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BiuletyN iNformacyjNy GmiNy topólka

„Ziemia nasza hojna rodzi plon bogaty
Z gościnności słyną topóleckie chaty,
Lud tu pracowity, szczere ma wejrzenie,
Każdy, kto w potrzebie, znajdzie pocieszenie”

„Na ludową nutę”



Nasze spraWy 1 (66)2

24 lutego pożegnaliśmy byłą mieszkankę Paniewa  
ś.p. Bronisławę  KęPczyńsKą.

Założycielkę i wieloletnią przewodniczącą Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Paniewie. Zasłużoną działaczkę w Kół-
kach Rolniczych i na rzecz środowiska wiejskiego. Za 
swoją działalność została odznaczona Złotym i Srebrnym 
Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia Polski oraz odznaką „Zasłużony Pracownik Rolnictwa”. 
Należała do ludzi wyjątkowych i pracowitych. Pozostanie 
w naszej pamięci.

redakcja

Szanowni Czytelnicy!

Rada Gminy VI kadencji wybiera-
jąc Komisję Promocji w składzie: Anna 
Niedośmiałek, Alfreda Smól, Stanisław 
Borkowski i Stanisław Wojtysiak, mnie 
powierzyła funkcję jej przewodniczące-
go. Jest to dla mnie zaszczyt, ale tak-
że obowiązek. Praca Komisji skupia się 
głównie na redagowaniu i wydawaniu 
biuletynu NASZE SPRAWY. Zatem sta-
łem się także przewodniczącym zespo-
łu redakcyjnego, do którego w uzgod-
nieniu z Wójtem powołaliśmy: Danutę 
Szymańską Mączkę – odpowiedzialną 
za poprawność stylistyczną i ortogra-
ficzną naszych artykułów; Marię Jarzy-
nowską – odpowiedzialną za sprawy 
techniczno-organizacyjne, służącą nam 
radą i doświadczeniem oraz Annę Wa-
siak – pełniącą funkcję sekretarza re-
dakcji.

Wiem, jak ważną rolę dla naszej 
społeczności pełni Biuletyn, wiem tak-
że, jak ważne jest słowo pisane, dlate-
go też postaramy się tak przygotowy-
wać i przetwarzać zebrane materiały, 
aby zachować wypracowany przez po-
przednie zespoły poziom informacyjny 
Biuletynu.

Nie jesteśmy jednak zawodowymi 
redaktorami, dlatego też w przypadku 
wystąpienia drobnych niedociągnięć 
proszę o wyrozumiałość. Nie boimy się 
konstruktywnej krytyki. Wolałbym jed-
nak, żeby była ona kierowana bezpo-
średnio do zespołu redakcyjnego, a nie 
na internetowe fora.

Redakcja otwarta jest na propozycje 
czytelników dotyczące przedstawiania 
w naszej gazecie nowych ciekawych te-
matów. Zapraszam wszystkich chętnych 
do współpracy, bo dobre informacje, 
podobnie jak woda, są zawsze u źródła. 
Reasumując, promocja i rozwój naszej 
gminy powinny być naszym wspólnym 
celem. Oddając do rąk pierwszy numer 
gazety w tym roku, życzę Państwu miłej 
lektury, a nam owocnej z czytelnikami 
współpracy.

Z poważaniem przewodniczący redakcji
stanisław wojtysiak

Ostatnie pożegnanie

Panie sołectwa 
Sierakowy spo-
tkały się w nowo 
wyremontowanej 
świetlicy wiejskiej, 
by uczcić swoje 
święto, jakim jest 
Dzień Kobiet. Przy 
słodkich poczę-
stunkach i rozpa-
lonym kominku pa-

nie miło wspominały różne imprezy okolicznościowe, które były organizowane w tej 
świetlicy. Czas upłynął nam szybko i w miłej atmosferze.

Foto Marlena Białecka
anna niedośmiałek

Reaktywacja KGW w Torzewie
Na pierwsze spotkanie 17 lutego przyszło 13 dziewczyn. Wszystkie wyraziły 

chęć przystąpienia do koła. Opracowałyśmy dla organizacji regulamin, wytyczyłyśmy 
zadania i cele. Wybór władz też nam nie sprawił większego kłopotu – wspominały 
panie na spotkaniu z Wójtem. Jednogłośnie na przewodniczącą koła panie wybrały 
mnie- potwierdziła Krystyna Żernicka. Wiceprzewodniczącą została Elżbieta Kozic-
ka, sekretarzem Małgorzata Nowakowska, a Skarbnikiem Agnieszka Nowakowska. 
Panie z entuzjazmem opowiadały o swoich planach, o tym, co mają do zrobienia, 
o sposobie na aktywizację społeczną mieszkańców Torzewa i wreszcie o problemie 
torzewskiej świetlicy, o którego rozwiązaniu przyszły porozmawiać z Wójtem. Pełne 
nadziei i optymizmu zakończyły spotkanie u Wójta.

