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WYBORY  2010

21 listopada dokonaliśmy wyboru Rady Gminy i Rady Po-
wiatu, następnie 5 grudnia w II turze wybraliśmy wójta.

I tura wyborów 21 listopada 2009r. 
Uprawnionych do głosowania 4.104 osoby, 
frekwencja – 66,57%
II tura wyborów 05 grudnia 2009r.
Uprawnionych do głosowania 4.120 osób, 
frekwencja – 65,87%
Dane z PKW

Tak wysoka frekwencja świadczy o tym, iż chcemy 
mieć wpływ na wszystko, co dzieje się w naszej gminie. 
Chcemy, aby nasze potrzeby i oczekiwania były syste-
matycznie realizowane. A to jak wiemy zależy od tych, 
którzy trzymają w rękach stery gminnej władzy. Czy wy-
brani przedstawiciele sprostają naszym oczekiwaniom, 
czy dobrze wykorzystają czas jaki został im dany? Do-
wiemy się za cztery lata, bo tyle trwa kadencja zarówno 
Wójta jak i Rady. Redakcja
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28 grudnia pożegnaliśmy 
mieszkańca naszej gminy  
św. p. Jana Małkowskiego  
zamieszkałego w Świerczynku.

Św. p. Jan Małkowski należał do 
ludzi wyjątkowych, ludzi społeczni-
ków, oddanych na rzecz pracy na 
rzecz własnego środowiska, gminy 
i województwa.

Pełnił funkcję radnego dwóch 
kadencji Wojewódzkiej Rady Na-
rodowej we Włocławku, był aktyw-
nym działaczem Związku Kółek i Organizacji Rolniczych, 
pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Gminnej 
Spółdzielni Świt w Topólce, był członkiem Rady Nadzorczej 
w Banku Spółdzielczym w Topólce, wiele kadencji był prze-
wodniczącym Komitetu Rodzicielskiego przy Szkole Podsta-
wowej w Paniewie, a nade wszystko był wyjątkowym dzia-
łaczem ludowym, przewodząc przez długie lata Gminnej 
Organizacji Polskiego Stronnictwa Ludowego w Topólce.

Za swoją działalność został odznaczony Złotym Krzyżem 
Zasługi, Medalem Wincentego Witosa, Złotą Koniczynką 
oraz Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego.

Był człowiekiem Wielkiego Formatu, serdecznym przyja-
cielem, człowiekiem o szlachetnym sercu i dużym poczuciu 
humoru. Pamięć o NIM będzie ciągle żywa!

Redakcja

Topólka jako jedna z pierwszych w woj. kuj.-pom. ma 
uchwalony budżet na 2011r. Radni nowej kadencji na se-
sji 29 grudnia 2010r. przyjęli uchwałę budżetową na 2011r. 
Uchwała ta stanowi podstawę gospodarki finansowej gminy. 
Projekt budżetu gminy, który przygotowałem został pozytywnie 
zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Byd-
goszczy. Przyjęty budżet na 2011r. ustala dochody na pozio-
mie 15.206.836zł, a wydatki 16.769,667zł. Deficyt budżetowy 
ustala się w wysokości 1.590.000,00zł. który zostanie sfinan-
sowany z kredytu. Wydatki na inwestycje ustala się na pozio-
mie 3.688.670zł., a więc jest to budżet proinwestycyjny.

Przedstawiam mieszkańcom gminy zamierzenia inwesty-
cyjne, które realizowane będą w roku 2011.
Przebudowa dróg: Czamanin – Chalno., Orle – Orle, Świer-

czynek – Czarnocice, Kozjaty – Grochowiska, Torzewo 
(Powałkowiece – Bodzanowo), w Sadłużku, Znaniewo – 
Głuszynek, Kol. Galonki – Świerczynek, w Paniewku (1/2 
środków z Regionalnego Programu Operacyjnego), w Cza-
maninku (1/2 środków z tak zwanej „Schetynówki”), Cza-
manin Kol. – Czamaninek, Świerczyn – Paniewek, Chalno 
– świnki.

Budowa parkingów przy świetlicach w: Bielkach, Sadłogu 
i Sierakowach, budowa parkingu w Topólce w kierunku 
rzeki Zgłowiączki i przy kościółku w Czamaninku.

Remont świetlic w: Bielkach, Torzewie, Kamieńcu, Woli Jur-
kowej, Paniewie.

Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komu-
nalnych (93 szt.) z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich (70% wartości).

Remont dróg gminnych 200.000,00zł. (fundusz sołecki).
Wydatki na oświatę wyniosą 5.619.900zł, z tego subwen-

cja 3.383.520zł. Z własnych środków gmina musi dołożyć 
2.226.371zł.
Przyjęty budżet i zamierzenia inwestycyjne wychodzą na-

przeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej, chociaż nie jest 
to budżet marzeń, ale realistyczny uwzględniający potrzeby 
społeczne i możliwości finansowe gminy. Gmina w ciągu roku 
budżetowego będzie pozyskiwać dodatkowe środki z Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz ze środków będących 
w dyspozycji Lokalnej Grupy Działania „Razem dla powiatu 
radziejowskiego”.

Realizacja przyjętych zamierzeń inwestycyjnych przyczyni 
się do poprawy jakości życia mieszkańców, poprawy estetyki 
i wizerunku gminy.

Wójt Gminy

BuDŻet  Na  2011  rOK

Zima daje się we znaki

Ptasią stołówkę odwiedziła sójka.

Szanowni Państwo!
Dziękuję wszystkim, którzy zaufali 

mi i oddali na mniej swój głos w wy-
borach samorządowych 21 listopada 
2010r., a każdy poprzez swój udział 
w wyborach dał dowód obywatelskiej 
dojrzałości.

Na inauguracyjnej sesji Rada 
Gminy udzieliła mi kredytu zaufania 
i powołała mnie na stanowisko Prze-
wodniczącego Rady Gminy. Daliście 
mi Państwo siłę i wielki mandat zaufania. Dołożę wszelkich 
starań, aby moje obowiązki wykonywać sumiennie i należycie, 
a danego mi zaufania nie zawieść. Obiecuję pracować najle-
piej jak potrafię, by spełnić Państwa oczekiwania. Pragę, aby 
za mojej kadencji nie dochodziło do podziałów i niepotrzeb-
nych konfliktów, bo to tylko strata cennego czasu. Uważam, iż 
w jedności siła, wspólnie możemy dokonać wiele dobrego na 
rzecz naszej wspólnoty – Gminy Topólka.

Dziękuję radnym za powierzone mi zaufanie. Mieszkań-
com naszej gminy w Nowym 2011 Roku życzę dużo zdrowia, 
radości, dobra i wszelkiego powodzenia.

