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Przewodniczący Rady Gminy
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Naszym miłym i sympatycznym kobietom 
z okazji ich święta składamy serdeczne życzenia: 
zdrowia, szczęścia, powodzenia w życiu osobistym 

oraz uznania, szacunku i miłości w codziennym życiu.
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Powiatowa Rada KGW
Nowo powstała Gminna Rada KGW z Topólki 23 lutego 2015r. wzięła udział 

w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Powiatowej Rady KGW, które odbyło się 
w Czołowie. W spotkaniu uczestniczyły przedstawicielki wszystkich gmin z terenu 
powiatu oraz zaproszeni goście. Podczas zebrania wybrano Powiatową Radę KGW 
w składzie: Urszula Rosół z gminy Radziejów – przewodnicząca, Alina Woźniak 
z gminy Piotrków – zastępca przewodniczącej, Arleta Gralak z gminy Dobre – 
skarbnik i Iwona Waszak z gminy Topólka – sekretarz.

Iwona Waszak

Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich
Na terenie gminy Topólka działa pięć 

Kół Gospodyń Wiejskich. Z potrzeby 
jeszcze lepszej współpracy konieczno-
ścią stało się powołanie Gminnej Rady 
KGW. W tym celu 19 lutego 2015 r. 
przedstawicielki wszystkich Kół spotkały 
się w Gminnym Ośrodku Kultury. Pod-
czas zebrania w obecności Wójta Gminy 
dokonano wyboru Gminnej Rady KGW.

W skład zarządu zostały wybrane 
osoby po jednej z każdego Koła: Kry-
styna Żernicka z Torzewa – przewodni-
cząca, Jolanta Wojciechowska z Orla 
– zastępca przewodniczącej, Iwona 
Waszak z Topólki – sekretarz, Agata 
Pogodzińska z Paniewa, Paniewka, 

Stowarzyszenie działkowiczów  
i mieszkańców Głuszynka „Pierścień”

Informuję, że 9 stycznia 2015r. zostało powołane Stowarzyszenie zwykłe, którego pełna nazwa brzmi” Stowarzy-
szenie działkowiczów i mieszkańców Głuszynka „PIERŚCIEŃ” z siedzibą w Głuszynku 4c. 

Przewodniczącym i przedstawicielem Stowarzyszenia został wybrany Marcin Niedźwiecki, zam. Głuszynek 4c, 
gmina Topólka. Telefon kontaktowy 607 505 977.

Marcin Niedźwiecki

Zapraszamy do współpracy
Komisja ds. promocji gminy i zespół redakcyjny biuletynu „Nasze Sprawy” zapra-

sza i zachęca: radnych, sołtysów, Koła Gospodyń Wiejskich, młodzież szkolną z SP 
i Gimnazjum) jednym słowem – wszystkich mieszkańców naszej gminy do aktywnego 
włączenia się w redagowanie naszego Biuletynu. Wielość pomysłów i przesyłanych ma-
teriałów z tzw. terenu może tylko wzbogacić zawartość „Naszych Spraw”, a jednocze-
śnie może być pełniejszym przekazem o życiu i działalności mieszkańców całej gminy. 
Jesteśmy otwarci na materiały i propozycje od czytelników i mieszkańców gminy.

Redakcja

Świerczynka – skarbnik i Anna Smola-
rek z Bielek – członek zarządu.

Powołana Rada ma na celu uspraw-
nienie współpracy z Gminnym Ośrodkiem 
Kultury, władzami gminnymi, Powiatową 
Radą KGW oraz paniami z poszczegól-
nych kół.

Głównymi zadaniami, jakie postawiła 
sobie nowo powstała rada, jest czynny 
udział w różnych imprezach gminnych 

i powiatowych, organizowanie wycie-
czek, współpraca z Ośrodkiem Doradz-
twa Rolniczego oraz kultywowanie tra-
dycji naszego regionu.

Na zdjęciu od lewej: Anna Smolarek, 
Jolanta Wojciechowska, Krystyna Żer-
nicka, Agata Pogodzińska, Iwona Wa-
szak.

Foto: Konrad Lewandowski
Iwona Waszak, Agata Pogodzińska



1 (90) Nasze sPRaWY 3

Z uwagi na liczne zgłoszenia mieszkańców naszej 
gminy dotyczące wałęsających się – często całymi wata-
hami – psów, powodujących bardzo poważne zagrożenie 
dla życia i zdrowia ludzi, a w szczególności dla dzieci, 
a także dla ptactwa domowego i zwierzyny płowej, przy-
pominam, że posiadanie psa wiąże się z obowiązka-
mi, jakie nakłada prawo na właścicieli czworonogów. 
Kwestię te reguluje wiele przepisów zawartych między 
innymi: w ustawie o ochronie zwierząt, ustawie o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach oraz w kodeksie 
cywilnym i kodeksie wykroczeń. Psy – bez względu na 
rasę – nie mogą być puszczane bez żadnej kontroli. Na-
wet wydawałoby się najłagodniejszy pies, w grupie po-
trafi być agresywny.