Na zdjęciu: Zarząd 
Koła (od lewej) Krystyna 
Żernicka, Elżbieta Ko-
zicka i Agnieszka Nowa-
kowska. Torzewiankom 
życzymy powodzenia 
i czekamy na pierwsze 
sukcesy.

Foto i tekst 
stanisław wojtysiak

„Jarmark Wielkanocny”
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oddział w Przysieku organizuje 

„Jarmark Wielkanocny”, który odbędzie się 16 kwietnia 2011r. w Przysieku.
Podczas jarmarku odbędą się kiermasze, pokazy, warsztaty i konsultacje. W związ-

ku z tym organizowany jest Wojewódzki Konkurs Pisanek Wielkanocnych. W konkursie 
mogą wziąć udział: uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, dorośli. Regu-
lamin konkursu i kartę zgłoszeniową można pobrać od sołtysów, ze świetlic wiejskich, 
w szkołach i ze strony internetowej www.kpodr.pl. Termin pisemnego zgłoszenia pracy 
upływa z dniem 4 kwietnia 2011r.Dorośli zgłoszenia pisemne mogą składać w sekretaria-
cie Urzędu Gminy Topólka, a uczniowie w szkołach. Uczestnik zgłasza do konkursu jedną 
samodzielnie wykonaną pracę. Zachęcam do udziału w konkursie i życzę powodzenia.

anna niedośmiałek
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Spisy powszechne są istotnymi momentami w życiu naro-
du, kiedy państwo pyta swoich obywateli „ilu nas jest”, „kim 
jesteśmy”, „jak żyjemy” oraz o inne istotniejsze informacje 
związane z funkcjonowaniem społeczeństwa”.

W naszej gminie rachmistrzami spisowymi są (na zdjęciu 
od lewej): Małgorzata nowakowska, Jolanta Kuropatwa 
i agnieszka Gębicka. 01 marca ruszają w teren i do 17 doko-
nają obchodu przedspisowego. 

Spisu ludno-
ści i mieszkań wg 
stanu na dzień 
31 marca 2011r. 
dokonają w dniach 
od 01 kwietnia do 
30 czerwca 2011r. 
Zwracam się z proś-
bą do mieszkańców 

gminy o przychylne przyjęcie rachmistrzów i rzetelne udziele-
nie potrzebnych informacji.

Z poważaniem 
Gminny Komisarz

Krajowa Rada Izb Rolniczych uchwałą nr 9/2010 z 1 grudnia 
2010 r. zarządziła wybory, które odbędą się w niedzielę, 3 kwiet-
nia 2011 r.

Wybory do walnego zgromadzenia Izb Rolniczych są dwustop-
niowe. W pierwszym etapie z gminy wybierani są delegaci, którzy 
wchodzą w skład Powiatowej Rady Izby Rolniczej. Rada na pierw-
szym posiedzeniu wybiera przewodniczącego i delegata. Wybrane 
osoby wchodzą w skład Walnego Zgromadzenia Krajowej Rady Izb 
Rolniczych, której kadencja trwa 4 lata. Czynne i bierne prawo wy-
borcze w wyborach powszechnych do samorządu rolniczego mają 
rolnicy, płatnicy podatku rolnego, podatku dochodowego z działów 
specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdziel-
ni produkcyjnych posiadający w nich wkłady gruntowe. W wybo-
rach do samorządu rolniczego, okręgiem wyborczym jest gmina, 
w związku z tym do rady powiatu wybieramy dwóch radnych.