Przewodniczący Rady
Anna Niedośmiałek

Ostatnie pożegnanie

Czas wyborów  
w Sołectwach

W 2011 roku upływa kadencja samorządu mieszkańców 
wsi. Wójt Zarządzeniem ustali terminy zebrań sołeckich, na 
których mieszkańcy poszczególnych sołectw wybierać będą 
władze sołeckie: Radę Sołecką, Sołtysa i Komisję Rewizyjną. 
Zebrania sprawozdawczo-wyborcze odbędą się na przełomie 
marca i kwietnia. O terminie zebrań mieszkańcy poszczegól-
nych sołectw zostaną poinformowani przez Wójta Gminy.

Wójt GminyFot. Izabela Wasiak
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Wybory Wójta Głosowanie ponowne  
w dn. 05-122-2010

Kolejnym punktem porządku obrad były wybory Przewod-
niczącego Rady Gminy. Przewodniczącym Rady została wy-
brana Anna Niedośmiałek. Dalsze prowadzenie obrad radny 
senior przekazał nowo wybranemu przewodniczącemu rady. 
Wiceprzewodniczącym Rady został Tadeusz Piekarski. Ponad-
to nowa Rada Gminy powołała 4 stałe komisje problemowe, to 
jest: Budżetu i rolnictwa, Oświaty, Rewizyjna i Promocji, oraz 
przewodniczących poszczególnych komisji:
• Komisja Budżetu i Rolnictwa – Andrzej Dykon
• Komisja Oświaty – Stanisław Borkowski
• Komisja Rewizyjna – Stanisław Ostrowski
• Komisja Promocji – Stanisław Wojtysiak

Kolejny sprzęt na wyposażeniu strażaków.

W październiku ub. roku jednostka OSP z Orla otrzymała 
od Marszałka Województwa łódź ratunkową. W grudniu Wójt 
Gminy sprawił strażakom świąteczno-noworoczną niespo-
dziankę w postaci silnika do łodzi. Po jego zamontowaniu, łódź 
będzie gotowa do akcji i możliwe będzie, w przypadku takiej 
potrzeby szybkie dotarcie na miejsce zdarzenia i podjęcie sku-
tecznej pomocy. Przekazanie silnika do łodzi ratunkowej przez 
Wójta strażakom z Orla odbyło się w obecności Przewodni-
czącej Rady Gminy Anny Niedośmiałek i radnego z Orla Sta-
nisława Borkowskiego 29 grudnia 2010r. Dzięki tej inwestycji 
mieszkańcy okolic a także wczasowicze korzystający z uroków 
Jeziora Głuszyńskiego mogą czuć się bezpieczniejsi.

Foto i tekst Stanisław Wojtysiak

Szanowni Państwo!
Składam serdeczne podzięko-

wania mieszkańcom Gminy Topól-
ka, którzy oddali na mnie swój głos 
w wyborach 5 grudnia 2010r.

Dziękuję za zaufanie, jakim mnie 
Państwo obdarzyli, powierzając po 
raz kolejny zaszczytną i odpowie-
dzialną funkcję Wójta Gminy Topólka.

Państwa wsparcie było i jest dla 
mnie radością i satysfakcją, a jedno-
cześnie zobowiązaniem do kontynu-
owania wizji rozwoju gminy Topólka. 

Moja prośba, by Państwo dołączyli do grona osób mi życzli-
wych spotkała się z serdecznym odzewem 5 grudnia 2010r., 
co jest potwierdzeniem, że obrałem właściwą drogę rozwoju 
naszej małej ojczyzny, jaką jest gmina Topólka.

Serdecznie dziękuję za życzliwość i wsparcie w zwy-
cięskiej rywalizacji o funkcję gospodarza gminy Topólka na 
lata 2010-2014. Jednocześnie deklaruję, że jestem otwarty 
na współpracę ze wszystkimi, którym na sercu leży dobro 
mieszkańców naszej gminy.

Składam również najlepsze z serca płynące życzenia dla 
mieszkańców gminy Topólka oraz wiernych czytelników biu-
letynu „Nasze Sprawy”, by Nowy Rok 2011 był rokiem speł-
nienia najskrytszych marzeń, a nade wszystko życzę zdro-
wia i spokoju.

Z szacunkiem
Wójt Gminy – Henryk Orłowski

Przede wszystkim
BEZPIECZEŃSTWO 

i SKUTECZNA POMOC

1 GRUDNIA o godz. 10.00 odbyła się uroczysta sesja Rady 
Gminy Topólka VI kadencji. Po wręczeniu przez Przewodniczą-
cego GKW panią Stanisławę Sobczak zaświadczeń o wyborze 
na radnego, nowo wybrani Radni Gminy złożyli ślubowanie, 
które jest doniosłym i ważnym obowiązkiem każdego radnego, 
ponieważ odmowa złożenia ślubowania oznacza zrzeczenie 
się mandatu radnego. Nowych radnych 
powitał zgodnie z tradycją najstarszy 
wiekiem Radny Waldemar Wujkiewicz 
i przewodniczył obradom do czasu 
wybrania Przewodniczącego Rady. 
Rotę ślubowania odczytał najmłodszy  
z radnych Karol Kontowicz, a następ-

nie kolejno 
każdy wyczy-
tany radny zło-
żył ślubowanie.

„Wierny konstytucji i prawu 
Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję 
uroczyście obowiązki radnego spra-
wować godnie, rzetelnie i uczciwie, 
mając na względzie dobro mojej 

gminy i jej mieszkańców’’.

Ślubowanie Radnych

Nazwisko i imiona Liczba głosów odda-
nych na kandydata % głosów

Dybowski Marek 1248 46,62%
Orłowski Henryk 1429 53,38%
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Nazwisko i imiona

 1. Zmierczak Jerzy Jacek
 2. Jałoszyński Dariusz
 3. Gorzycki Włodzimierz Jacek
 4. Trawiński Marek Piotr
 5. Łojewski Grzegorz
 6. Kostecki Piotr
 7. Kapeliński Piotr
 8. Grzegorzewski Roman Józef
 9. Gapiński Henryk
 10. Zieliński Marian Jan
 11. Bogdański Wiesław
 12. Śpibida Stefan Czesław
 13. Nocoń Jan
 14. Kołtuniak Jarosław Józef
 15. Kubisiak Edward
 16. Kwiatkowski Stanisław
 17. Piasecki Grzegorz

źródło informacji – PKW

Nowa Rada Powiatu 
w Radziejowie
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Nazwisko i Imiona Nazwa komitetu

