczniów więcej w sto-
sunku do roku minionego.

• Do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce 
uczęszcza 231 uczniów do 12 oddziałów, o 4 uczniów więcej 
w stosunku do roku minionego i 98 dzieci do pięciu oddziałów 
przedszkolnych (21 sześciolatków, 37 pięciolatków i 40 trzy 
i czterolatków).

• Do Szkoły Podstawowej im. Franciszka Becińskiego w Pa-
niewie uczęszcza 56 uczniów do 6 oddziałów, o 4 uczniów 
więcej w stosunku do roku minionego i 19 dzieci do od-
działu przedszkolnego (7 sześciolatków i 12 pięciolatków).

W szkołach poza godzinami wynikającymi z ramowego planu 
nauczania funkcjonują dodatkowe zajęcia wynikające z wyda-
nych orzeczeń i opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych 
w wymiarze tygodniowym – Indywidualne zajęcia rewalidacyj-
ne w ilości 42 godzin, nauczanie indywidualne w ilości 74 

godzin, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w ilości 40 go-
dzin, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 18 godz.

Rok szkolny 2014/15 przyniósł zmiany kadrowe w Szkole 
Podstawowej w Topólce i Paniewie.

W drodze konkursu zostali wyłonieni na pięcioletnią kaden-
cję, dyrektor szkoły Grzegorz Pierucki w Topólce, a w Paniewie 
Barbara Wieser.

z-ca wójta Roman Antczak

Ludziom na ratunek Orle 90-lecie OSP
Staraniem światłych ludzi – Salezego Lewińskiego kierownika 

Szkoły Powszechnej w Orlu, Juliana Skuteckiego gospodarza z 
Orla i Władysława Oziminkowskiego gospodarza z Borku w 1924 
roku została powołana Ochotnicza Straż Pożarna w Orlu. Jest to 
najstarsza jednostka OSP w gminie Topólka. Przez te wszystkie 
lata jednostka zmieniała swoje oblicze i wyposażenie. Tak jak 
przed wojną, tak i obecnie OSP w Orlu jest wyróżniającą się jed-
nostką wśród pozostałych z terenu gminy. Świadczą o tym działa-
nia operacyjne – bojowe i zawody sportowe organizowane każde-
go roku.
OSP w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

Dzięki staraniom obecnego Zarządu OSP z Prezesem Janem 
Wajerem i Naczelnikiem Edmundem Nowakowskim na czele, jed-
nostka z Orla została włączona do krajowego systemu. Nie było-
by tego sukcesu, gdyby nie zaangażowanie i wkład pracy druhów 
strażaków w celu dostosowania budynku remizy do wymogów 
technicznych, które musi spełnić OSP, aby starać się o przyję-
cie do systemu. Jest to znaczące wyróżnienie dla straży z Orla, 
a zarazem wielkie wyzwanie żeby sprostać wymogom i oczekiwa-
niom wynikającym 
z uczestnictwa 
wkrajowym syste-
mie. Dwie jednostki 
z terenu gminy czy-
li Topólka i Orle są 
w tym systemie.

Wielkie uznanie 
należy się wszyst-
kim druhom i Zarzą-
dowi OSP w Orlu. 
Podziękowania za 
pomoc w staraniach 
o przyjęcie do systemu należą się Wójtowi Gminy – Henrykowi 
Orłowskiemu, Prezesowi Powiatowemu OSP – Romanowi Szczer-
biakowi, Komendzie Powiatowej PSP w Radziejowie, Arkadiuszowi 
Pawlakowi oraz Stanisławowi Lewińskiemu i Andrzejowi Kurzawie, 
Stanisławowi Lewińskiemu, Grzegorzowi Wajerowi, Jarkowi Front-
czakowi oraz Bartkowi Lewińskiemu i Łukaszowi Wilińskiemu.

Foto i tekst Stanisław Borkowski 
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SP  PANIEWO

Konkurs krasomówczy
17.10.2014 r. na zamku w Golubiu-Do-

brzyniu odbyły się Wojewódzkie Kujawsko-
-Pomorskie Eliminacje Konkursu Krasomów-
czego Dzieci i Młodzieży. 

Naszą szkołę reprezentowali: Mariusz Kosiń-
ski z klasy Va i Milena Mikołajczak z klasy IIIa. 
Oboje rywalizowali w kategorii szkół podstawo-
wych i udowodnili, że oratorstwo to ich pasja.

W wyniku przesłuchań I miejsce zajął 
Mariusz Kosiński, który będzie reprezentował 
nasze województwo na etapie ogólnopolskim 
w Legnicy.

Bardzo ładnie zaprezentowała się też Mi-
lenka – przygotowana przez Barbarę Kordylak, 
ale nie wykorzystała regulaminowego czasu, 
za co odjęto jej punkty i ostatecznie spadła 
z III na VII miejsce.

Obojgu uczestnikom gratulujemy i trzy-
mamy kciuki za kolejne sukcesy.

Opiekun: Anna Michalak

Warsztaty ekologiczne
W dniach 9-10 oraz 15-16 września odbyły się wyjazdy uczniów 

na warsztaty ekologiczne do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Górznie. 
W pierwszym terminie na zajęcia wyjechali uczniowie klas starszych, 
a w drugim trzecioklasiści. Głównym punktem programu było zwie-
dzanie rezerwatu przyrody „Szumny Zdrój”. Wycieczka po rezerwacie 
dostarczyła wielu niezapomnianych wrażeń. Pomimo zmęczenia wszy-
scy byli zadowoleni i z ochotą wzięli udział w pozostałych zajęciach. Na 
koniec dnia odbyła się dyskoteka, a po niej, dla większości uczestni-
ków, pierwsza noc poza domem bez rodziców. Wszystko skończyło się 
jednak szczęśliwie i cała grupa zdeklarowała chęć ponownego wyjazdu.

Grażyna Szklarska

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka
19.09.2014 r. dzieci z grup zerowych A, B 

i C obchodziły Dzień Przedszkolaka. Uczestni-
czyły w zabawach sportowych na świeżym po-
wietrzu, zorganizowanych na boisku szkolnym, 
gdzie musiały wykazać się umiejętnościami 
małych sportowców. Przedszkolakom towarzy-
szyły śmiech i głośne dopingi podczas zabaw. 
Dzieci w nagrodę otrzymały słodki upominek.

Dyrektor szkoły Grzegorz Pierucki

Nasz elementarz
2 września pierwszoklasiści wypożyczyli 

ze szkolnej biblioteki podręcznik MEN „Nasz 
elementarz”. Książka jest własnością szkoły 
i w przyszłości będzie przekazana innym dzie-
ciom. Dlatego nauczyciel bibliotekarz zwracał 
uwagę na potrzebę szanowania podręcznika, 
tak, aby następni uczniowie mieli przyjem-
ność pracy z przekazanymi egzemplarzami.