Raz po raz media informują o przypadkach pogryzie-
nia ludzi przez psy. Ostatnio bardzo nagłośnione było 
zdarzenie spod Włocławka, gdzie psy pogryzły matkę 
broniącą przed nimi swoje dziecko. Nie chciałbym, aby 

W ostatnich dniach kwietnia br. kończy się czterolet-
nia kadencja sołtysów i rad sołeckich. Zgodnie z posta-
nowieniami obecnie obowiązujących statutów poszcze-
gólnych sołectw, wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza 
wójt w terminie do trzech miesięcy po upływie ich kaden-
cji. Do czasu przeprowadzenia nowych wyborów zacho-
wują swoje mandaty dotychczas wybrane osoby. Prze-
pisy ustawowe regulujące kwestie dotyczące jednostek 
pomocniczych gminy, tj. sołectw – zawarte są w usta-
wie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. 
Przytoczona ustawa była w ostatnich latach wielokrotnie 
nowelizowana. Jest ona jednym z podstawowych przepi-
sów, na których opierają się statuty sołectw.

W statutach sołectw bezwzględnie muszą być uregu-
lowane następujące zagadnienia:
1) nazwa i obszar jednostki pomocniczej,
2) zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocni-

czej,
3) organizacja i zadania jednostki pomocniczej,
4) zakres zadań przekazywanych jednostce przez gmi-

nę oraz sposób ich realizacji,
5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy 

nad działalnością organów jednostki pomocniczej.
Obecnie opracowywane są projekty statutów dla 

poszczególnych sołectw w celu dostosowania ich tre-
ści do obowiązującego prawa. Przepisy zawarte w tych 
dokumentach muszą być obowiązkowo konsultowane 
z mieszkańcami. W marcu br. zostaną przeprowadzone 
takie konsultacje. W celu stworzenia mieszkańcom so-
łectw możliwości pełnego wypowiedzenia się w sprawie 
projektowanych zapisów tych aktów prawa miejscowego, 
projekty statutów z odpowiednim wyprzedzeniem zosta-

Zebrania Wyborcze w Sołectwach

Właściciele i opiekunowie psów

ną przekazane sołtysom oraz zostaną zamieszczone na 
stronie internetowej Urzędu Gminy Topólka. Następnie 
zostaną wyznaczone terminy zebrań sołeckich w celu 
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. Po zapo-
znaniu się ze stanowiskiem mieszkańców, Rada Gminy 
Topólka przystąpi do uchwalenia statutów. Uchwały na-
dające sołectwom statuty, jako akty prawa miejscowe-
go, podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Kujawsko-Pomorskiego. Po spełnieniu tego 
wymogu, zostaną podane do publicznej wiadomości 
poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy Topólka.

Kształt statutu jednostki pomocniczej ma ogromne 
znaczenie dla funkcjonowania wspólnoty samorządowej 
znajdującej się w jej obrębie. Określi on także szczegó-
łowo zasady i tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej. 

Planowany termin przeprowadzenia wyborów, o któ-
rych mowa wyżej – maj 2015r.

Zachęcam Państwa do udziału zarówno w zebra-
niach w sprawie konsultacji projektów statutów, jak i do-
tyczących wyboru sołtysa i rady sołeckiej. 

Uważam, że pierwsze z wymienionych zebrań mogą 
stanowić również okazję do przedstawienia przez soł-
tysów informacji o przedsięwzięciach zrealizowanych 
w 2014 r. w ramach środków funduszu sołeckiego. 
Mieszkańcy mogą również rozważyć możliwość złożenia 
do wójta wniosku o zmianę przedsięwzięć lub ich za-
kresu, przewidzianych do realizacji w ramach tego fun-
duszu w 2015 roku. Mam tu na uwadze głównie środki, 
które najprawdopodobniej nie zostaną wykorzystane na 
zimowe utrzymanie dróg. 

Wójt Gminy Marek Dybowski

coś takiego wydarzyło się w naszej gminie. Dlatego też 
proszę wszystkich właścicieli i opiekunów psów do bez-
względnego trzymania ich na uwięzi lub w zamkniętych 
posesjach. Niewywiązywanie się z powyższego obo-
wiązku naraża właściciela lub opiekuna zwierzęcia na 
karę pieniężną lub na obciążenie kosztami wyłapania 
i opieki nad zwierzęciem w schronisku. Przepisy prawa, 
w takich przypadkach dają również możliwość orzecze-
nia nawiązki w wysokości do 1.000 zł na cel związany 
z ochroną zwierząt. 

Nadmieniam, że zjawisko bezpańskich psów w na-
szej gminie praktycznie nie istnieje. Niemal każda infor-
macja o wałęsających się psach zawiera również infor-
mację o ich właścicielach.

Mając powyższe na uwadze, apeluję do wszystkich 
właścicieli psów o rozwagę i zdrowy rozsądek.

Wójt Gminy Marek Dybowski
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Bal karnawałowy
12 lutego odbył się w grupach przedszkolnych „Magiczny bal kar-

nawałowy”. Dzieci przebrane w kolorowe stroje wcieliły się w bohate-
rów bajek i filmów.

Przedszkolaki świetnie się bawiły, a skoczna i rytmiczna muzyka 
zachęcała do tańca. W przerwie zabawy skosztowały słodkiego poczę-
stunku przygotowanego przez rodziców. Szkoda, że następny bal do-
piero za rok...