Za pośrednictwem izby rolniczej, wybrani delegaci mają wpływ na:
– rozwiązywanie zgłaszanych przez rolników problemów, 
– opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu produkcji rol-

Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2011

Powszechne wybory do izb rolniczych

Tablica interaktywna wypiera tradycyjną z gumką i kredą
Tablica interaktywna to coś nowego. To wielka atrakcja dla uczniów szkół podstawo-

wych i duże ułatwienie pracy nauczyciela. To wszystko dzięki porozumieniu Gminy To-
pólka z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu. Przy współfinansowaniu Gminy mogliśmy 
zakupić cztery takie urządzenia. Koszt inwestycji to ponad 51 tys. złotych, w tym 25% to 
środki z budżetu gminy. Zostały zainstalowane trzy tablice w Szkole Podstawowej w To-
pólce i jedna w Paniewie. A więc tradycyjne metody nauczania zostają dziś wypierane 
przez rozwiązania interaktywne, które skuteczniej docierają do świadomości i zaintere-
sowania ucznia. Tym innowacyjnym narzędziem dydaktycznym jest tablica interaktywna. 
Co to takiego jest? Tablica interaktywna to ekran dotykowy, który działa w połączeniu 
z komputerem oraz projektorem. Szkoła stopniowo przestała być placówką, w której je-
dyną metodą dydaktyczną było nauczanie przy użyciu tablicy i kredy. Dzisiaj narzędzia 
takie jak: komputer z dostępem do internetu, DVD, rzutnik, są codziennością, podstawo-
wym narzędziem w pracy dydaktycznej nauczyciela. Postęp technologiczny w dziedzinie 
urządzeń interaktywnych otwiera nowe możliwości w nauczaniu. Nowoczesne tendencje 
nauczania wymuszają aktywne uczestnictwo i zaangażowanie ucznia w procesy ucze-
nia się, poprzez multimedialne czytanie, pisanie i dyskusję, a nie poprzez tradycyjny 
odbiór informacji przekazanych przez nauczyciela. Uczenie się całą klasą, skupi uwagę 
wszystkich uczniów, lekcje będą na pewno ciekawsze, co może wpłynąć na motywacje 
i zaangażowanie uczniów. Tablica interaktywna uwzględnia potrzeby wszystkich uczniów reprezentujących różne style uczenia się, a nawet uczniów 
z dysfunkcjami. Tak więc nowoczesne metody nauczania stawiają nowe wyzwania zarówno nauczycielom, jak i uczniom, tego postępu nie da się 
już zatrzymać.

Foto i tekst stanisław wojtysiak

L.P. sołectwo  Prowadzący imię i nazwisko Data Godzina i miejsce
    zebranie pracownika
1 Bielki  wójt gminy Anna Wasiak 24.03.2011 12:00 Świetlica
2 Borek  wójt gminy Anna Wasiak 22.03.2011 13:00 Sala konf. UG
3 Chalno  wójt gminy Anna Wasiak 19.04.2011 11:00 Sołtys
4 Czamanin  wójt gminy Anna Wasiak 19.04.2011 13:00 Szkoła
5 Czamanin Kol. wójt gminy Anna Wasiak 31.03.2011 13:30 Sołtys
6 Czamaninek wójt gminy Anna Wasiak 31.03.2011 11:00 Sołtys
7 Galonki  wójt gminy Anna Wasiak 22.03.2011 11:00 Sala konf. UG
8 Głuszynek  wójt gminy Anna Wasiak 4.04.2011 13:00 Sołtys
9 Kamieniec  wójt gminy Anna Wasiak 23.03..2011 11:00 Świetlica
10 Kamieńczyk wójt gminy Anna Wasiak 23.03.2011 13:00 Sołtys
11 Kozjaty  wójt gminy Anna Wasiak 25.03.2011 11:00 Remiza
12 Miłachówek wójt gminy Anna Wasiak 4.04.2011 10:30 Sołtys
13 Orle   wójt gminy Anna Wasiak 28.04.2011 10:00 Remiza OSP
14 Paniewo  wójt gminy Anna Wasiak 8.04.2011 10:00 Remiza OSP
15 Paniewek  wójt gminy Anna Wasiak 8.04.2011 12:30 Remiza OSP
16 Sadłóg  wójt gminy Anna Wasiak 27.04.2011 10:30  Świetlica
17 Sadłużek  wójt gminy Anna Wasiak 27.04.2011 13:00 Świetlica
18 Sierakowy  wójt gminy Anna Wasiak 25.03.2011 13:00 Świetlica
19 Świerczyn  wójt gminy Anna Wasiak 29.04.2011 10:30 Sołtys
20 Świerczynek wójt gminy Anna Wasiak 29.04.2011 13:00 Sołtys
21 Topólka  wójt gminy Anna Wasiak 7.04.2011 11:00 Sala konf. UG
22 Torzewo  wójt gminy Anna Wasiak 15.04.2011 12:00 Remiza OSP
23 Wola Jurkowa wójt gminy Anna Wasiak 28.03.2011 13:00 Świetlica
24 Znaniewo  wójt gminy Anna Wasiak 6.04.2011 11:00 Sołtys

niczej i rynku rolnego, 
– poprawę sytuacji ekonomicznej w rolnictwie i warunków życia 

na wsi, 
– kształt edukacji i doradztwa rolniczego oraz podnoszenie kwa-

lifikacji osób pracujących w rolnictwie, 
– współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami produ-

centów rolnych, 
– poprawę stanu środowiska przyrodniczego i zdrowia mieszkań-

ców wsi, 
– ochronę dziedzictwa kulturowego w regionie.