Wybory do nowego SU
16. 09.2014 roku w naszej szkole odbyły się wybory do SU. Do 

pracy w samorządzie szkolnym zgłosiło się 9 osób. Wszyscy ucznio-
wie klas 0-6, obecni tego dnia w szkole , chętnie uczestniczyli w wybo-
rach, oddając swój głos na osobę kandydującą. Głosowanie przebiegało 
bardzo spokojnie i bez zakłóceń. Oto wyniki: liczba głosujących – 76; 
liczba głosów ważnych – 76; liczba głosów nieważnych – 0; przewodni-
czącą SU została Agnieszka Sikorska z kl .VI. Zastępcą przewodniczą-

cego Jędrzej Kosmalski z kl. V. 
Sekretarzem Konrad Pogodziński 
z kl. VI. Skarbnikiem Zuzanna 
Szczepańska z kl. V

Nowemu SU oraz jego opie-
kunowi Jolancie Zawadzie w no-
wym roku szkolnym życzymy 
owocnej pracy, wielu sił i wy-
trwałości a także pomysłowości.

Tekst Beata Jaskólska

Ślubowanie kl. I
22 pażdziernika 

2014 r. był wyjątkowym 
dniem dla Pierwszaków, 
którzy złożyli ślubowanie 
i zostali przyjęci do gro-
na uczniów naszej szkoły, 
Szkoły Podstawowej im. 
Franciszka Becińskiego 
w Paniewie. W uroczysto-
ści uczestniczyli rodzice, 
Rada Pedagogiczna oraz cała społeczność uczniowska. Pierwszoklasiści 
po zaprezentowaniu swoich umiejętności zostali obdarowani przez ro-
dziców oraz starszych kolegów prezentami. Ślubowanie zakończyło się 
słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.

Wszystkim Pierwszoklasistom życzymy samych sukcesów w nauce, 
dużo uśmiechu na co dzień i wielu przyjaciół w szkole.

dyr. szk. Barbara Wieser

Ślubowanie klas pierwszych
17 października 2014 r. 48 uczniów 

klas pierwszych zostało przyjętych do Braci 
Uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. Miko-
łaja Kopernika.

Mali artyści odważnie zaprezentowali swe 
umiejętności słowno-muzyczne. Następnie na 
prośbę rodziców Dyrektor Szkoły – Grzegorz 
Pierucki dokonał uroczystego Aktu Pasowania 
na ucznia. Uroczystość zakończyła się słod-
kim poczęstunkiem i pląsami przy muzyce.
Mariola Linert, Mirosława Nieznańska, Ewelina Gawrysiak
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WycIeczKI – Biskupin 2014
We wrześniu br. nasi gimnazjaliści odbyli wycieczki: do Biskupina 

i Warszawy.
19 września uczestniczyli w XX Festynie Archeologicznym, który 

w tym roku nosił tytuł „Kamień, brąz, żelazo”. Młodzież mogła, niemal-
że w bezpośredni sposób, spotkać się z myśliwym i zbieraczem, który 
w epoce neolitu został hodowcą i rolnikiem, a tym samym lepiej zro-
zumieć genezę i znaczenie rewolucji neolitycznej. Gimnazjaliści odby-
li także przygodę z brązownikiem i kowalem, uczestnicząc w licznych 
warsztatach edukacyjnych. Emocji było co niemiara.

Nie mniej eks-
cytująca była wy-
cieczka do Warsza-
wy, która odbyła się 
26.09.2014r. Ucznio-
wie mieli bowiem 
możliwość poznania 
historii i zwiedzenia 
Pałacu Prezydenckie-
go. Sień Wielka, Ka-
plica pw. Zwiastowa-
nia Najświętszej Marii 
Panny, Sala Rokoko, 
Sala Biała, Antyszambry, Sala Nowosielskiego, Sala Kolumnowa, Sala 
Obrazowa, Sala Okrągłego Stołu wywoływały niesamowite i niezapo-
mniane wrażenia. Tutaj przeszłość łączy się z teraźniejszością. 

W dalszej części wycieczki zwiedziliśmy Muzeum Literatury Ada-
ma Mickiewicza. Była to doskonała lekcja z życia i twórczości Patrona 
naszej szkoły, która pozwoliła nam przenieść się w 2 połowę XVIII w. 
i 1 połowę XIXw.

Społeczność Publicznego Gimnazjum im. Adama Mickiewicza 
w Topólce składa Renacie Muraczewskiej serdeczne podziękowania za 
pomoc w zorganizowaniu wycieczki do Pałacu Prezydenckiego.

Agnieszka Kordylak

GIMNAZJUM

Wybory do Samorządu Uczniowskiego
7 października 

2014 r. w Publicz-
nym Gimnazjum im. 
Adama Mickiewicza 
w Topólce odbyły się 
wybory do Samorzą-
du Uczniowskiego. 
Każdy uczeń szkoły 
mógł oddać swój głos 
na jedną z pięciu kan-
dydatek. Głosowanie 
odbyło się zgodnie 
z zasadami demokra-
cji. W głosowaniu taj-
nym zostali wyłonieni 
przedstawiciele samo-
rządu: przewodnicząca 
– Patrycja Majewska kl.IIb – 67 głosów, z-ca przewodniczącej – Klau-
dia Topolska – 33 głosy i skarbnik – Oliwia Siwińska – 20 głosów. Ży-
czymy naszemu samorządowi, żeby spełnił pokładane w nim nadzieje.

Katarzyna Smól, Ryszard Kujawa

Dzień Papieski – Dzieło Nowego Tysiąclecia
Jak co roku członkowie szkolnego Koła Biblijnego – Caritas wzię-

li udział w zbiórce pieniędzy na fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło 
Nowego Tysiąclecia”. Tego roku (12 X 2014) hasłem akcji były słowa; 
„Jan Paweł II – Bądźcie Świętymi”. Miały one związek z 36 rocznicą 
wyboru Polaka na papieża. Wszyscy bardzo się zdziwili, gdy w 1978 
roku konklawe wybrało na papieża Karola Wojtyłę, urodzonego na pol-
skiej ziemi. Przyjął On imię Jan Paweł II i szybko stał się jedną z naj-
ważniejszych postaci naszych czasów.

Niósł posłanie miłości 
i pokoju. Jego słowa pięt-
nowały zło, a umacniały 
tych, którzy czynią dobro. 
Ludzie darzyli Go ogrom-
nym szacunkiem w pełni 
zasłużonym. Papież szcze-
gólnie umiłował młodzież. 
Nauczał, że Bóg jest na-
szym dobrym Ojcem.

Serdecznie dzięku-
jemy wszystkim, którzy 
wspierali ten szczytny cel.

Pod hasłem „Święty-
mi bądźcie” 12 października obchodziliśmy Dzień Papieski. W poniedzia-
łek 13.10.2014 r. w ramach Dnia Papieskiego w Gimnazjum im. A. Mic-
kiewicza został przeprowadzony Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II.