Foto z archiwum szkoły.
Wychowawczynie grup 0a, 0b, 0c. 

Elżbieta Kujawa, Marlena Smolarek, Marzanna Danielewicz

„Babciu, Dziadku, Kocham Was”
21 stycznia odbyła się uroczystość z okazji Święta Babci i Dziadka. 

W tym szczególnym dniu dzieci z grupy 0a,0b, 0c pamiętały o swo-
ich Babciach i Dziadziusiach – przygotowując część artystyczną i wła-
snoręcznie wykonane laurki. Miłym akcentem była niespodzianka pt. 
„Taneczne szaleństwa z Babcią i Dziadziusiem”. Gościom towarzyszyły 
radość, uśmiech oraz łzy wzruszenia. Uczestnicy spotkania zostali za-
proszeni na słodki poczęstunek. Ten dzień na długo pozostanie w pa-
mięci dzieci i dziadków.

Foto z archiwum szkoły.
Wychowawczynie: Elżbieta Kujawa, Marlena Smolarek i Marzanna Danielewicz

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

nabór dzieci na rok szk. 2015/2016: do Punktu Przedszkolnego (dzieci urodzo-
ne w roku 2011 i 2012), do Oddziału Przedszkolnego (dzieci urodzone w roku 
2010), do klasy I (dzieci urodzone w roku 2008 i 2009). Zapisu można dokonać 
w sekretariacie szkoły od 2.03.2015 r. do 31.03.2015 r. w godz. 7.30–15.00.

Przypominamy: dziecko urodzone w roku 2010 w roku szk. 2015/2016, 
jako 5-latek uczestniczy obowiązkowo w wychowaniu przedszkolnym; dziec-
ko urodzone w roku 2008 i 2009 w roku szk. 2015/2016, jako 6- i 7-latek 
rozpoczyna naukę w klasie I.

Druki rekrutacyjne można pobrać w sekretariacie lub ze strony interne-
towej szkoły od dnia 1 marca 2015 r.

Wychowawczynie: Elżbieta Kujawa i Marlena Smolarek

Zabawa karnawałowa 
W sobotę 31 stycznia w naszej szkole odbyła się zabawa karnawa-

łowa przygotowana przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. Do 
tańca przygrywał nam zespół „Tenor”. Gorące rytmy porwały do zaba-
wy piratów, wróżki, księżniczki, Batmanów, Spidermanów, kowbojów, 
króliczki, Indian i wiele innych postaci, za które przebrały się dzieci. 
W tym roku mogliśmy podziwiać aż 68 strojów karnawałowych. Za 
ich przygotowanie i zaprezentowanie dzieci otrzymały słodkie upomin-
ki ufundowane przez sklepik uczniowski. Wszystkim dopisywały dobre 
humory. Panom Arturowi i Sławomirowi Śniegowskim z zespołu mu-
zycznego „Tenor” dziękujemy za uświetnienie naszego balu karnawało-
wego, a Radzie Rodziców i Państwu Wędrowskim za przygotowane dla 
dzieci paczki. Foto z archiwum szkoły.

Katarzyna Drzewiecka i Sylwia Kręcicka-Derela

„Walentynkowa poczta”
W środę 10 lutego 

uczniowie naszej szkoły ba-
wili się na zorganizowanej 
przez Samorząd Uczniow-
ski zabawie walentynkowej. 
Atrakcją imprezy były kon-
kursy z nagrodami. Zwycięz-
cy konkursów obdarowani 
zostali lizakami w kształcie 
serduszek.

Przez dwie godziny trwa-
nia imprezy wszystkim dopisywały humory. Trochę zmęczone, ale z za-
strzykiem pozytywnej energii, dzieci wróciły do swoich zajęć.

14 lutego tradycyjnie obchodzimy Walentynki. W tym roku święto 
zakochanych przypada w sobotę. Uczniowie już wcześniej mogli wrzu-
cać kartki do specjalnie przygotowanych skrzynek, aby w dniu 13 lu-
tego WALENTYNKOWY LISTONOSZ I AMOREK mogli doręczyć pocztę 
walentynkową. Foto z archiwum szkoły. 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego Katarzyna Drzewiecka i Andrzej Szwedek

Podziękowanie
Od bieżącego roku szkolnego mam możliwość współpracy z rodzi-

cami i opiekunami uczniów Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Koperni-
ka w Topólce. Jestem dumny z bieżącej działalności Rady Rodziców, 
która wspiera nasze działania statutowe. Dziękuję m.in. za współudział 
w przygotowywaniu uroczystości szkolnych, za doposażenie szko-
ły w nowy sprzęt, dzięki któremu wzrasta atrakcyjność zajęć lekcyjnych 

i pozalekcyjnych. Poszczególnym rodzicom jestem wdzięczny za pomoc 
w przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę. Jestem otwarty na 
państwa sugestie i aktywny udział w szeroko pojętym życiu szkoły. 