Li
cz

ba
 

gł
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ów
 

1 Linert Marek Benon SLD 30
1 Nowak Marek PSL 15
1 Zawada Henryk „NASZA PRZYSZŁOŚĆ” 23
1 Tejman Danuta „ZGODA” 32

1 Krzanowski 
Karol Ryszard „MOJA WIEŚ” 59

2 Kaczmarek Grzegorz SLD 71
2 Nowak Wioletta PSL 48
2 Śniegoski Janusz „NASZA PRZYSZŁOŚĆ” 28
2 Ostrowski Stanisław „ZGODA” 125
3 Koziński Tomasz SLD 37
3 Czerwiński Wiesław PSL 43

3 Wykpisz 
Stanisław Ireneusz „NASZA PRZYSZŁOŚĆ” 44

3 Szelągowski 
Hieronim Rafał „ZGODA” 21

4 Kontowicz Karol SLD 96
4 Dębowy Józef Kazimierz PSL 51
4 Mazurek Rafał „NASZA PRZYSZŁOŚĆ” 41
5 Kruszyna Jan Anastazy  SLD 43
5 Banasiak Wojciech PSL 45
5 Mikołajczak Paweł Tomasz „NASZA PRZYSZŁOŚĆ” 39
5 Smól Jerzy Andrzej „ZGODA” 21
6 Maciejewska Anna SLD 25
6 Dąbrowski Jarosław SLD 12
6 Wojtysiak Stanisław Adam PSL 85
6 Głowacka Agnieszka PSL 48
6 Smętek Piotr „NASZA PRZYSZŁOŚĆ” 35
6 Maciejczak Piotr Paweł „NASZA PRZYSZŁOŚĆ” 79

Wyniki głosowania na kandydatów do Rady Gminy Topólka

6 Głowacki Zdzisław „ZGODA” 38
6 Grabczyński Tomasz „ZGODA” 42
7 Kwiatkowska Ewa SLD 60

7 Wujkiewicz 
Waldemar Feliks SLD 95

7 Dogońska Łucja PSL 50
7 Kołowski Krystian Maciej PSL 94
7 Wolf Renata Jolanta „NASZA PRZYSZŁOŚĆ” 81
7 Waszak Andrzej „NASZA PRZYSZŁOŚĆ” 137
7 Pietrzak Małgorzata „ZGODA” 68
7 Waszak Iwona Małgorzata „ZGODA” 43
7 Migdalski Łukasz Ireneusz KOMITET TOPÓLKA-XXI 29
8 Piekarski Tadeusz Edward PSL 85

8 Wyżykowski 
Marek Grzegorz „NASZA PRZYSZŁOŚĆ” 29

8 Krygier Sławomir „ZGODA” 54
9 Maciejewski Marek PSL 92
9 Grabowski Krzysztof Jerzy „NASZA PRZYSZŁOŚĆ” 55
9 Grzybowska Renata „ZGODA” 32
10 Marynowski Kazimierz SLD 18
10 Smól Alfreda Renata PSL 73
10 Sikorska Danuta „NASZA PRZYSZŁOŚĆ” 53
10 Wysocka Weronika „ZGODA” 40
11 Balcerzak Andrzej SLD 28
11 Kędzierski Andrzej PSL 38
11 Dykon Andrzej „ZGODA” 83
12 Budzińska Alina Wiesława PSL 52
12 Ochocińska Marlena „NASZA PRZYSZŁOŚĆ” 17
12 Niedośmiałek Anna „ZGODA” 92
13 Budzyński Lesław SLD 17
13 Jarzynowska Maria Anna PSL 74
13 Krych Ryszard „NASZA PRZYSZŁOŚĆ” 49
13 Borkowski Stanisław KOMITET SOŁECTWA ORLE 88

Dane źródłowe PKW

Kandydaci z gminy Topólka 
do rady powiatu: miejscowość     liczba głosów
Antczak Roman Jan  Borek  257
Białkowska Urszula  Kamieniec 39
Budzyński Krzysztof Marek Czamaninek 158
Czyżewska Emilia  Wola Jurkowa 25
Dybowski Marek Paniewo  284
Dzierżawski Miłosz Daniel  Topólka  74
Jąkalski Arkadiusz  Sadłu  145
Kalinowski Piotr Orle  106
Kępski Daniel  Galonki    20
Kucal Sebastian  Głuszynek   11
Kurzawa Andrzej  Orle    88
Łojewski Grzegorz Topólka  641
Matykiewicz Zbigniew  Czamanin-kolonia   66
Orłowski Henryk  Topólka  142
Paliwoda Romuald Witold  Borek    97
Pierucki Grzegorz  Topólka    90
Smętek Budziszewska Ewelina Galonki    32
Szczerbiak Roman Tadeusz  Topólka  262
Szklarski Stefan  Topólka    42

Kandydaci na wójta gminy – wyniki wyborów I tury:
          liczba głosów      %
Dybowski Marek  Paniewo     1.181 43,97%
Orłowski Henryk  Topólka 1.343 50,00%
Wujkiewicz Waldemar Feliks  Topólka 162 6,03%

Dane z PKW

Jedyny nasz przedstawiciel  
w Radzie Powiatu  
w Radziejowie
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Okręg nr 8 – Sadłużek, Torzewo

Tadeusz Edward Piekarski 
Torzewo, wykształcenie podstawowe, 

rolnik, żonaty, troje dzieci.

Okręg nr 2 – Czamanin, Kol. Czamanin

Stanisław Ostrowski 
zam. Czamanin Kol., wykształcenie – średnie 

rolnicze, rolnik, żonaty, dwoje dzieci.

Okręg nr 4 – Borek, Głuszynek

Karol Kontowicz 
zam. Borek, wykształcenie średnie, 
pracownik firmy HENKOR, kawaler

Okręg nr 12 – Sierakowy

Anna Niedośmiałek 
zam. Sierakowy wykształcenie średnie, 

mężatka, czworo dzieci.

Okręg nr 7 – Topólka, Wola Jurkowa

Waldemar Feliks Wujkiewicz 
zam. Topólka, wykształcenie średnie, 

zawód technik budowlany, żonaty, dwoje 
dzieci.

Andrzej Waszak zam. Wola Jurkowa 
kol, wykształcenie zawodowe, prywatna 
działalność – usługi transportowe, żona-

ty, jedno dziecko.

SKŁAD  RADY  GMINY  TOPÓLKA  NA  VI  KADENCJĘ
(na lata 2010-2014)

Okręg nr 1 – Czamanin 

Karol Krzanowski 
zam. Czamanin, rolnik, żonaty,  

troje dzieci.

Okręg nr 3 – Chalno, Kamieniec

Stanisław Ireneusz Wykpisz 
zam. Chlano, wykształcenie – zawodo-

we, rolnik, żonaty, jedno dziecko.