W konkursie brało udział 27 uczniów z klas I, II, III naszego gimna-
zjum. Uczniowie mogli wykazać się wiedzą dotyczącą życia Jana Pawła II.

I miejsce Milena Janka – kl. II, II miejsce Andżelika Siekacz – kl. 
II, III miejsce Patryk Dobiecki – kl. II, IV miejsce Patrycja Stawicka – 
kl. III, IV miejsce Kamil Zasada – kl. I, V miejsce Paulina Brzezińska 
– kl. III. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody. Gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.

Wspominając pontyfikat Jana Pawła II
„Świętymi Bądźcie” – pod takim hasłem odbyła się w gimnazjum 

uroczysta akademia poświęcona Janowi Pawłowi II.
W słowno-muzycznym montażu młodzież przedstawiła życie Jana 

Pawła II.
Nawiązując do hasła Dnia Papieskiego „Jan Pawęł II – Świętymi 

Bądźcie”, uczniowie podkreślili, że każdy powinien chcieć być świętym 
i nie bać się tego. Wszyscy zmierzamy do świętości, do życia na za-
wsze w Bogu – a to jest właśnie świętość. Młodzież zachęcała, by na-
śladować Jana Pawła II i innych uczniów Jezusa: „Idźmy po ich śladach 
i zapisujmy naszą historię wiary, nadziei i miłości”.

Aneta Tejman

Dzień Papieski – uczniowie biorący udział w apelu 
wraz z opiekunami.

SP Paniewo: Wycieczka
W piątek 10.10.2014 roku dzieci z klas 0-III pod opieką swych wy-

chowawców udały się na wycieczkę do Piekarni w Topólce. Na począt-
ku przeszliśmy do pomieszczenia, w którym znajdowały się maszyny do 
wyrobu ciasta chlebowego. Uczniowie dowiedzieli się, do czego służą 
poszczególne urządzenia. Mogli tam zapoznać się z kolejnymi etapami 
wypieku chleba. Dzięki uprzejmości pracowników mieli okazję spróbo-
wać gorącego chleba i świeżutkich bułeczek z chrupiącymi skórkami 
– tego smaku nie da się opisać. Potem udaliśmy się na wycieczkę do 
lasu w Orlu na prawdziwą lekcję przyrody, gdzie pan leśniczy opowie-
dział nam o swojej pracy. Następnie zabrał nas na spacer po lesie, 
w czasie którego podziwialiśmy piękne kolory jesieni. Mamy nadzieję, 
że zebrane wiadomości z tej lekcji zapamiętamy na długo. Serdecznie 
dziękujemy Lesławowi Szymańskiemu oraz Arkadiuszowi Pawlakowi za 
ciepłe przyjęcie i dostarczenie nam miłych wrażeń.

Tekst: B. Jaskólska
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Zbliża się koniec kadencji 2010-2014 organów gminy, 
w tym wójta gminy. Dobrym zwyczajem powinno być złożenie 
społeczności lokalnej sprawozdania z realizacji zadań, które 
Wójt Gminy nakreślił w swoim programie wyborczym.

Kadencja 2010-2014 była kontynuacją wcześniejszych 
planów i działań. Startując w wyborach w 2006r. przedstawi-
łem mieszkańcom wizję rozwoju gminy w dłuższej perspekty-
wie niż okres kadencji. Moja wizja rozwoju gminy oparta była 
na dokumentach strategicznych, takich jak: Strategia Rozwoju 
Gminy, Plan Rozwoju Lokalnego, Wieloletni Plan Zamierzeń In-
westycyjnych, Wieloletnia Prognoza Finansowa, Plany Odnowy 
Miejscowości, programy związane z ochroną środowiska oraz 
wiedzę o realiach budżetowych gminy i środkach pomocowych 
z Unii Europejskiej na lata 2007-2014.

Wizja rozwoju Gminy Topólka przedstawiona przez moją 
skromną osobę uzyskała aprobatę i zawarłem w ten sposób umo-
wę z mieszkańcami Gminy Topólka na realizację przedsięwzięć, 
które są przyjazne ludziom oraz poprawiają estetykę gminy.

Po zakończeniu kadencji 2006-2010 złożyłem mieszkań-
com szczegółowe sprawozdanie z mojej działalności i realizacji 
przedsięwzięć, które przyczyniły się do poprawy życia miesz-
kańców. W sposób skondensowany przypominam ważniejsze 
zadania zrealizowane w tym okresie: przebudowa 18 km dróg 
gminnych, modernizacja hydroforni w Paniewie i Orlu, wyre-
montowanie świetlic wiejskich (w Kamieńcu, Topólce, Torzewie, 
Paniewie), doposażenie jednostek OSP w samochody bojowe 
(Topólka, Orle, Torzewo, Kamieniec), zakończenie wodociągo-
wania gminy (z wykorzystaniem wsparcia funduszu z progra-
mów RPO, PROW, PPWOW i środków własnych).

W moim programie na kadencję 2010-2014 priorytetem były 
zadania z zakresu: przebudowy dróg, inwestycji proekologicznych, 
odnowy miejscowości, sprawy z zakresu kultury i oświaty, sprawy 
społeczne ujęte w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.

W mijającej kadencji przebudowano 17,5 km dróg gminnych.
Sadłużek – Morzyce  846m   158,4
Chalno – Czamanin  1763m 299,1 (FOGR)
Czamaninek   1945m 618,0 (Schetynówka)
Czamanin Kol.  600 m  115,7
Kozjaty – Grochowiska 400m  125,9
Chalno – Świnki  1054,4m 215,0
Topólka – Świerczyn 1610m 261,5
Świerczynek – Czarnocice 420m  116,2
Orle – Orle   1501,7m 256,9
Torzewo    1086m 286,5
Znaniewo – Głuszynek 200m  94,5
Świerczyn – Borek 606m  125,0
Opielanka – Borek 1066m 271,0
Sadłóg – Paniewo 815m  165,0
Świerczyn – Świerczynek  989m  202,1
Czamanin – Czamanin 858m  114,0 (FOGR)
Rybiny – Świnki  350m  48,4

Kozjaty – Świszewy 1000m 142,0
Karczówek   310m  74,0
Droga osiedlowa w Topólce 60,0
Ścieżka pieszo-rowerowa  1519m

Łączna wartość wykonanych prac wyniosła 5.172.600 zł, 
środki na ten cel pochodziły z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z działania Od-
nowa Wsi, funduszów z Urzędu Marszałkowskiego, tzw. „schety-
nówek” z Urzędu Wojewódzkiego oraz środków własnych.

Mając na uwadze poprawę jakości życia przeprowadzono 
modernizację hydroforni w Paniewie oraz budowę sieci kana-
lizacyjnej w Orlu. Ogólny koszt wyniósł 514643,70 zł. Środki 
w 70% pochodziły z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
z działania podstawowe usługi dla ludności.