Uważam, że wspólnie z władzami gminy, nauczycielami, samorzą-
dem uczniowskim i z wszystkimi, którym zależy na rozwoju szkoły, mo-
żemy zmieniać obraz naszej placówki.

 dyrektor szkoły – Grzegorz Pierucki
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Choinka w naszej szkole
Choinka noworoczna na zakończenie I semestru nauki w naszej szko-

le jest jednym z oczekiwanych wydarzeń dla dzieci, młodzieży i rodziców. 
31 stycznia nasza sala gimnastyczna za sprawą wychowawczyń Elżbiety 
Balcerczyk i Anny Sypniewskiej zamieniła się w zimowy krajobraz.

Zabawę choinkową otworzyła Barbara Wieser – dyrektor szko-
ły, która powitała zebrane osoby i zaprosiła do zabawy przy rytmach 
muzyki. Najbardziej oczekiwanym momentem było przybycie Świętego 
Mikołaja z workiem pełnym prezentów. W czasie zabawy sprzedawa-
ne były ciasta. Dlatego też, gdy dzieci bawiły się przy muzyce, rodzice 
w sali obok, mogli spokojnie wypić kawę i zjeść pyszne ciastko. 

Słowa podziękowania kierujemy do Rady Rodziców za przygotowa-
nie paczek i bardzo dobrą organizację choinki. Foto Agnieszka Konto-
wicz.

Jolanta Przybysz

Tłusty czwartek w naszej szkole
Tłusty czwartek rozpoczyna ostatni tydzień karnawału. W Polsce, 

w tłusty czwartek prawie wszyscy pochłaniają duże ilości pączków. We-
dług jednego z przesądów, jeśli ktoś w tłusty czwartek nie zje ani jedne-
go pączka, to w dalszej części roku nie będzie mu się wiodło. W naszej 
szkole tłusty czwartek został połączony z Balem Przebierańców i Wa-

SP  PANIEWO

Babcia i Dziadek to bardzo ważne oso-
by w życiu każdego dziecka. Nikt nie potrafi 
upiec takiego ciasta, jak babcia i nikt nie umie 
zrobić takiego karmnika dla ptaków, jak dzia-
dek. Uczniowie naszej szkoły zaprosili swoich 
dziadków na uroczystość, która odbyła się 
21stycznia w GOK w Topolce. Uroczystość 
rozpoczęła dyrektor szkoły – Barbara Wieser, 
która gorąco powitała zaproszonych gości: 
wójta Gminy Topólka Marka Dybowskiego, 
zarząd OSP z Paniewa, ks. Marka Stefańskie-
go, rodziców oraz honorowych gości – nasze 
kochane babcie i naszych kochanych dziad-
ków. Następnie uczniowie z klas O-III przed-
stawili program artystyczny. Wszyscy byli 
bardzo wzruszeni. Dzieci cieszyły się, że mogą 
w tak piękny sposób wyrazić miłość i szacu-
nek dla babć i dziadków. Natomiast goście 
ze łzami w oczach i dumą patrzyli na swoje 
wnuczęta. Wielką niespodziankę sprawiły bab-
ciom i dziadkom portrety swoich pociech, któ-
re otrzymali od wnucząt. Potem nasi kochani 
goście zostali zaproszeni na kawę i ciasto. 
Uroczystość przygotowały: Beata Jaskólska 
i Jolanta Przybysz, które serdecznie dziękują 
dyrektorowi GOK Janowi Błaszczykowi za po-
moc w zorganizowaniu tego najpiękniejszego 
dnia w roku. Foto Agnieszka Kontowicz.

Jolanta Przybysz

„Dziś dla Babci słońce mamy i całuski dla Dziadziusia. Dziś życzenia wnuczek składa i piosenki śpiewa wnusia”.

lentynkami. Maluchy z klas 0-III poprzebierały się za różne postacie 
z bajek, natomiast starszaki, już od samego rana, przekazywały sobie 
walentynkowe serdeczności. Tradycyjnie, jak co roku, odwiedziła nas 
„kujawska koza”. W tak miłej i przyjaznej atmosferze wszyscy bawili 
się pod czujnym okiem nauczycieli. W trakcie zabawy każdy mógł się 
posilić pysznymi zapiekankami, popcornem i napojami przygotowany-
mi przez Radę Rodziców. Serdecznie dziękujemy SU za przygotowanie 
wspaniałej zabawy. Foto Agnieszka Kontowicz.

Jolanta Przybysz

Uczniowie z najwyższą średnią ocen  
i wzorowym zachowaniem w I semestrze  
roku szkolnego 2014/2015:

Kl. IV – Piotr Jankowski – 5.0; Natalia Waszak – 5.0; Gracjan Czar-
necki – 4.9; Natalia Rybacka – 4.9; Aleksander Adrian – 4.75. 

Kl. V – Zuzanna Szczepańska – 5.0; Jędrzej Kosmalski – 4.9; Wik-
toria Zawada – 4.8; Krystian Trawiński – 4.8; Michał Kwiatkowski – 
4.75.

Kl. VI – Bartłomiej Sobucki – 4.9. 
Dyrektor szkoły – Barbara Wieser
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Kolejną imprezą zorganizowaną w tym roku przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Topólce był I Gminny Prze-
gląd „Kozy Kujawskiej”, który spotkał się z wielkim za-
interesowaniem i życzliwością mieszkańców naszej gminy.