Okręg nr 9 – Sadłóg, Świerczynek

Marek Maciejewski 
zam. Świerczynek, rolnik, żonaty, dwoje 

dzieci.
Okręg nr 11 – Kamieńczyk, Kozjaty

Andrzej Dykon 
zam. Kozjaty, wykształcenie średnie, 

rolnik, żonaty, dwoje dzieci.

Okręg nr 13 – Orle

Stanisław Borkowski 
zam. Orle, wykształcenie – wyższe, 

emeryt, kawaler.

Okręg nr 5 – Miłachówek, Znaniewo

Wojciech Banasiak 
zam. Rogalki, rolnik, żonaty, pięcioro 

dzieci.
Okręg nr 6 – Bielki, Galonki, Świerczyn

Stanisław Wojtysiak 
zam. Bielki, rolnik – wykształcenie 

średnie rolnicze, kawaler.

Piotr Maciejczak 
zam. Świerczyn, wykształcenie zawo-

dowe, praca – kierowca karetki, żonaty, 
dwoje dzieci.

Okręg nr 10 – Paniewo, Paniewek

Alfreda Renata Smól 
zam. Paniewo, wykształcenie zawodowe, 

rolnik, wdowa, troje dzieci.



Nasze spraWy 6 (65)6

Nowa inwestycja w gminie
Z mojej inicjatywy w Urzędzie Gminy odbyło się spotka-

nie robocze z udziałem Starosty Powiatu Radziejowskiego 
Mariana Zielińskiego, Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych 
Zbigniewa Zajączkowskiego oraz przedstawicieli firmy Do-wat 
Dariusza Drzewieckiego i Jacka Drychto – właścicieli wyrobi-
ska Wyrobki I i II. W spotkaniu brali również udział: Przewod-
nicząca Rady Gminy Anna Niedośmiałek i radca prawny Lech 
Krajewski.

Celem spotkania było ustalenie uwarunkowań transportu 
żwiru i piasku po drodze powiatowej z Wyrobek do Pikutkowa. 
Przewidywana ilość transportu dziennego to około 4000 ton. 
Przedstawiciele władz lokalnych mówili o zagrożeniu i uciąż-
liwości, jakie niesie ze sobą transport tak dużych ilości mate-
riału przez teren gminy. Wnioskowano, by firma eksploatująca 
partycypowała w kosztach naprawy dróg powiatowych, po któ-
rych odbywał się będzie przewóz.

Ustalono, że następne spotkanie poświęcone będzie 
uszczegółowieniu zakresu obowiązków firmy w naprawie 
ewentualnych szkód na drogach.

Henryk Orłowski

Zaproszeni przez wójta
21.12.2010r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Topólce 

odbyło się „Spotkanie Opłatkowe”, na które zostali zaproszeni 
przedstawiciele władz powiatowych: Starosta Marian Zieliński 
i radny członek Zarządu Powiatu Grzegorz Łojewski, ponad-
to gośćmi wójta byli radni gminni, dyrektorzy szkół, przedsta-
wiciele Urzędu Gminy, sołtysi i zasłużeni, aktywni społecznie 
mieszkańcy naszej gminy. Na uroczystości opłatkowej nie 
mogło zabraknąć ks. proboszcza parafii Topólka Antoniego 
Wojciechowskiego, który dokonał liturgii słowa przeznaczonej 
na dzień wigilii. Podczas tego spotkania w jasełkach wystąpili 
uczniowie Szkoły Podstawowej im. „Mikołaja Kopernika” w To-
pólce. Piękne polskie kolędy i pastorałki zaśpiewał chór pod 
kierownictwem pani Elizy Ospalskiej-Grudzień.

Słowo mówione, scenografię i choreografię przygotowały 
pani: Jolanta Grabowska i Grażyna Błaszczyk. W podzięko-
waniu za występ uczniowie otrzymali słodkie upominki i za-
proszenie przez Pana Wójta do wspólnej wieczerzy wigilijnej. 

Potrawy wigilijne przygotowane zostały przez GOK w To-
pólce według starej receptury i polskiej tradycji. Było też puste 
miejsce przy stole, dzielenie się opłatkiem i mnóstwo życzeń 
do spełnienia.

Redakcja

Zabezpieczmy  
swoje mienie

Powódź nam nie grozi, ale podtopienia tak. Gwałtow-
ne ocieplenie i odwilż spowodowało bardzo dużo podtopień. 
W wyjątkowo trudnych sytuacjach spieszą z pomocą straża-
cy, służby urzędu gminy, a także pracownicy spółki wodnej. 
To jednak nie zwalnia nas mieszkańców z obowiązku troski 
o własne i innych mienie. Czasami wystarczy przekopać ro-
wek, udrożnić przepust, a niekiedy konieczne staje się zbu-
dowanie zapory z worków z piaskiem, by uchronić przed 
zalaniem dom czy piwnicę. Nie czekajmy więc z założonymi 
rękoma – „bądźmy mądrzy przed szkodą” – bo nie zawsze 
podtopienie jest skutkiem działania żywiołu, ale czasem ludz-
kiej niewiedzy lub po prostu głupoty, a nawet w niektórych 
przypadkach złośliwości sąsiada.

Foto i tekst Stanisław Wojtysiak

Rodzice na medal
12 stycznia 2011r. w Urzędzie 

Gminy Topólka odbyła się skromna 
ale doniosła uroczystość  wręcze-
nia medali „Za zasługi dla obron-
ności kraju” dla Państwa Bożeny 
i Jana Kaniewskich ze Znaniewa.

Medale w imieniu Ministra Obro-
ny Narodowej wręczył zastępca ko-
mendanta WKU we Włocławku mjr 
Jacek Raniszewski. Odznaczeni przyjęli także gratulacje i dy-
plom uznania od Wójta Gminy Henryka Orłowskiego, a kwiaty 
z gratulacjami od Przewodniczącej Rady Anny Niedośmiałek.

Redakcja
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Gminna Biblioteka Publiczna w Topól-
ce pozyskała dodatkowe środki na zakup 
książek z dotacji Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego w kwocie 2.217,00 

złotych. Otrzymana dotacja została przeznaczona na zakup 
takich książek jak: lektury szkolne, nowości wydawnicze, pod-
ręczniki z różnych dziedzin dla studentów. Wysokość dotacji 
pozwoliła na zakup 102 książek.

Dyrektor Biblioteki
Małgorzata Wojtczak

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Topólce złożyła wniosek w 2010 roku 
i przystąpiła do programu: Adademia 

Orange dla Bibliotek, z którego uzyskała środki w wysokości 
928,14 zł.