W celu ochrony środowiska Gmina realizowała, przy udziale 
srodków europejskich, zadanie pod nazwą budowa oczyszczal-
ni ścieków. Na terenie gminy wybudowano 119 przydomowych 
oczyszczalni na kwotę 1071030 zł. Opracowano program li-
kwidacji azbestu przy udziale środków z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska, dokonano inwentaryzacji pokryć 
dachowych płytami azbestowymi. Zawarto umowę z Woje-
wódzkim Funduszem Ochrony Środowiska na zdjęcie, transport 
i utylizację eternitu z pokryć dachowych (właściciel nie ponosił 
żadnych kosztów). Warunkiem wsparcia jest złożenie stosow-
nego wniosku do Urzędu Gminy oraz figurowanie w Krajowym 
Rejestrze Azbestowym.

Gmina starała się o pozyskanie środków na wybudowanie 
oczyszczalni ścieków wraz z przyłączami, ale wniosek został 
odrzucony. W 2010 r. na mocy uchwały Samorządu Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego wyznaczono strefę aglomeracji dla 
Gminy Topólka i w ten sposób zostały spełnione wszystkie uwa-
runkowania do otrzymania wsparcia finansowego. Kolejne nasze 
wnioski były odrzucane ze względu na zmiany ustawy z dnia 
3 października 2007 r. o udostepnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Gmina dołożyła 
wszelkich starań w osiągnięciu wymaganych procedur i decyzji 
wraz z dokumentacjami dotyczacymi realizacji inwestycji . Obec-
nie podjęte zostały działania o wyjście z aglomeracji ze wzglę-
du na nowe uwarunkowania prawne. Podjeto stosowne uchwały 
Rady Gminy w sprawie zmiany koncepcji budowy oczyszczalni 
ścieków (etapowość realizacji przedsięwzięcia). Wykupiono grunt 
pod budowę oczyszczalni. Zadanie to zostało wpisane do inwe-
stycji priorytetowych z nowego rozdziału środków pomocowych 
na lata 2014-2020 w ramach funkcjonowania Obszaru Rozwoju 
Społeczno-Gospodarczego obejmującego powiat radziejowski.

Dla poprawy bezpieczeństwa i estetyki w ramach środków 
PROW i odnowa miejscowości wybudowano parkingi w miej-
scowościach: Czamaninek (81.766,97 zł), Bielki (53.214,38 
zł), Sierakowy (48.137,36 zł), Sadłóg (60,155,01 zł), Topólka 
(76.476,66zł). Zagospodarowano centrum Topólki: chodnik, 
parking, mini-targowisko i oznakowanie szlaków turystycznych 
– łącznie 230.948,00 zł).

Podsumowanie pracy

Parking Topólka przy SP
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Wychodząc naprzeciw oczekiwaniu społecznemu dotyczą-
cemu działalności kulturalno – sportowej i społecznej przepro-
wadzono remont, modernizację i doposażenie świetlic wiejskich 
w Bielkach (52.356,65 zł), Kamieńcu (27.715,65 zł), Paniewie 
(48.160,19 zł), Torzewie (68.167, 97 zł) i Orlu (120.000 zł). Po-
budowano place zabaw w Sierakowach (23.703, 80 zł) i Topól-
ce (30000 zł) oraz siłownię zewnętrzną w Topólce (70.000 zł 
– utwardzenie placu i jego wyposażenie). Środki pochodziły 
w 20% z programu PROW – „Odnowa i Rozwój Wsi” i tzw. ma-
łych projektów z Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu 
Radziejowskiego”.

Przeprowadzono termomodernizację obiektów komunalnych 
GOK w Topólce, świetlice wiejskie; w Bielkach, Sadłogu, Siera-
kowach oraz budynku urzedu gminy. Ogólny koszt tych przed-
sięwzięć wyniósł 282.716,36 zł.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców doposażono jed-
nostki OSP w niezbędny sprzęt pożarniczy. Gmina zawarła po-
rozumienie z KW Związku OSP oddział w Toruniu na uczest-
nictwo w programie z funduszu RPO pod nazwą „Ludziom Na 

Ratunek”. W ramach tego programu zakupiono dla OSP To-
pólka – zestaw hydrauliczny (17.499 zł z czego wkałd własny 
3499 zł), dla OSP Orle – silnik zaburtowy (9165 zł, wkład wła-
sny 1800 zł), torbę medyczną (5063,20 wkład własny wyniósł 
1013,04 zł) oraz łódź lodową (6000 zł, wkład gminy to 1300 zł), 
samochód bojowy dla OSP Paniewo. Sukcesem Gminy i dru-
hów z Orla jest włączenie jednostki OSP do Krajowego Sys-
temu Ratowniczo-Gaśniczego – specjalizacja ratownictwo wod-
ne. W związku z tym, że jednostka OSP została wyposażona 
w niezbędny sprzęt, by funkcjonować w tym systemie (wspo-
mniane wcześniej wyposażenie) włączenie do systemu krajo-
wego jest ukoronowaniem zaangażowania druhów OSP Orle 
na rzecz jednostki i społeczności, w której funkcjonują.

Funkcjonując w społeczności lokalnej nie sposób pominąć 
kwestii tradycji, kultury i życia sakralnego mieszkańców. Wkład 
i wysiłek administratorów parafii Orle i Topólka zaowocował pozy-
skaniem środków unijnych na remont obiektów w Orlu i Czama-
ninku. Gmina nie mogła pozostać bierną na działania prowadzą-
ce do odnowy, co roku w budżecie przeznacza się po 5000 zł dla 
parafii korzystajacych z unijnych projektów rewitalizacyjnych.

Problemy społeczne to przede wszystkim potrzeba uzyska-
nia nowych kwalifikacji, ułatwiających funkcjonowanie na rynku 
pracy. W ramach POKL realizowano zadania: „Większe kwa-
lifikacje”, „Równy start równe szanse”, „Nie bójmy się uczyć” 
o koszcie ogólnym 1.699.251,00 zł. Gmina realizowała wiele 
programów skierowanych do młodzieży szkolnej – między in-
nymi naukę pływania, zwiększenie usług edukacyjnych itp. 
Realizowany jest program z działania wyrównywanie szans 
edukacyjnych i zmniejszania nierówności w stopniu upo-
wszechniania edukacji przedszkolnej, skierowany do czterech 
oddziałów przedszkolnych. Wartość projektu wynosi ogó-
łem 348 tys. zł. W ramach tego działania, do końca listopada 
2014 r. wybudowany będzie palc zabaw w Topólce i Paniewie. 
Szkoły otrzymały już niezbędny sprzęt dydaktyczny, materiały 
plastyczne, nowe zabawki i sprzęt multimedialny.