Celem tego przedsięwzięcia było zaprezentowanie tra-
dycji ludowych towarzyszących kujawskim zapustom, ich 
kultywowanie oraz przekazywanie młodemu pokoleniu.

I Gminny Przegląd „Kozy Kujawskiej” odbył się 17 lu-
tego br. Chęć udziału w nim zgłosiło sześć grup przebie-
rańców, zapustnych „Kóz”, w tym grupa dzieci z Punktu 
Przedszkolnego. 

Zgodnie z zamysłem organizatorów Przegląd poprze-
dzić miał przemarsz korowodu barwnych grup przebierań-
ców na trasie od siedziby GOK do placu przed Gimna-
zjum i Szkołą Podstawową.

W korowodzie udział wzięła jedynie „Koza”z Cza-
maninka, która stawiła się punktualnie w miejscu zbiórki 
wyznaczonym przez organizatora. W oparciu o tę grupę 
przebierańców dokonano szczegółowego opisu każdej 
z postaci oraz przybliżono ich znaczenie w tradycji lu-
dowej. Następnie „Koza” z Czamaninka zaprezentowała 
publiczności oraz jury swój bogaty program. Występ zo-
stał wielokrotnie nagrodzony brawami przez licznie zgro-
madzonych widzów.

 Wszyscy z niecierpliwością oczekiwali przybycia po-
zostałych uczestników Przeglądu.

Czas oczekiwania nieustannie umilała „Koza” z Cza-
maninka, której występ oceniono bardzo wysoko. Jury 

I Gminny Przegląd „Kozy Kujawskiej”
postanowiło przyznać tej „Kozie” całą pulę nagród 
w kwocie 600,00 zł.

Po wręczeniu nagrody oraz złożeniu zasłużonych 
gratulacji, ze znacznym opóźnieniem przybyły dwie gru-
py „Kóz” (z Bielek i z Torzewa), które poza konkursem 
zaprezentowały publiczności swój skrócony program. Zo-
stały one nagrodzone brawami oraz otrzymały dyplomy 
i pamiątkowe zdjęcie. 

Miłym akcentem był występ dzieci z punktu przed-
szkolnego, pod kierownictwem Anny Głowackiej, pre-
zentujący różne postacie na scenie Gminnego Ośrodka 
Kultury.

Uczestnicy przeglądu mogli posilić się ciepłą gro-
chówką przygotowaną i sponsorowaną przez GOK w To-
pólce.

Dziękujemy sponsorom: Joannie i Mariuszowi 
Kordylakom, Wioletcie i Krzysztofowi Wędrowskim, 
Aleksandrze i Romualdowi Paliwodom, Wiesławie 
i Mariuszowi Nowakowskim, Anecie Krusinowskiej 
i Marzenie Wojciechowskiej (Kiosk – „JANMAR”), 
dzięki którym udało się pozyskać kwotę w wysokości 
600,00 zł. z przeznaczeniem na nagrody.

Dziękujemy również grupom zapustnych przebierań-
ców za udział w Przeglądzie.

Widzom dziękujemy za przybycie i wspólną zabawę.
Mamy nadzieję, że za rok będzie jeszcze ciekawiej 

i weselej.
Foto Iwona Waszak i Konrad Lewandowski

Organizatorzy – GOK Topólka 
Tekst Jan Błaszczyk
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GIMNAZJUM

„Obudź się”
23 stycznia 2015 r. gimnazjaliści obejrzeli pro-

gram profilaktyczny zatytułowany „Obudź się” w wy-
konaniu byłego policjanta Tomasza Warykiewicza. 
Prowadzący warsztaty poruszył prawne aspekty 
nabywania, zażywania oraz rozprowadzania narkoty-
ków, sposoby działania dealerów. Spotkanie cieszyło 
się dużym zainteresowaniem słuchaczy, ponieważ 
prowadzący ilustrował swoje opowiadanie licznymi 
przykładami z własnego doświadczenia (praca w wydziale antynarkoty-
kowym), odwoływał się do odpowiednich paragrafów kodeksu karnego. 
Foto z archiwum szkoły.

Elżbieta Pesta-Wojtysiak

„Udział w konkursie – Twoją szansą na sukces”
Trzy uczennice naszego 

gimnazjum zakwalifikowały 
się do etapu rejonowego XXIII 
edycji Olimpiady Promocji 
Zdrowego Stylu Życia. Olim-
piada ta odbyła się 19 grud-
nia 2014r. w Radziejowie. 
Zmagania naszych uczennic 
okazały się dużym sukcesem, 
ponieważ cała trójka zajęła 
wysokie lokaty:

Karolina Pniewska po-
konała wszystkich uczestni-
ków i zajęła I miejsce, (na 
zdjęciu pierwsza z prawej) 
i będzie reprezentowała 
powiat radziejowski na etapie 
okręgowym w Bydgoszczy.