Lokalem wyborczym dla całej gminy jest Gminny Ośrodek Kul-
tury w Topólce, czynny od 800 do 1800.

Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwać będzie komi-
sja w składzie: Piotr Frątczak – przewodniczący, Sławomir Krygier, 
Jerzy Smól i Hieronim Szelągowski – członkowie.

14 marca br. mija czas zgłaszana się na radnych. Na radnych 
kandydują: Marek Nowak z Czamanina, Piotr Małecki z Sadłoga, 
Anna Migdalska z Woli Jurkowej. 

stanisław wojtysiak

Terminarz Wyborów Sołeckich
Zarządzenie Nr 0050.7.2011 Wójta Gminy Topólka z dnia 

03.03.2011r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa, Rady So-
łeckiej i członków Komisji Rewizyjnej.
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Życie przedszkolne w grupie Biedro-
nek (3-4 latków) obfituje w różnego ro-
dzaju uroczystości. Niektóre z nich na 
stałe wpisały się do kalendarza i są ocze-
kiwane zarówno przez dzieci jak i rodzi-
ców. Spotkania te pozwalają na integrację 
środowiska rodzinnego i przedszkolnego.

Pierwsza ważna uroczystość miała 
miejsce 17.11.2010 r., wtedy to odbyło 
się uroczyste Pasowanie na przedszko-
laka, podczas którego dzieci zaprezen-
towały krótki program artystyczny oraz 
złożyły przyrzeczenia.

I semestr w punkcie przedszkolnym  
przy Szkole Podstawowej  

im. Mikołaja Kopernika w Topólce
25 listopada przedszkolaki uczestni-

czyły w zabawie andrzejkowej. W trak-
cie zabawy miały okazję poznać tradycje 
i obyczaje andrzejkowe.

Kolejną uroczystością z udziałem ro-
dziców i zaproszonych gości było Spo-
tkanie Wigilijne (15.12.2010 r.). Na tę 
okazję dzieci przygotowały jasełka pt. 
„W betlejemskiej stajence”.

Podczas styczniowego spotkania 
(25.01.2011 r.) nasze przedszkolaki po-
dziękowały wszystkim babciom i dziad-
kom za miłość i troskę. Specjalnie dla 
nich przygotowały występy artystyczne 
oraz własnoręcznie wykonane laurki.

26 stycznia odbył się Bal Karnawa-
łowy, na którym pojawiły się: krasnale, 
wróżki, księżniczki, królowie i inne postaci. 

Zorganizowanie tych uroczystości było 
możliwe dzięki pomocy i wsparciu rodzi-
ców, którzy przygotowali słodkie poczęstun-
ki, pomogli przygotować dla dzieci stroje, 
sprawowali opiekę podczas występów.

Foto i tekst anna Głowacka
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Bale w karnawale
29 stycznia 2011 r. odbył się bal karnawałowy dla uczniów ph. 

„KARNAWAŁ NA ŚWIECIE”, stanowiący miłe podsumowanie pierw-
szego semestru nauki. Zabawa obfitowała w szereg niespodzianek 
i atrakcji, z których największe to: pokaz tańca towarzyskiego i hip 

hopu w wykonaniu uczniów Szko-
ły Tańca „Góreccy” z Włocławka 
oraz polki w wykonaniu uczniów 
Gimnazjum w Topólce pod kierun-
kiem Barbary Przybysz. Atrakcją, 
wzbudzającą wiele emocji i rado-
ści u dzieci, okazała się parada 
kujawskiej kozy, którą przygoto-
wali sami uczniowie, wykonując 
własnoręcznie wszystkie niezbęd-
ne stroje i rekwizyty. Do tradycji 

karnawałowej zabawy weszła prezentacja kostiumów, w których dzieci 
bawią się podczas balu, a także zabawa taneczna przy udziale zespołów 
muzycznych.