Wójt Gminy Topólka, mając na uwadze ożywienie środo-
wisk wiejskich, podniesienia rangi zebrania wiejskiego oraz 
zwiększenie podmiotowości sołectw zaproponował Radzie 
Gminy podjęcie uchwały o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego. 
Radni Gminy Topólka biorąc pod uwagę aktywizację miesz-
kańców, tworzenie oddolnych inicjatyw, lokalne decydowanie 
o przeznaczeniu funduszu (fundusz obywatelski) tę uchwałę 
podjęli. Dzięki temu Gmina Topólka jest jedyną gminą w Po-
wiecie Radziejowskim, w której funkcjonuje fundusz sołecki. 
Uważam to za niezwykle ważną rzecz , że mieszkańcy sołectw 
dzieląc skromne środki czują się częścią naszej samorządowej 
społeczności. Jest to istotna wartość dodana całego przedsię-
wzięcia. Z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że mieszkań-
cy z wielką rozwagą i odpowiedzialnością dzielą przyznane 
środki na potrzeby, które służą społeczności lokalnej. Dzięki 
funduszowi sołeckiemu i zaangażowaniu sołtysów wręcz mo-
delowo rozwiązano sprawę zimowego odśnieżania czy remon-
tów dróg. Roczne wydatki z funduszu soleckiego wynoszą ok. 
300 tys. zł. Na spotkaniu u Marszałka Senatu Bogdana Boru-
sewicza, w którym wraz z Przewodniczacą Rady Gminy Anną 
Niedośmiałek oraz sołtysem sołectwa Sadłóg – Arkadiuszem 
Jąkalskim, wybranym sołtysem roku 2012, miałem przyjemność 
uczestniczyć. Inicjator powstania funduszu sołeckiego Prezes 
Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów Ireneusz Niewiarowski 
powiedział, że fundusz sołecki to najlepsza inwestycja – rozu-
mieją to: mądra Rada, Wójt, Burmistrz.

Wymieniłem zagadnienia, które zrealizowłaem w kadencji 
2010-2014, będące w moim programie wyborczym. W drugiej 
połowie października zostaną zainstalowane jupitery – oświe-
tlenie przy istniejącej infrastrukturze na terenie gminy. Oświe-
tlone zostaną kościoły w Czamaninku i Orlu, plac w centrum 
Topólki i świetlica w Sadłogu oraz parking przy cmentarzu 
w Świerczynie. Dotychczas w ten sposób oświetlono plac za-
baw i siłownię zewnętrzną w Topólce. W listopadzie podpisane 
zostaną w Urzędzie Marszałkowskim umowy na zadania, któ-

Świetlica w Sadłogu.

Plac zabaw w Topólce

OSP Paniewo
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Dzień Nauczyciela
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 

wójt gminy Henryk Orłowski spotkał się 
z dyrektorami podległych mu placówek 
i nauczycielami nagrodzonymi nagrodą 
wójta.

Za szczególne osiągnięcia w pracy 
dydaktyczno-wychowawczej i kierowni-
czej nagrodą wójta zostali wyróżnieni: 
Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. 
Adama Mickiewicza w Topólce Elżbieta 
Budzyńska, Dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Franciszka Becińskiego w Paniewie, 
Barbara Wieser i Małgorzata Jaskulska, 
wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Mi-
kołaja Kopernika w Topólce Anna Micha-
lak oraz nauczyciele: Maria Olszewska, 
Barbara Kosińska, Beata Jankowska, Elż-
bieta Kujawa, Jolanta Przybysz. 

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 zawodowej, sukcesów oraz pomyślności 
w życiu osobistym.

z-ca wójta Roman Antczak

re będą realizowane w 2015r. : termomodernizacja budynków 
Szkoły Podstawowej w Topólce i Przedszkola w Topólce (war-
tość 668 tys. zł), rozbudowa Przedszkola w Topólce, remont 
i modernizacja GOK w Topólce (wartość ok 377 tys zł).

Realizacja zadań jest możliwa dzięki bardzo dobrej współ-
pracy z radnymi i Panią Przewodniczącą Rady – Anną Niedo-
śmiałek. Większość radnych, którzy głęboko wzięli do serca 
treść przysięgi i zobowiązań wobec mieszkańców swoich okrę-
gów, wykazała się dużą odpowiedzialnością za swoją małą Oj-
czyznę, jaką jest Gmina Topólka.

Działania moje i radnych nacechowane były troską o po-
prawę życia, bezpieczeństwo, zdobywanie nowych kwalifikacji 
przez mieszkańców gminy.

Zasługę w wykonaniu zadań zrealizowanych w ostatnim 
czasie mają również moi pracownicy, którzy wykazali duży 
profesjonalizm w przygotowaniu projektów na pozyskiwanie 
środków pomocowych, za co im serdecznie dziękuję. Dzięku-
ję wszystkim pracownikom, za wkład i wysiłek włożony w re-
alizację zadań przypisanych gminie na mocy prawa. Dziekuję 
kierownikom Jednostek Organizacyjnych za wzorowe wdraża-
nie i realizowanie zadań im przypisanych, mam tu na myśli 
dyrektorów szkół, GOPS, GOK, biblioteki. Chciałbym również 

serdecznie podziękować Księdzu Kanonikowi Antoniemu Woj-
ciechowskiemu, Księdzu Tadeuszowi Szczepaniakowi, Księdzu 
Krzysztofowi Szcześniakowi za współpracę oraz uczestnictwo 
w życiu społeczności samorządowej Gminy Topólka.

Na podziękowania zapracowali również Panie i Panowie 
Sołtysi, za wzorowe wypełnianie obowiązków w jednostkach 
pomocniczych jakimi są solectwa i sygnalizowanie problemów, 
jakie są do rozwiązania w poszczególnych sołectwach i wspól-
ne ich rozwiązywanie.

Podziękowania należą się naszym druhom strażakom, 
za pomoc niesioną ludziom w potrzebie oraz zaangażowanie 
społeczne. Słowa podziękowania kieruję również do jednostek 
i podmiotów nie będących jednostkami organizacyjnymi gmi-
ny za wspieranie Wójta Gminy w realizacji zadań przyjaznych 
mieszkańcom gminy.

Przedstawiłem szanownym mieszkańcom Gminy Topólka 
główne zagadnienia zrealizowane i ujęte w budżecie i wielolet-
niej prognozie finansowej na lata 2010-2016, szczegółowe in-
formacje są dostępne na stronie BIP i tablicy ogłoszeń urzędu.

Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Topólka – Henryk Orłowski

13 października w Publicznym Gim-
nazjum im. Adama Mickiewicza w To-
pólce odbyła się uroczystość z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie 
podziękowali w formie koncertu ży-
czeń nauczycielom, wychowawcom 
i pracownikom szkoły za trud włożony 
w ich kształcenie i wychowanie. Ży-
czeniom towarzyszyły piosenki, taniec 
oraz instrumentalne wykonania utwo-
rów muzycznych. Gimnazjaliści zostali 
przygotowani przez panie: Magdalenę 
Kurzawę, Barbarę Przybysz oraz Elizę 
Ospalską-Grudzień.