Luiza Konopińska (pierw-
sza z lewej) i Paulina Brze-
zińska (w środku) zajęty równorzędne III miejsce.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Foto z archiwum szkoły.
Ewa Lorenc, Magdalena Kurzawa

„Dzieci dzieciom”
12 lutego 2015r. w Teatrze „Baj Pomorski” w Toruniu odbyło się 

po raz siódmy podsumowanie akcji „Warto być bohaterem”, podczas 
której nasi uczniowie wręczyli czek ks. prałatowi Z. Sobolewskiemu, 
odpowiedzialnemu za budowę przedszkola w Kongo. Przedszkole po-
wstaje ze środków zebranych przez dzieci dla dzieci. 

Zebrane środki pieniężne w wysokości 27.400 zł, zostały przeka-
zane choremu na nowotwór Oliwierowi Frydryszakowi (20.000zł) oraz 
afrykańskim dzieciom na budowę przedszkola w Demokratycznej Re-
publice Konga (5.000 zł) i dla sierot w Kenii (2.400 zł).

Uczniowie naszego Gimnazjum włączyli się do tej akcji, zbierając 
fundusze 2.030 zł, które przekazano na konto Caritas diecezji toruń-
skiej.

W podziękowaniu zostaliśmy uhonorowani CERTYFIKATEM SZKO-
ŁY BUDUJĄCEJ WRAŻLIWOŚĆ.

Szczególne wyrazy wdzięczności dla ks. Antoniego Wojciechow-
skiego proboszcza parafii Topólka za umożliwienie nam wyjazdu do To-
runia. Dziękujemy także ks. Krzysztofowi Szcześniakowi proboszczowi 
parafii Mąkoszyn oraz ks. Tadeuszowi Szczepaniakowi proboszczowi 
parafii Orle za pomoc i umożliwienie nam przeprowadzenia akcji. 

Dziękujemy wszystkim, którzy chętnie wsparli naszą akcję. 
Foto z archiwum szkoły.

Aneta Tejman, Maria Gołębiewska, Jolanta Grabowska, Agnieszka Mańkowska

„Kolędy i pastorałki”
28 stycznia 2015 r. 

w Publicznym Gimna-
zjum im. Ziemi Kujawskiej 
w Osięcinach odbył się Mię-
dzygimnazjalny Konkurs 
Kolęd i Pastorałek. 

Nasze gimnazjum repre-
zentowały: Ewa Budzińska 
kl. IIIa, Sara Maciejewska 
kl. IIb, Ewelina Pawlak kl. 
IIc i Wiktoria Wąsikowska 
kl. IIIa. 

 Ewa Budzińska zdobyła I miejsce, a Sara Maciejewska II.
Uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

Foto z archiwum szkoły
Barbara Przybysz, Agnieszka Mańkowska, Aneta Tejman

Odbył się etap szkolny VIII Edycji Konkursu Wiedzy Religij-
nej Diecezji Włocławskiej dla uczniów szkół gimnazjalnych

15 stycznia 2015 roku, w gimnazjum został przeprowadzony etap 
szkolny VIII Edycji Konkursu Wiedzy Religijnej Diecezji Włocławskiej 
dla uczniów szkół gimnazjalnych, pt. „Nie lękajcie się wyzwań, jakie 
stawia przed wami świat” Jan Paweł II do Młodzieży. Z pytaniami 
konkursowymi zmagało się 18 gimnazjalistów. Do etapu dekanalnego 
zakwalifikowały się: Patrycja Stawicka kl.IIIc – I miejsce, Paulina Brze-
zińska IIIc – II i Agata Kosmalska IIIb – III. Gratulujemy, życzymy dal-
szych sukcesów. Foto z archiwum szkoły.

Aneta Tejman
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Porucznik Agnieszka Idziak – przedstawicielka II Pułku Inżynieryj-
nego w Inowrocławiu opowiedziała, jak tryb życia wpływa na utrzyma-
nie kondycji i sprawności fizycznej.

Nauczyciele i młodzież z Technikum Żywieniowego z Przemystki 
powiedzieli nam, jak zdrowo się odżywiać i jak przygotować zdrowe 
pokarmy. Na zakończenie wykonaliśmy ćwiczenia w celu wyrzeźbienia 
sylwetki z instruktorką aerobiku Anną Kalinowską. 

Po spotkaniu z gośćmi, uczniowie przedstawili spektakl „Sąd nad 
używkami” i własnoręc znie przygotowali zdrowe posiłki, których degu-
stacja odbyła się w hali sportowej.

Foto z archiwum szkoły.
Ewa Lorenc, Magdalena Kurzawa

Dzień zdrowia i urody

5 lutego 2015 r. w Publicznym Gimnazjum im. Adama Mickiewicza 
w Topólce odbywał się „Dzień Zdrowia i Urody”. Nasi uczniowie spo-
tkali się ze specjalistami różnych dziedzin, którzy w myśl powiedzenia 
„Jesteś tym, co jesz” przedstawili, co warto jeść, a nad czym należy się 
zastanowić. Zaproszeni fachowcy uświadomili nam, jak wiele od nas 
zależy.

Katarzyna Szymska i Aneta Stefańska z Powiatowej Stacji Sani-
tarno-Epidemiologicznej z Radziejowa mówiły o szkodliwości palenia, 
przedstawiły zagrożenia związane z paleniem papierosów, w tym e-pa-
pierosów, sprawdziły zawartość tlenku węgla w wydychanym powie-
trzu.