A wszystko odbyło się dzięki Radzie Rodziców i zaprzyjaźnionych 
ze szkołą sponsorów. Imienne podziękowania na stronie http://sptopol-
ka.w.interia.pl/aktualnosci.html

Foto i tekst Lidia Wąsikowska

Dzień Babci i Dziadka
Dzień Babci i Dziadka to w naszej szkole wielkie wydarzenie. Pa-

miętając o tym wielkim święcie uczniowie klas I-III przygotowali pod 
kierunkiem swoich wychowawczyń krótki program artystyczny. Wiersze 
przeplatane nastrojowymi, wpadającymi w ucho piosenkami sprawiły, 
że w oku niejednego Dziadka i niejednej Babci pojawiła się łza.

Przy pięknie udekorowanych stolach Babcie i Dziadkowie zostali 
poczęstowani słodkimi wypiekami przygotowanymi przez mamy.

Wychowawczynie klas I-III

Dzień otwarty
1 marca w naszej szkole odbył się „Dzień Otwarty” dla dzieci sze-

ścioletnich i ich rodziców. Naszym celem było pokazanie rodzicom, jak 
przygotowana jest szkoła na przyjęcie sześciolatków do klasy I. Zapro-
szeni goście uczestniczyli w zajęciach zintegrowanych w kl. Ia, które 
przeprowadziła pani Renata Muraczewska. Odbyły się zajęcia ruchowe 
w sali gimnastycznej oraz wspólne śniadanie w szkolnej stołówce.

Dyr. Szkoły Maria Olszewska

Góra grosza
W dniach 22.11. – 03.12.2010r. uczniowie brali udział w akcji 

„Góra Grosza”, której celem było zebranie funduszy na pomoc rodzin-
nym domom dziecka. Zebraliśmy 78,41zł w monetach 1-, 2-, 5-, 10-, 
20- i 50- groszowych.

Barbara Kosińska

Szanowni Rodzice!
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika 

w Topólce ogłasza nabór dzieci:
ù do Punktu Przedszkolnego (dzieci urodzone w roku 2007 

i 2008),
ù	 do Oddziału Przedszkolnego (dzieci urodzone w roku 2005 

i 2006)
ù	 do klasy I (dzieci urodzone w roku 2004 i 2005). 

Zapisu można dokonać w sekretariacie szkoły od 21. 02. 
2011 r. do 31. 03. 2011 r. godz. 730 – 1500.

Przypominamy:
▪ Dziecko urodzone w roku 2006, w roku szk. 2011/2012, jako 

5-latek uczestniczy obowiązkowo w wychowaniu przedszkolnym, 
a w roku szk. 2012/2013, jako 6-latek idzie do klasy I.

▪	 Dziecko urodzone w roku 2005, w roku szk. 2011/2012, jako 6-la-
tek uczestniczy obowiązkowo w wychowaniu przedszkolnym lub na 
wniosek rodziców może pójść do klasy I, jeżeli wcześnie realizował 
obowiązek przedszkolny.

▪	 Dziecko urodzone w roku 2004, w roku szk. 2011/2012, jako 7-la-
tek rozpoczyna naukę w klasie I, po rocznym przygotowaniu przed-
szkolnym.

Choinka
„Niech żyje bal” – to hasło, jakie przyświecało uczniom SP w Panie-

wie podczas tegorocznej choinki, która odbyła się w styczniu.
Cała impreza 

rozpoczęła się wy-
stępami przygotowa-
nymi przez uczniów 
i wychowawców klas. 
Występy wszystkim 
się podobały, świad-
czyły o tym gromkie 
brawa i uśmiechy na 
twarzach widowni. 
Tradycją już jest, że 
odwiedził nas Mikołaj 

z workiem pełnym prezentów, którymi obdarował wszystkie dzieci.
Kolejnym punktem programu była zabawa taneczna. Dobre nastroje 

podczas zabawy udzielały się nie tylko dzieciom, ale także rodzicom, 
którzy chętnie bawili się ze swoimi pociechami. 

Foto Katarzyna Smól

Walentynki
Od kilku lat „serduszkowe szaleństwo” przyjęło się w Polsce. I tak 

w tym dniu zakochani obdarowują się głównie anonimowymi kartkami 
zawierającymi wyznania miłosne. Samorząd szkolny przygotował „Wa-
lentynkową skrzynkę”, do której można było wrzucać kartki, po czym 
zostały one rozdane adresatom.