Renata Pierucka

Dzień Edukacji Narodowej
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Święto plonów
Apostoł Mateusz patronu-

je świerczyńskiej parafii od 
początku jej istnienia. Choć 
nowy kościół konsekrowany 
w 1878 r. jest już pod wezwa-
niem Matki Bożej Anielskiej, 
to jako pamiątka po daw-
nym obchodzony jest odpust 
w dniu 21 września. W przed-
dzień jesieni rolnicy przyby-
li do świątyni z wieńcami, 
chlebami, aby podziękować 
w szczególny sposób za dary 
ziemi i wszelką roślinność za-
pewniającą pożywienie. Tym 
także wyrazili nadzieję, że 
zebrane plony nie zostaną 
zmarnowane:

„Tam, gdy swe snopki na ołtarzu złożą,
A ksiądz modlitwę poświęcalną pocznie,
Poklękły naród widzi rękę Bożą,
Jak błogosławi ich plonów widocznie,
Już wie, że polna nie przepadnie praca.” (W. Syrokomla)

Wykonane z tegorocznych kłosów, kwiatów oraz owo-
ców wieńce zostały złożone przed ołtarzem. Zdobiły świątynię 
w trakcie uroczystej Mszy Świętej odprawianej przez ks. prałata 
Franciszka Cieślaka. Zwrócił uwagę w homilii, że chleb odgrywa 
ważną rolę w życiu każdego człowieka, każdej rodziny i całe-
go narodu. Pan Bóg chleb rozmnożył, a ludzi nauczył się nim 
dzielić. Dlatego rolnicy przynoszą go do świątyni, gdzie zostaje 
poświęcony, a następnie dzielony między wszystkich zebranych. 

„Święć się, wielki Boże, w niebie!/ A na ziemi, polski chle-
bie!” (W. Pol).

Parafialne dożynki zakończyła uroczysta procesja wokół 
kościoła. Rolnicy – przedstawiciele poszczególnych wiosek – 
dostojnie ponieśli w niej swoje wieńce. Następnie skosztowali-
śmy rozkrojonych bochnów – pachnących jeszcze kłosami.

Tekst: Elżbieta Pesta-Wojtysiak
Foto: Stanisław Wojtysiak

Spotkanie integracyjne  
w świetlicy

22 października w Świetlicy wiejskiej w Sierakowach odby-
ło się spotkanie seniorów, przedstawicieli sołectwa Sierakowy. 
W spotkaniu uczestniczył wójt Gminy Topólka Henryk Orłowski 
wraz z małżonką oraz radna Anna Niedośmiałek. 

Zaproszonych gości powitała radna. W miłej i pełnej ciepła at-
mosferze wójt Gminy Henryk Orłowski przedstawił sprawozdanie 
ze swojej działalności. W dalszej części spotkania głos zabrała 
radna, dziękując wójtowi i seniorom za bardzo dobrą współpracę. 
Wraz z podziękowaniami wręczyła kwiaty wójtowi H. Orłowskiemu 
oraz dwóm seniorom, którzy wnieśli ogromny wkład w przygoto-
wanie rysu historycznego do planu odnowy wsi Sierakowy – Ada-
mowi Pawlakowi i Wacławowi Budzińskiemu. Przy kawie i herba-
cie wspólnym rozmowom i wspomnieniom nie było końca.

Na zakończenie spotkania każdy z obecnych otrzymał 
z rąk wójta książkę pt. „Zabytki i pamiątki historyczne Kujaw 
i pogranicza Wielkopolski” oraz dołączone pisemne sprawoz-
danie z Jego działalności.

Miła atmosfera i zadowolenie uczestników motywują nas do 
organizacji kolejnych tak owocnych spotkań.

Opiekunka Świetlicy
Marlena Białecka

Piknik integracyjny
W niedzielę 19 października br. na terenie stadniny koni 

„SANDRA”, w Stawiskach, gmina Piotrków Kujawski – KGW 
z Orla zorganizowało piknik rekreacyjny dla dzieci. 

Przygotowano bogaty program: wyścig (slalom) z jajkiem, 
wyścig w workach, wyścig sprawnościowy z jabłkiem i kostka-
mi słomy, gra w tenisa ziemnego, rzut podkową do celu dla 
dzieci i dorosłych, konkurs rysowania konia.

Główną atrakcją spotkania była jazda na koniu oraz prze-
jażdżka bryczką, pod opieką dorosłych.

Końcowym akcentem udanego spotkania było wspól-
ne ognisko i pieczone kiełbaski oraz słodycze dla wszystkich 
uczestników. 

Podziękowania należą się organizatorkom udanego pikniku 
– czyli członkiniom KGW z Orla oraz sympatycznym Paniom ze 
stadniny, a mianowicie Sandrze Głowackiej i Basi Przepiórce. 

Foto i tekst Stanisław Borkowski
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Złote Gody to niezwykłe wydarzenie, wyjątkowe święto, które obchodziliśmy 
w USC w Topólce w dniu 29.10.2014 r. Jubilatom złożono wyrazy uznania i szacunku 
dla trwałości małżeństwa i rodziny. Pary zostały odznaczone medalem za długoletnie 
pożycie małżeńskie, przyznanym przez Prezydenta RP – Bronisława Komorowskiego. 
Medale wręczył Wójt Henryk Orłowski, w uroczystości udział wzięła Przewodnicząca 
Rady Gminy Anna Niedośmialek oraz Z-ca Kierownika USC Maria Kruszyna. Jubilaci 
nie kryli wzruszenia. Jako receptę na małżeński sukces wszyscy podawali zaufanie, 
wzajemne zrozumienie i umiejętność kompromisu. 

Medale otrzymali: 
1. Teresa i Stanisław Dogońscy z Torzewa
2. Barbara i Jerzy Gurzyńscy z Woli Jurkowej
3. Jadwiga i Józef Kaźmierscy z Czamaninka 
4. Danuta i Józef Kędzierscy z Orla
5. Aniela i Władysław Kralscy z Borku
6. Wacława i Lesław Kurzawa z Kamieńczyka
7. Alina i Stanisław Mielcarkowie z Torzewa
8. Jadwiga i Józef Simińscy z Opielanki
9. Zofia i Stanisław Szczepańscy ze Świerczyna
10. Zdzisława i Wacław Wojciechowscy z Sieraków 
11. Czesława i Wacław Woźniakowie z Czamaninka

Wszystkim Jubilatom wręczono kwiaty, złożono najserdeczniejsze życzenia, aby 
w zdrowiu i pogodzie ducha doczekali następnych jubileuszy. 

Zaszczytny Jubileusz 65-lecia zawarcia związku małżeńskiego, czyli „Żelazne 
Gody” obchodzili Państwo Maria i Jan Mikołajewscy ze Zgniłego Głuszynka. 