Pielęgniarka szkolna Grażyna Wysocka dokonała pomiaru ciśnienia, 
masy ciała i wzrostu, samodzielnie obliczaliśmy wskaźnik BMI.

Kosmetyczka Daria Gwiaździńska-Pająk pokazała, jak zrobić się 
„na bóstwo” nie niszcząc przy tym urody (Jak pięknie wyglądać).

Bitwa na głosy
W środę – 11 lutego 2015 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. 

Władysława Łokietka w Radziejowie odbył się Międzyszkolny Konkurs 
Wokalny ,,Bitwa na głosy”. Na scenie zaprezentowało się około 20 mło-
dych artystów z wielu szkół gimnazjalnych. Nie zabrakło również wyko-
nawców z Topólki. Publiczne Gimnazjum im. A. Mickiewicza reprezen-
towały: Ewa Budzińska i Sara Maciejewska.

Jury biorąc pod uwagę umiejętności wokalne oraz ogólne wrażenie 
artystyczne, wyłoniło zwycięzców, wśród których Ewa Budzińska zdo-
była II miejsce. Gratulujemy.

Foto z archiwum szkoły.

Turniej Piłki Halowej Dziewcząt
13 lutego 2015r.odbył się Turniej Piłki Halowej Dziewcząt w Ra-

dziejowie organizowany przez Gimnazjum im. Władysława Łokietka 
w Radziejowie. W Turnieju wzięły udział cztery gimnazja z: Dobrego, 
Radziejowa, Topólki oraz Piotrkowa Kuj. Naszą szkołę reprezentowały 
następujące osoby: Paulina Wajer, Marta Błaszczyk, Natalia Królikow-
ska, Agata Kosmalska, Luiza Konopińska, Katarzyna Antczak, Weroni-
ka Błaszczyk, Patrycja Głowacka, Natalia Głowacka, Zuzanna Banasiak, 
Karolina Pniewska, Klaudia Kontowicz. Drużyny zajęły następujące 
miejsca: I miejsce – Piotrków Kuj., II miejsce – Topólka, III miejsce 
– Dobre, IV miejsce – Radziejów. Pomiędzy meczami czas umilały nam 
popisy taneczne przygotowane przez uczniów tamtejszego LO.

Serdecznie gratulujemy! Foto z archiwum szkoły.
Agata Kosmalska IIIb, Marta Błaszczyk IIIb, Luiza Konopińska IIIbMaria Danielewska, Barbara Przybysz
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27.02.2015r. odbyło się posiedzenie jury VII edycji 
konkursu poetyckiego „O wiejską malwę”. Jury w skła-
dzie: Anna Michalak – przewodnicząca oraz członkinie: 
Danuta Szymańska-Mączka i Anna Wasiak dokonało 
oceny nadesłanych utworów poetyckich. Autorzy wierszy 
zakwalifikowali się do kategorii III tj. powyżej 20 lat.

Jury przyznało I miejsce Danieli Bednarek (godło 
Nagietek) z Zelowa woj. łódzkie za wiersz „Zaczaro-
wany kołowrotek”. Za zajęcie I miejsca przewidziano 
nagrodę rzeczową. Dyplomy za udział w konkursie otrzy-
mują Barbara Karczmarek (brak godła) z Czamaninka 
za wiersz „Sosna … obok mnie” oraz Bolesław Wierz-
bicki (godło Ostatni taki bandyta) z miejscowości Dłużek 
woj. lubuskie za wiersz „Lato 1982”. Dyplomy i nagrody 
wyślemy pocztą.

Finał konkursu „O wiejską malwę”
Zwyciężczyni konkursu DANIELA BEDNAREK uro-

dziła się 29.07.1951r. Jest emerytowanym pracownikiem 
Urzędu Miejskiego w Zelowie.

Debiutowała w roku 2002. W swym dorobku literac-
kim ma 5 pozycji książkowych indywidualnych (w tym 
trzy tomiki poetyckie) i 9 zbiorowych.

Wiersze publikowała na łamach Tygodnika Katolickie-
go „Niedziela”, pisma dla niepełnosprawnych „Filantrop” 
i na stronie internetowej Katolickiego Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Oddział Łódź. Długoletni korespondent 
„:Niedzieli”, wyróżniona medalem Mater Verbi. Zajmuje 
się również fotografowaniem kapliczek i krzyży przydroż-
nych. Dokumentuje historie kapliczek. Fotografuje stare 
nagrobki i zbiera epitafia nagrobne. Uprawia haft krzyży-
kowy i szydełkuje. Zdobi przedmioty metodą decoupage 
(czytaj dekupaż*).

Była organizatorem Zelowskich Jesieni Poetyckich 
z udziałem niewidomych poetów.

Jest założycielem Zelowskiej Grupy Poetyckiej „LOTOS”.
W roku 2013 wyróżniona nagrodą Starosty Bełcha-

towskiego za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania 
kultury. 

*Dekupaż, decoupage technika zdobnicza polega-
jąca na przyklejaniu na odpowiednio spreparowaną po-
wierzchnię wzoru wyciętego z papieru lub serwetki pa-
pierowej. Słowo decoupage pochodzi od francuskiego 
czasownika „decouper” – wycinać.