Kwota dotacji została przeznaczona na opłaty za dostęp 
do internetu oraz zakup książek o tematyce komputerowej 
i sieci internetowej. Jeżeli bibliotece uda się pozyskać środki 
w 2011 roku, to placówka postara się zorganizować zajęcia 
na temat przeciwdziałania przemocy, agresji i uzależnienia od 
sieci oraz bezpiecznego korzystania z tej formy komunikacji.

Dyrektor Biblioteki
Małgorzata Wojtczak

Prawdziwa szansa  
dopiero przed Tobą

28 listopad wczesny wieczór. Gminę Topólka obiega nie-
oczekiwana informacja, sam taką otrzymałem od znajomych 
„włącz telewizor będzie śpiewać wasza Ania”. No właśnie: Ania 
Michalak, mieszkanka Sieraków, uczennica pierwszej klasy 
Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Topólce, do szkoły pod-
stawowej chodziła w Czamaninie. Przygoda z telewizją zaczę-
ła się 3 października 2010 r. we Wrocławiu, casting, 728 osób, 
Ania z numerem 164, jak widać szczęśliwym, bo została za-
proszona 27 października na nagranie do Warszawy – program 
„Szansa na sukces” z zespołem „Blu Cafe”. Była to piosenka 
„Niewiele Mam” i to było to, co mogliśmy zobaczyć i posłuchać. 
Pierwsza piątka na 728 osób to wielki sukces Ani i wyjątkowa 
promocja szkoły i gminy, zważywszy, że ostatnia wokalistka ze-
społu „Blu Cafe” Dominika Gawęda (na zdjęciu z Anią) też za-
czynała od szansy na sukces. Jak widzisz prawdziwa szansa 
dopiero przed Tobą. A więc życzymy Ci wielu sukcesów i cze-
kamy na kolejne informacje o twoich osiągnięciach. 

Stanisław Wojtysiak

Bielki – minął rok  
zaistnienia w sieci

Połączyła nas strona internetowa i plan odnowy miejsco-
wości. Karaoke, lampka szampana i tańce, tak świętowaliśmy 
roczek.

Sobota 27 listopad dzień jak co dzień, gdyby nie spotkanie 
w naszej wiejskiej świetlicy.

Od godz.1500 swoją andrzejkową imprezę z udziałem inter-
netowej Nel miały dzieci i młodzież szkolna, a na godz. 1900 
umówili się internauci zalogowani na stronie internetowej Bie-
lek i zaproszeni goście z komisji promocji miejscowości Bieleki 
„POM”. Jest nas zarejestrowanych 25 stałych użytkowników, 
na spotkaniu było 18 osób. Nikt nie pytał czy i kto, pod jakim 
nikiem jest zalogowany. Większość z nas mieszka lub swoimi 
korzeniami wywodzi się z miejscowości Bielki, chociaż obecnie 
tu nie mieszkają. Włocławek, Łódź, Toruń, Bydgoszcz, Radzie-
jów, Strzelno, Morzyczyn Koń, Izbica, Lubraniec, Topólka, Pa-
niewek, Dęby Janiszewskie, Czarnocice, Świerczyn, a nawet 
jeden z użytkowników mieszka w Niemczech. Źródłem infor-
macji jest administrator strony. Spotkanie takie pozwoliło nam 
na odnowienie starych znajomości, powspominanie dobrych 
czasów z lat dzieciństwa i szkoły, zawarcie nowych znajomości 
i przyjaźni. Być może zaowocuje to większą aktywnością na 
stronie i społeczną w życiu codziennym. To nasze integracyj-
ne raczkowanie zakończyło się na chwilę przed rozpoczęciem 
adwentu, z deklaracją następnego spotkania na zakończenie 
karnawału. A ja piszę do zobaczenia za rok, kiedy na stronie 
zapalimy dwie świeczki i będzie    nas o wiele więcej.

http://bielki.dbv.pl/news.php
Foto i tekst Stanisław Wojtysiak
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GImNazJum
„Bieg Solny”

W sobotę 04 września 2010 r. ulicami Ciechocinka odbył się XXII 
Integracyjny Minimaraton, który jest jedną z najstarszych i najbardziej 
znanych imprez w Ciechocinku. Startują w niej zawodnicy z całej Pol-
ski: osoby na wózkach, biegacze z dysfunkcjami ruchowymi, a także 
biegacze sprawni. Uczniowie naszego gimnazjum po raz pierwszy 
wzięli udział w biegu i uzyskali znaczne sukcesy. Na starcie odbyło się 
12 zaplanowanych biegów. Oto wyniki biegu, w którym uczestniczyła 
młodzież Publicznego Gimnazjum im A. Mickiewicza w Topólce; Izabela 
Mętlewicz I miejsce (kategoria Z1-dziewczęta od 12-18 lat), Błażej Szy-
chowski I miejsce, Dawid Małecki II miejsce, Kamil Podolski III miejsce 
(kategoria Z1 – chłopcy od 12-18 lat). W minimaratonie również wzięli 
udział; Anna Waszak, Dominika Bartczak, Marta Gołębiewska, Lidia No-
wak, Marzena Lewandowska, Martyna Michałowska, Michalina Micha-
łowska, Monika Małkowska, Monika Kasiorek, Klaudia Górniak, Marta 
Gurzyńska, Magdalena Augustyniak, Bartosz Dogoński.

Katarzyna Danielewska

W Sejmie
Młodzież naszego gimnazjum skorzystała z zaproszenia posła Marka 

Wojtkowskiego i 23. 09. 2010r. zwiedziła Sejm RP. Przez chwilę przy-
glądała się obradom prowadzonym przez wicemarszałka Stefana Nie-
siołowskiego. We Wszechnicy Sejmowej spotkała się z panem posłem, 
który przybliżył zasady funkcjonowania naszego parlamentu. W jego 
towarzystwie zwiedziła gmach Sejmu, Senatu i Kancelarię Prezydencką. 

Po pożegnaniu z posłem, młodzież spacerowała uliczkami Starego 
Miasta. Podziwiała zabytki, pomniki – ślady naszej historii. Pełna wra-
żeń powróciła do Topólki.

Katarzyna Danielewska

Zapaliły dzieciom światło nadziei
27 listopada 2010r. na toruńskim lodowisku TOR-TOR spotkało się 

ok. 3000 dzieci i młodzieży z diecezji: bydgoskiej, toruńskiej, włocław-
skiej, by po raz kolejny zainaugurować „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzie-
ciom” zorganizowane przez Toruński Caritas. W tym roku spotkanie zo-
stało zorganizowane pod hasłem „Zapalmy Dzieciom Światło Nadziei”. 
W tej akcji nie mogło zabraknąć również dzieci i młodzieży naszej gmi-
ny. Dochód z Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom przekazywany będzie 
na pomoc dla tych dzieci, którym już w pierwszym etapie życia przyszło 
stanąć wobec trudnej i bolesnej rzeczywistości, dzieciom cierpiącym 
z powodu ubóstwa, niedożywienia, choroby, przemocy, braku miłości 
i rodziny.