Wszystkim naszym Jubilatom życzymy długich lat trwania w związkach, w dobrym 
zdrowiu, szczęścia, radości, spokoju i miłości osób najbliższych oraz pogodnego spoj-
rzenia w przyszłość. Aby zawsze towarzyszyły Wam słowa piosenki: 

„[...] Spostrzegłem dzisiaj pierwszy siwy włos na twojej skroni
l widzisz, miła, przed wzruszeniem trudno się obronić. 

Mam przecież w oczach dzień, gdy pierwszy raz ujrzałem ciebie. 
Pamiętam każde słowo, każdy uśmiech twój. 

Czas nie ostudzi ludzkich serc, gdy mocna miłość płonie. 
Całuję pierwszy siwy włos, co zalśnił na twej skroni [...]”

Jubileusze małżeńskie

Z-ca Kierownika USC 
Maria Kruszyna

Alina i Stanisław Mielcarkowie z Torzewa.

Aniela i Władysław Kralscy z Borku.

Barbara i Jerzy Gurzyńscy z Woli Jurkowej.

Danuta i Józef Kędzierscy z Orla.

Jadwiga i Józef Simińscy z Opielanki.Teresa i Stanisław Dogońscy z Torzewa. Wacława i Lesław Kurzawowie z Kamieńczyka.

Zdzisława i Wacław Wojciechowscy z Sieraków. Zofia i Stanisław Szczepańscy ze Świerczyna.
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WYBORY SAMORZĄDOWE zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

I. Lista kandydatów na Wójta Gminy 
Topólka:

1. Borkowski Zygmunt, wiek 55 lat, 
wykształcenie wyższe, zamieszkały 
w Topólce, zgłoszony przez KW Prawo 
i Sprawiedliwość;

2. Dybowski Marek, wiek 54 lata, 
wykształcenie wyższe, zamieszkały 
w Paniewie, zgłoszony przez KWW „Zmiany 
i Rozwój”;

3. Łojewski Grzegorz, wiek 55 lat, 
wykształcenie średnie, zamieszkały 
w Topólce, zgłoszony przez KW PSL.

II. Listy kandydatów na radnych do Rady 
Gminy Topólka:

Okręg Nr 1
1. Linert Marek Benon, lat 51, zam. 

Czamanin, zgłoszony przez KW PSL;
2. Grabczyńska Maria, lat 48, zam. 

Czamanin, zgłoszona przez KW Prawo 
i Sprawiedliwość;

3. Koralewska Barbara Alina, lat 47, zam. 
Czamanin, zgłoszona przez KWW „Zmiany 
i Rozwój”;

4. Krzanowski Karol Ryszard, lat 59, zam. 
Czamanin, zgłoszony przez KWW „Moja 
Wieś”;

Okręg Nr 2
1. Sypniewski Jacek, lat 32, zam. 

Czamaninek, zgłoszony przez KW PSL;
2. Kowalski Zdzisław, lat 57, zam. 

Czamaninek, zgłoszony przez KW Prawo 
i Sprawiedliwość;

3. Ostrowski Stanisław, lat 51, zam. 
Czamanin Kolonia, zgłoszony przez KKW 
SLD Lewica Razem;

4. Śniegoski Janusz, lat 42, zam. 
Czamaninek, zgłoszony przez KWW 
„Zmiany i Rozwój”.

Okręg Nr 3
1. Czerwiński Wiesław, lat 43, zam. 

Kamieniec, zgłoszony przez KW PSL;
2. Nowak Jan, lat 38, zam. Chalno, zgłoszony 

przez KW Prawo i Sprawiedliwość;
3. Koziński Tomasz, lat 32, zam. Chalno 

Parcele, zgłoszony przez KWW „Zmiany 
i Rozwój”;

4. Dziubiński Kamil Jan lat 21, zam. Chalno, 
zgłoszony przez KWW „Wspólne Dobro”.

Okręg Nr 5
1. Banasiak Wojciech, lat. 50, zam. Rogalki, 

zgłoszony przez KW PSL;
2. Dębowy Józef Kazimierz, lat 65, zam. 

Rybiny Leśne, KW Prawo i Sprawiedliwość;
3. Mikołajczak Małgorzata, lat 34, zam. 

Znaniewo, zgłoszona przez KWW „Zmiany 
i Rozwój”;

4. Muraczewski Marek Ireneusz, lat 53, zam. 
Opielanka, zgłoszony przez KWW „Czas na 
Zmiany w Gminie Topólka”;

Okręg Nr 5
1. Dobiecka Anna, lat 52, zam. Głuszynek, 

zgłoszona przez KW PSL;
2. Kruszyna Piotr, lat 36, zam. Miłachówek, 

zgłoszony przez KWW „Zmiany i Rozwój”.
Okręg Nr 6
1. Wojtysiak Stanisław Adam, lat 59, zam. 

Bielki, zgłoszony przez KW PSL;
2. Falgowski Stanisław Mirosław, lat 54, 

zam. Bielki, zgłoszony przez KW Prawo 
i Sprawiedliwość;

3. Wieczorkowska Jolanta Ewa, lat 42, zam. 
Galonki, zgłoszona przez KKW SLD Lewica 
Razem;

4. Smętek Piotr, lat 53, zam. Galonki, 
zgłoszony przez KWW „Zmiany i Rozwój”.

Okręg Nr 7
1. Zielińska Barbara, lat 54, zam. Świerczyn, 

zgłoszona przez KW PSL;
2. Maciejczak Piotr Paweł, lat 51, zam. 

Świerczyn, zgłoszony przez KWW „Zmiany 
i Rozwój”.

Okręg Nr 8
1. Kołowski Krystian Maciej, lat 35, zam. 

Topólka, zgłoszony przez KW PSL;
2. Wujkiewicz Waldemar Feliks, lat 62, zam. 

Topólka, zgłoszony przez KKW SLD Lewica 
Razem;

3. Waszak Andrzej, lat 56, zam. Wola 
Jurkowa Kolonia, zgłoszony przez KWW 
„Zmiany i Rozwój”;

4. Śmigiel Tomasz Piotr, lat 32, zam. 
Topólka, zgłoszony przez KWW „Przyszłość 
Młodych”.

Okręg Nr 9
1. Makowska Urszula, lat 46, zam. Dębianki, 

zgłoszona przez KW PSL;
2. Palmowski Piotr Eugeniusz, lat 57, zam. 

Dębianki, zgłoszony przez KW Prawo 
i Sprawiedliwość;

3. Migdalska Anna Maria, lat 40, zam. 
Jurkowo, zgłoszona przez KWW „Zmiany 
i Rozwój”.

Okręg Nr 10
1. Piekarski Tadeusz Edward, lat 60, zam. 