Poniżej nagrodzony wiersz. 

ZACZAROWANY KOŁOWROTEK

Na strychu stary kołowrotek
Pośród rupieci z dawnych lat
Cichutko stoi przy pianinie
A świerszcz mu starą piosnkę gra.
 Zaczarowany Kołowrotek
 Dobrze pamięta tamte dni,
 Gdy w ciepłej izbie przy kominie
 Zwijał na szpulę szczęścia nić.
U stóp babuni zasłuchani
Trwaliśmy nie raz aż po noc,
Terkotał stary kołowrotek
Po izbie niósł się śpiewny głos.
 Dziś pieśń zasnęła za kominem,
 Czar pokrył pamięć kurzem lat.
 Stoi milczący kołowrotek
 A na nim pająk nić swą tka.
Tęsknota goni za wspomnieniem,
Za kołowrotkiem z tamtych lat,
Czasem dzieciństwa, co przeminął
I światem bajek, który zgasł.
 A zapomniany kołowrotek
 Pośród rupieci z dawnych lat
 Cichutko stoi przy pianinie
 A świerszcz mu starą piosnkę gra.

Danuta Szymańska-Mączka
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Komisja ds. promocji gminy 24 lutego br. powołała jury do 
oceny nadesłanych prac na konkurs w 2014r. Jury w składzie: 
Iwona Waszak, Konrad Lewandowski i Stanisław Borkow-
ski przyznało: I miejsce Weronice Adrian z Topólki – „Rze-
ka Sarnówka w miejscowości Czamanin”, II Klaudii Kubiak 
ze Świerczyna – Krajobraz przed deszczem”, III Czesławie  
Budzyńskiej z Topólki – „Lilie”. Nagrodzonym Gratulujemy.

Rozstrzygnięcie Konkursu Fotograficznego 
„Gmina Topólka moją małą ojczyzną”

Zachęcamy mieszkańców gminy do wzięcia udziały w te-
gorocznej edycji konkursu, o której napiszemy w następnym 
wydaniu Biuletynu. O terminie wręczenia nagród, zwycięzców 
poinformujemy telefonicznie. Poniżej nagrodzone fotografie.

Stanisław Borkowski

III miejsce „Lilie”

I miejsce „Rzeka Sarnówka w miejscowości Czamanin”

II Miejsce „Krajobraz przed deszczem”



Nasze sPRaWY 1 (90)12

NASZE SPRAWY Nr 1(90)  
styczeń – luty 2015 r.

Redaguje zespół:  
Anna Maria Migdalska, Stanisław  

Borkowski,Marek Ireneusz Muraczewski, 
Barbara Zielińska, Danuta Szymańska-

-Mączka, Anna Wasiak
Nasz adres:  

nasze-sprawy@topolka.pl
Zdjęcia narodzonych dzieci z danymi:  

imię i nazwisko dziecka, data urodzenia 
i miejsce zamieszkania oraz zdjęcia ślubne 

z danymi: imię i nazwisko (panieńskie) panny 
młodej i pana młodego, data ślubu, prosi-

my przesyłać drogą elektroniczną na adres 
redakcji lub dostarczać do biura Rady Gminy 

– zapraszamy.
Skład i druk:  

EXPOL W-wek, tel. (0-54) 232 37 23

Monika Rybicka i Tomasz Studziński,
04 października 2014 r.

Anna Kontowicz i Tomasz Błaszczyk,
20 września 2014 r.

Cyraneczka
Jedyne koło łowieckie w gmi-

nie Topólka. Zasłużone koło „Cy-
raneczka” prowadzi różnorodną 
działalność statutową w zakresie 
ochrony zwierzyny łownej. Dba 
o odpowiedni stan populacji dzi-
kiej zwierzyny na terenie koła 
łowieckiego. Uczestniczy w róż-
nych uroczystościach gminnych 
oraz parafialnych, a ich przed-
stawiciele z pocztu sztandaro-
wego uświetniają i wzbogacają 
te uroczystości. Na zdjęciu po-
czet sztandarowy myśliwych, od 

lewej: Arkadiusz Pawlak, chorąży pocztu Andrzej Kurzawa i Henryk Szychowski.
Foto i tekst Stanisław Borkowski

Odpust św. Doroty
W niedzielę 08 lutego w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Doroty w Orlu 

odbyła się uroczysta msza odpustowa. Na zaproszenie ks. proboszcza Tadeusza 
Szczepaniaka – Ojciec Krzysztof 
Sikora ze Zgromadzenia Zakonne-
go Karmelitów przedstawił historię 
życia św. Doroty i wygłosił słowo 
boże do zgromadzonych wiernych.

W uroczystościach wzięły udział 
poczty sztandarowe OSP z Bycza 
i Orla oraz Koła Łowieckiego „Cy-
raneczka”. W trakcie mszy wystąpił 
zespół „Emmanuel” w składzie: Li-
dia Wąsikowaska, Ewa Budzińska 
i Wojciech Wąsikowski. 

Foto i tekst Stanisław Borkowski

Urodzili się

Ksawery Waszak, ur. 19.12.2014 r.,
zam. Kozjaty