Ważnym elementem tej uroczystości było podsumowanie akcji 
„WARTO BYĆ BOHATEREM”.

Nasze gimnazjum kolejny raz było bezkonkurencyjne w kwestowa-
niu i zbieraniu funduszy na rzecz dzieci potrzebujących pomocy. Ze-
brane fundusze to 2010 zł, oraz 46771,20 zł w starych banknotach. 
W podziękowaniu za przekazane pieniądze gimnazjum nasze zostało 
uhonorowane CERTYFIKATEM SZKOŁY BUDUJĄCEJ WRAZLIWOŚĆ. 

Pragniemy podziękować wszystkim, którzy włączyli się do tej akcji. 
Uczestnictwo w niej dowodzi wielkiej wrażliwości i dobroci serca .

Szczególne podziękowanie jest dla Ks. Antoniego Wojciechowskie-
go proboszcza parafii Topólka za pomoc i zorganizowanie wyjazdu dzie-
ciom i młodzieży na lodowisko. 

Podziękowania również należą się ks. proboszczowi z parafii Mąko-
szyn i parafii Orle.

Jednak najważniejszym ogniwem tej akcji były dzieci i młodzież na-
szych szkół, to one dowiodły, że mimo wszystko warto być bohaterem, 
wolontariuszem Szkolnego Koła Caritas.

Opracowano na podstawie informacji opiekunek Szkolnego Koła 
Caritas pani A. Tejman i M. Gołębiewskiej.

Zespół redakcyjny

Wspiera  
i pomaga szkole

Społeczność Publicznego 
Gimnazjum im Adama Mickiewi-
cza w Topólce składa podzięko-
wanie Radnemu Powiatu, Panu 
Grzegorzowi Łojewskiemu za do-
strzeżenie naszych potrzeb i oka-
zane wsparcie w pozyskiwaniu 
nowoczesnych środków pomocy 
dydaktycznych dla naszej szkoły.

Dyrekcja Gimnazjum

„Nie trzeba być bogatym, aby pomagać innym, 
wystarczy mieć dobre serce i kochać ludzi”

Pomimo ogromnego postępu medycyny, jak dotąd nie udało się 
wytworzyć substancji, która w pełni zastąpiłaby ludzką krew. Jest ona 
niezbędna w wielu sytuacjach, np. dla poszkodowanych w wypadkach 
komunikacyjnych, przy wielu operacjach, przy przeszczepach narządów. 
Jedynym źródłem krwi są zdrowi ludzie, którzy rozumieją, że jej odda-
nie to rodzaj posłannictwa. 

7 listopada w naszej gminie odbyła się kolejna akcja poboru krwi. 
Zachęcając mieszkańców do udziału w akcji młodzież Gimnazjalnego 
Koła Caritas rozprowadzała ulotki. Chęć oddania krwi zgłosiły 54 oso-
by, 51 spośród nich uzyskało zgodę lekarza kwalifikującego publicznej 
służby krwi. 

Drodzy Honorowi Dawcy Krwi, dziękujemy za Wasz dar, to dzięki 
niemu wiele osób może powrócić do zdrowia i cieszyć się pełnią życia.

A. Tejman, M. Gołębiewska – opiekunowie

Pielgrzymka rowerowa
Jak co roku uczniowie na-

szego gimnazjum uczestniczyli 
w pielgrzymce rowerowej do Li-
chenia. Jej celem była modlitwa 
skierowana do Matki Bożej o po-
myślność w nowym roku szkol-
nym i katechetycznym. Młodzież 
brała udział w Drodze Krzyżowej, 
prowadzonej przez ks. A. Woj-
ciechowskiego oraz we Mszy 
Świętej. Pragniemy podziękować 
ks. Kanonikowi za wspaniałą or-
ganizację pielgrzymki.

Iza Mętlewicz kl. IIIc
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06.12.2010r. do naszej szkoły zawitał Święty Mikołaj z du-
żym workiem pełnym słodkich upominków. Razem z Mikołajem 
dzieci śpiewały piosenki i recytowały wiersze. Przybycie Miko-
łaja było dla nas miłą niespodzianką.

22.12.2010r. uroczysty i niepowtarzalny nastrój wprowadzili 
uczniowie przedstawiając jasełka „Betlejem To My Wszyscy”. 
Uroczystość zaszczycili swą obecnością Wójt gminy, Proboszcz 
parafii Topólka oraz rodzice. Przy dźwiękach cicho płynących 
kolęd dzieliliśmy się opłatkiem i składaliśmy sobie najserdecz-
niejsze życzenia.
Foto z archiwum szkoły.

Dyrektor Szkoły
Stanisław Głuszkowski

Uczniowie klasy Ic Gimna-
zjum wraz z opiekunami serdecz-
nie dziękują panu Andrzejowi 
Kurzawie za pomoc w zorgani-
zowaniu klasowego kuligu, który 
dostarczył nam niezapomnianych 
wrażeń. Dzięki wsparciu i zaanga-
żowaniu Pana mogliśmy przeżyć 
jeden z najpiękniejszych dni. Dzię-
kujemy.

Spotkanie z policjantem

Dnia 30 listopada gościliśmy w naszej szkole policjantów z Komen-
dy Powiatowej w Radziejowie. Celem spotkania było przekazanie nam 
informacji na temat narkotyków, dopalaczy, alkoholu i papierosów oraz 
zapoznanie z prawnymi konsekwencjami ich stosowania. Wszyscy za-
pamiętamy tą lekcję. 

Żaneta Chełminiak

Uroczyste ślubowanie

30 września o godz. 14:30 w hali sportowej naszego gimnazjum 
odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych, które z jak najlepszej 
strony zaprezentowały się przed całą społecznością szkolną. Pierwszo-
klasiści odpowiadali na żartobliwe, niekiedy trudne pytania, wykazali się 
zdolnościami sportowymi, tanecznymi. Za każdą konkurencję uczestni-
cy otrzymywali punkty, po których zliczeniu pierwsze miejsce przyzna-
no klasie Ic, drugie klasie Ib i trzecie klasie Ia. Całość dopełnił uro-
czysty akt ślubowania. Uroczystość prowadzili: Julia Kordylak, Żaneta 
Chełminiak, Paulina Głowacka oraz Konrad Irzemski. Później odbyła się 
dyskoteka, na której wszyscy doskonale się bawili. Hala była pięknie 
ustrojona przez samorząd uczniowski. Wszystko odbyło się w sympa-
tycznej atmosferze. 