Torzewo, zgłoszony przez KW PSL;
2. Marszewski Cezary, lat 65, zam. 

Sadłużek, zgłoszony przez KW Prawo 
i Sprawiedliwość; 

3. Żernicka Krystyna Hanna, lat 51, zam. 
Torzewo, zgłoszona przez KWW „Zmiany 
i Rozwój”.

Okręg Nr 11
1. Maciejewski Marek, lat 56, zam. 

Świerczynek, zgłoszony przez KW PSL;
2. Kozicka Marlena Anna, lat 29, zam. 

Sadłóg, zgłoszona przez KW Prawo 
i Sprawiedliwość;

3. Pogodzińska Agata, lat 33, zam. 
Świerczynek, zgłoszona przez KWW 
„Zmiany i Rozwój”.

Okręg Nr 12
1. Smól Alfreda Renata, lat 60, zam. 

Paniewo, zgłoszona przez KW PSL;
2. Wysocka Weronika, lat 55, zam. Paniewek, 

zgłoszona przez KKW SLD Lewica Razem;
3. Olejniczak Arkadiusz, lat 37, zam. 

Paniewo, zgłoszony przez KWW „Zmiany 
i Rozwój”.

Okręg Nr 13
1. Śmiałek Anna Ewa, lat 41, zam. Kozjaty, 

zgłoszona przez KW PSL;
2. Dadzibóg Barbara, lat 46, zam. 

Świnki, zgłoszona przez KW Prawo 
i Sprawiedliwość;

3. Dykon Andrzej, lat 41, zam. Kozjaty, 
zgłoszony przez KKW SLD Lewica Razem;

4. Błachnio Łukasz lat 33, zam. Kozjaty, 
zgłoszony przez KWW „Zmiany i Rozwój”.

Okręg Nr 14
1. Niedośmiałek Anna, lat 56, zam. 

Sierakowy, zgłoszona przez KKW SLD 
Lewica Razem;

2. Michalak Małgorzata, lat 41, zam. 
Sierakowy, zgłoszona przez KWW „Zmiany 
i Rozwój”.

Okręg Nr 15
1. Jarzynowska Maria Anna, lat 58, zam. 

Orle, zgłoszona przez KW PSL;
2. Żywiczyński Stanisław, lat 62, zam. Orle, 

zgłoszony przez KKW SLD Lewica Razem;

3. Krych Ryszard, lat 39, zam. Wyrobki, 
zgłoszony przez KWW „Zmiany i Rozwój”;

4. Borkowski Stanisław, lat 54, zam. Orle, 
zgłoszony przez KWW „Sołectwa Orle”.

III. Lista kandydatów na radnych do Rady 
Powiatu w Radziejowie:

Okręg Nr 2 obejmujący gminy Topólka 
i Bytoń
1. Sosnowski Zygmunt, KWW 

Stowarzyszenie Forum Samorządowe – 
Lista nr 15;

2. Szczerbiak Roman Tadeusz, KKW SLD 
Lewica Razem – Lista nr 6;

3. Antczak Roman Jan, KW PSL – Lista nr 1;
4. Kostecki Piotr, KW Platforma Obywatelska 

RP – Lista nr 4;
5. Matykiewicz Zbigniew, KW Prawo i 

Sprawiedliwość – Lista nr 3;
6. Kapeliński Piotr, KW Prawo i 

Sprawiedliwość – Lista nr 3;
7. Witczak Lucjan Kazimierz, KW PSL – Lista 

nr 1;
8. Jąkalski Arkadiusz, KKW SLD Lewica 

Razem – Lista nr 6;
9. Balcerak Elżbieta, KWW Stowarzyszenie 

Forum Samorządowe – Lista nr 15;
10. Dzierżawski Miłosz Daniel, KW Platforma 

Obywatelska RP – Lista nr 4;
11. Umerle Bogumiła Katarzyna, KW 

Platforma Obywatelska RP – Lista nr 4;
12. Łojewski Grzegorz, KW PSL – Lista nr 1;
13. Kowalewska Wioletta Teresa, KW Prawo 

i Sprawiedliwość – Lista nr 3;
14. Sasińska Wiesława, KWW Stowarzyszenie 

Forum Samorządowe – Lista nr 15;
15. Ziółkowska Małgorzata Marianna, KKW 

SLD Lewica Razem – Lista nr 6;
16. Pietrzak Małgorzata, KW Platforma 

Obywatelska RP – Lista nr 4;
17. Jarzynowska Janina, KKW SLD Lewica 

Razem – Lista nr 6;
18. Badziński Zbigniew, KWW Stowarzyszenie 

Forum Samorządowe – Lista nr 15;
19. Siarkowski Wiesław Sławomir, KW PSL – 

Lista nr 1;
20. Świątczak Małgorzata, KW Prawo i 

Sprawiedliwość – Lista nr 3;
21. Borkowski Zygmunt, KW Prawo i 

Sprawiedliwość – Lista nr 3;
22. Derela Jakub, KW PSL – Lista nr 1;
23. Wędrowski Krzysztof Robert, KKW SLD 

Lewica Razem – Lista nr 6;
24. Kowalski Krzysztof, KW Platforma 

Obywatelska RP – Lista nr 4;
25. Nawrocka-Linowiecka Mariola Iwona, 

KW Platforma Obywatelska RP – Lista nr 4;
26. Kurzawa Andrzej, KKW SLD Lewica Razem 

– Lista nr 6;
27. Gregor Janina Grażyna, KW Prawo i 

Sprawiedliwość – Lista nr 3;
28. Piasecka Henryka Zofia, KW PSL – Lista 

nr 1;
29. Walczak Henryk Józef, KW Prawo i 

Sprawiedliwość – Lista nr 3;
30. Biernacka Katarzyna Krystyna, KW PSL – 

Lista nr 1;
31. Wojtysiak Urszula, KKW SLD Lewica 

Razem – Lista nr 6;
32. Marczewski Paweł, KW Platforma 

Obywatelska RP – Lista nr 4;
33. Niedźwiecki Marcin Waldemar, KW 

Platforma Obywatelska RP – Lista nr 4;
34. Budzyński Krzysztof Marek; KKW SLD 

Lewica Razem – Lista nr 6;
35. Lorowicz Katarzyna, KW PSL – Lista nr 1;
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Urodzili się

Olivia Pawlak, ur. 24.07.2014 r.,
zam. Paniewo

Piotr Marszewski, ur. 28.07.2014 r.,
zam. Sadłużek

Zofia Tomczak, ur. 03.08.2014 r.,
zam. Kozjaty

Zuzanna Barczewska, ur. 05.07.2014 r.,
zam. Czamanin Kolonia

Alicja Szwarc, ur. 20.02.2014 r.,
zam. Sadłużek

Hubert Ćwikliński, ur. 04.07.2014,
zam. Czamanin

Marcel Sobczak, ur. 05.08.2014 r.,
zam. Kozjaty
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