Monika Nowak kl. II B

VI Konkurs Piosenki Maryli Rodowicz

8.12.2010r. we Włocławku odbył się VI Konkurs Piosenki Maryli 
Rodowicz. Anna Michalak, Aleksandra Małecka, Julia Kordylak, Paulina 
Głowacka i Żaneta Chełminiak reprezentowały nasze gimnazjum. Z na-
grodami wróciły: Żaneta Chełminiak, kl. IIb – III miejsce, Julia Kordylak, 
kl. IIc – wyróżnienie, Aleksandra Małecka, kl. Ia – wyróżnienie. Gratulu-
jemy i życzymy dalszych sukcesów.

Żaneta Chełminiak

sp CzamaNIN
16.11.2010r. uczniowie klasy VI przedstawili montaż słow-

no-muzyczny z okazji 92. rocznicy odzyskania Niepodległości 
przez Polskę. Młodsi koledzy i nauczyciele z uwagą wysłucha-
li patriotycznych wierszy i pieśni w programie „Ojczyzna jest 
darem i zadaniem – Jan Paweł II”.

26.11.2010r. uczniowie naszej szkoły odwiedzili piękne 
miejsce, jakim jest „Kraina Świętego Mikołaja w Kołacinku”. 
Dzieci na chwilę przeniosły się w krainę dziecięcych marzeń 
i snów, brały również udział w zajęciach rekreacyjno-sporto-
wych. Na długo w pamięci pozostanie spotkanie ze Świętym 
Mikołajem.
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Nasze małe sukcesy
W konkursie recytatorskim pt. „Nie tylko o krasnoludkach 

i sierotce Marysi” I miejsce zajął Mariusz Kosiński z klasy Ia, 
III miejsce przypadło Urszuli Szczepaniak z klasy IIa, a wyróż-
nienie Paulinie Brzezińskiej z klasy VB.

W konkursie plastycznym pt. „Ilustracja do utworu Marii Ko-
nopnickiej” I miejsce zdobyła Ewa Budzińska, a II miejsce Se-
bastian Górzyński – oboje z klasy VB. Wyróżnienia przypadły 
Sebastianowi Żegliczowi z klasy IIIa, Weronice Wąsikow-
skiej z klasy IVa i Paulinie Kosmalskiej z klasy VIa.

W VI Konkursie Piosenek Maryli Rodowicz II miejsce „wy-
śpiewała” Ewa Budzińska z klasy VB, a wyróżnienie otrzymał 
Eliasz Wojtysiak z kalsy VB.

Maria Olszewska

Mikołajki
T r a d y c y j -

ne „mikołajki” to 
w naszej szkole 
dzień Imienin Pa-
trona Mikołaja Ko-
pernika. Ucznio-
wie starszych klas 
zmienili dekoracje 
w kąciku Patrona, 
wykonali okolicz-
nościową gazetkę 
mikołajkową oraz 
brali udział w corocznym wydarzeniu „Odwiedziny Mikołaja 
i Śnieżynek w szkole”. Mikołaj obdarowywał dzieci słodyczami 
(upewniwszy się wcześniej czy były grzeczne). Wszyscy z nie-
cierpliwością czekają na kolejną wizytę w przyszłym roku.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
Małgorzata Dobiecka, Emilia Tomczak

Jasełka
W okresie przed-

świątecznym miały 
miejsce spotkania wigi-
lijne połączone z przed-
stawieniami jasełkowy-
mi, które obserwowali 
licznie zgromadzeni ro-
dzice.

Niecodzienny pre-
zent przygotowali dla 
swoich uczniów na-
uczyciele. Wcielając się 

w różne postacie przedstawili „Jasełka na wesoło” pod kierun-
kiem p. Grażyny Błaszczyk.

Występ nauczycieli spotkał się z ogromnym uznaniem ze 
strony widzów, czego dowodem były głośne brawa, a odtwór-
com dostarczył wielu pozytywnych emocji.

Przy okazji spotkań wigilijnych na terenie szkoły rozprowa-
dzane były odlewy gip-
sowe malowane przez 
uczniów i nauczycieli. 
Zebrane pieniądze zo-
staną przekazane oso-
bom poszkodowanym 
przez powódź.

Dziękujemy wszyst-
kim, którzy chętnie 
wsparli naszą akcję.

Anna Michalak

Owoce w szkole
W roku szk. 2010/2011 nasza szkoła przystąpiła do ogól-

nopolskiego programu „Owoce w szkole”. Program skierowany 
jest do uczniów klas I-III, którzy trzy razy w tygodniu otrzymują 
bezpłatnie porcje owoców i warzyw. Dotychczas były to jabł-
ka, gruszki, marchew, papryka oraz soki owocowo-warzywne. 
Udział szkoły w programie to jeden z przejawów troski o zdro-
wie najmłodszych uczniów.

Maria Olszewska

Wieczór andrzejkowy!
Andrzeju, Andrzeju, 

nasz dobrodzieju, dobrą 
wróżbę daj! Takie hasło 
powtarzaliśmy 25 listopa-
da w Szkole Podstawowej 
im. M. Kopernika w Topól-
ce, aby zapewnić sobie 
pomyślność i spełnienie 
wróżb. Wieczór andrzej-
kowy to czas wspólnej za-

bawy, podczas której przeszłość mogli poznać wszyscy chęt-
ni uczniowie. Wróżyliśmy z talerzyków i kubków przyszłości, 
odczytywaliśmy, mowę kwiatów, poznawaliśmy imię przyszłej 
sympatii. Choć wróżby traktujemy trochę z uśmiechem, zawsze 
cieszy nas, jeśli przyszłość spojrzy na nas łaskawym okiem.

Emilia Kacprzak

Akcja Caritasu „Warto być 
bohaterem” trwała na terenie 
Szkoły Podstawowej w Topól-
ce od 19 listopada 2010 r. Ze-
brano środki pieniężne w kwo-
cie: 559,42 zł oraz pieniądze 
sprzed denominacji w kwocie 
24.511,50 starych złotych.

Nasza szkoła należała do 
nielicznych, które otrzymały 
Certyfikat Szkoły Budującej 
Wrażliwość 2010. Przed-
stawicielom uczniów naszej 
szkoły wręczono ów Certyfi-
kat podczas inauguracji Wigi-
lijnego Dzieła Pomocy Dzie-
ciom 27 listopada 2010.

Grażyna Błaszczyk
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Świerczyn – odnowa i rozwój

Cztery Złote Pary

Kolejna miejscowość opracowała „Plan Odnowy Miejscowo-
ści”.

Świerczyn, w dok. z 1282 r. Swircino, wś i folw. nad rzeką 
Zgłowiączką, pow. nieszaski, gm. Czamanin. Tyle słownik „Kró-
lestwa Polskiego i Innych Krajów Słowiańskich”, a czego ocze-
kują mieszkańcy Świerczyna?

Chcemy, żeby za kilka lat nasza wieś była miejscem przy-
jaznym ludziom, w którym będzie można spokojnie żyć i praco-
wać, bez obawy o przyszłość.

Dzięki programom finansowanym z funduszy Unii Europej-
skiej nasza wieś ma szansę nowoczesnego rozwoju. Planowa-
ne do realizacji inwestycje wynikają z potrzeb i chęci działania 
społeczności naszej wsi. Jednym z jej elementów jest wzmoc-
nienie i rozwój zasobów infrastruktury, która zmierza do popra-
wy jakości życia mieszkańców. Istotą zadań założonych do re-
alizacji jest rozwój i promocja wartości związanych z miejscem 
zamieszkania, specyfiką społeczną naszej miejscowości. Stwo-
rzeniu nowych miejsc pracy, przeciwdziałaniu patologii i wyklu-
czeniom społecznym. 

Projekty i przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w per-
spektywie 2 lat z dofinansowaniem ze środków na rozwój ob-
szarów wiejskich – PROW:
a) budowa nowej świetlicy lub remont i zagospodarowanie 

domu parafialnego,
b) budowa placu zabaw i zespołu boisk,

Do Urzędu Stanu Cywilnego w Topólce zaproszone zostały 
cztery pary małżeńskie, które obchodziły Jubileusz 50-lecie po-
życia małżeńskiego. W dowód społecznego uznania dla trwa-
łości małżeństwa i rodziny Prezydent RP przyznał medale „Za 
długoletnie pożycie małżeńskie, które wręczył Wójt Gminy To-
pólka – Henryk Orłowski następującym parom:
• Lucynie i Władysławowi Brzezińskim z Galonek Kolonii,
• Apolonii i Władysławowi Kaniewskim z Rybin Leśnych,
• Mariannie i Czesławowi Matuszewskim z Sadłoga 
• oraz Mariannie i Kazimierzowi Woźniakom z Czamanin-

ka (w domu Jubilatów)
W ciepłych słowach skierowanych do Jubilatów Wójt pod-

kreślił, że przyrzekając sobie nawzajem dozgonną miłość, wia-
rę, szacunek i przyjaźń dotrzymali przyrzeczeń.

SPROSTOWANIE 
do artykułu „Historia tradycja i współczesność Parafii Świer-

czyn” zamieszczonego w poprzednim numerze Nasze Sprawy.
W artykule tym błędnie podałem informację, że parafia 

Świerczyn liczy około 600 rodzin. Po interwencji ks. Probosz-

c) uzupełnienie oświetlenia wsi,
d) odnowa dróg,
e) budowa chodników.

Nad projektem „Planu Odnowy Miejscowości Świerczyn” 
pracował zespół w składzie: Piotr Maciejczak, Teresa Koło-
wska, Ryszard Kołowski, Andrzej Brzeziński, Andrzej Gra-
bowski, Ryszarda Marciniak. Projekt został przyjęty przez Ze-
branie Wiejskie i zatwierdzony przez Radę Gminy.

Foto z archiwum
Stanisław Wojtysiak

50 lat to wiele, ale jakże szybko minęły te lata. Minęły we 
wspólnej trosce o zapewnienie codziennego bytu rodzinie, 
w trosce o dobre wychowanie dzieci i ich przyszły los. Wszyst-
kie troski, radości i obowiązki związały te pary jeszcze bardziej. 
Podczas uroczystego spotkania małżonkowie dziękowali sobie 
za wierność i wzajemne zrozumienie.

Były kwiaty, dyplomy uznania i wiele życzeń od Przewodni-
czącej Rady Gminy – Marii Jarzynowskiej oraz Z-cy Kierownika 
USC – Marii Kruszyny.

Jubilaci tego dnia uczestniczyli w uroczystościach związa-
nych z obchodami Narodowego Święta Niepodległości.

Z-ca Kierownika USC
Maria Kruszyna

Apolonia i Władysław Kaniewscy z Rybin Leśnych Lucyna i Władysław Brzezińscy z Galonek Kolonii Marianna i Czesław Matuszewscy ze Sadłoga

cza dra Marka Stefańskiego uzyskałem informacje z których 
wynika, że obecnie parafia ma 240 rodzin. Wspomniana infor-
macja podważyła wiarygodność i uczciwość ks. Proboszcza 
Parafii Świerczyn. W związku z tym w imieniu redakcji jako au-
tor tego artykułu przepraszam.

Stanisław Wojtysiak 
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Urodzili się

Kacper Antoni Gabrysiak, 
ur. 21.09.2010 r., zam. Rybiny

Mateusz Paluszyński, 
ur. 27.09.2010 r., zam. Sadług

Szymon Jagodziński, 
ur. 18.10.2010 r., zam. Czamanin

Zuzanna Wielkopolan, 
ur. 21.10.2010 r., zam. Sierakowy

Nikola Domańska, 
ur. 26.10.2010 r., zam. Sadłużek

Konrad Kuliński, 
ur. 28.11.2010 r., zam. Zgniły Głuszynek
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Pokłosie III edycji konkursu  

poetyckiego „O wiejską malwę”

Prezentujemy pierwszą autorkę 
wierszy nadesłanych na konkurs 
„O wiejską malwę”

Wiktoria Wąsikowska miesz-
ka w Topólce, jest uczennicą klasy 
V Szkoły Podstawowej im. Mikołaja 
Kopernika w Topólce.

„Bastet” to literacki pseudonim 
Wiktorii, która jest najmłodszą, wy-
różnioną uczestniczką III edycji 
konkursu poetyckiego „O Wiejską 
Malwę”. Jak na bardzo młody wiek 
autorka dość sprawnie posługuje 
się rymami i co ważne, są to rymy 
z sensem dopasowane i dużym po-
czuciem humoru. Problem alkoholo-
wy rozwiązała jednym wierszem, od 
ręki i na wesoło, aczkolwiek zdecy-
dowanie. Czytelnikowi natomiast po-
zostawia tylko zastosowanie.

Stanisław Wojtysiak

Ku przestrodze

Oj wódeczko, ty niedobra,
Tylu ludzi gubisz co dnia.
I tych młodych i tych starszych,
Dosyć! Przestań! Już wystarczy!

A ja, chłopcy i dziewczyny,
Wam polecam witaminy – 
Te w owocach i w warzywach, 
Nie znajdziecie ich wśród piwa!

Więc by główki pracowały
I o ciała swoje dbały, 
Alkoholom od dziś – basta!
Niech w trzeźwości naród wzrasta!

Wiktoria Wąsikowska

• OGŁOSZENIE  PŁATNE• 