Tłusty czwartek
Ten dzień w na-

szej szkole obcho-
dziliśmy tradycyjnie: 
Smaczne pączki do 
oporu, „Kujawska 
koza”, i dobry hu-
mor!!

(Foto z archiwum 
szkoły)

sp  paNIeWO
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GImNazJum
Choinkowe rytmy

29 stycznia młodzież naszego gimnazjum tańczyła na dyskotece 
choinkowej. Był to czas odprężenia i relaksu dla uczniów. Wszyscy 
fantastycznie się bawili w rytm muzyki rodzinnego zespołu państwa 
Antczaków. Rada Rodziców przygotowała dla uczniów smaczny poczę-
stunek.

Joanna Rzepecka

Konkurs wiedzy religijnej
Uczniowie naszego Gimnazjum kolejny raz brali udział w Konkursie 

Wiedzy Religijnej zorganizowanym przez Wydział Katechetyczny Kurii 
Diecezjalnej we Włocławku.

Do etapu dekalnego zakwalifikowały się Malwina Ulanowska kl. Ic, 
Katarzyna Kaniewska kl. IIIc, Gabriela Brzezińska kl. Ia. Uczestnikom 
gratulujemy, a laureatom życzymy dalszych sukcesów.

Aneta Tejman

Konkursy
W bieżącym roku młodzież naszego gimnazjum brała udział w na-

stępujących konkursach przedmiotowych zorganizowanych przez Kura-
torium Oświaty w Bydgoszczy:

Konkurs
Uczniowie zakwalifikowani 

do etapu rejonowego
Uczniowie zakwalifikowani 
do etapu wojewódzkiego

chemiczny
Dawid Małecki, Izabela 
Wasiak, Katarzyna Kaniewska

biologiczny
Katarzyna Kaniewska, 
Izabela Wasiak

Izabela Wasiak

fizyczny
Michał Banasiak, 
Izabela Wasiak

j. niemieckiego Izabela Wasiak Izabela Wasiak

matematyczny Michał Banasiak

historyczny Michał Banasiak

Ze względu na złe warunki pogodowe, w konkursie fizycznym 
uczniowie nie wzięli udziału w etapie rejonowym. 

Joanna Rzepecka

W Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia Izabela Wasiak  
zajęła II miejsce na szczeblu powiatowym.

Magdalena Kurzwa

Młodzi chemicy
Najłatwiej przyswaja się wiedzę, która poparta jest praktyką. 

W związku z powyższym uczniom naszego gimnazjum zorganizowano 
zajęcia laboratoryjne przeprowadzone przez pracowników UMK Toruń 
– Wydział Chemii.

Uczniowie mieli możliwość samodzielnego wykonywania doświad-
czeń chemicznych, obserwowania zachodzących przemian i wyciągania 
wniosków. Warsztaty zakończone zostały pokazem doświadczeń che-
micznych przeprowadzonych przez gości.

Ewa Lorenc

Spotkanie petyckie
W dzisiejszym świecie, zdominowanym kultem pieniądza, żyjemy 

szybko i większość z nas nie ma czasu na refleksje dotyczące otacza-
jącego świata. Jednakże niezwykli ludzie, podziwiający piękno w okru-
chach dnia, skłonni do zadumy wbrew współczesnym tendencjom, 
które wyznacza pośpiech, są wśród nas. Poezja jest dla nich materią, 
pozwalającą zatrzymać się w biegu. 

Uczniowie klasy Ic mieli okazję spotkania się z taką osobą. Gości-
li na lekcji języka polskiego panią Małgorzatę Pietrzak, poetkę, autorkę 
około 1000 wierszy. 

Podczas trwającego godzinę spotkania dowiedzieliśmy się, kie-
dy i w jaki sposób rozpoczęła się przygoda pani Małgorzaty z poezją. 
Wzruszył i zadziwił nas fakt, że do pisania zainspirowała artystkę twór-
czość naszego patrona Adama Mickiewicza. Pisze ona nie tylko dla sze-
rokiej rzeszy czytelników, ale przede wszystkim dla siebie. Jak sama 
mówiła pisanie jest dla niej pewnym rodzajem autoterapii. W jej przy-
padku stare powiedzenie, że książka jest najlepszym przyjacielem czło-
wieka, nadal pozostaje aktualne. Wzrusza się zawsze czytając H. Sien-
kiewicza i odkrywa coraz to nowe wartości ukryte w „Lalce” B. Prusa. 

Z zainteresowaniem wysłuchaliśmy relacji naszego gościa o sztu-
ce pisania wierszy. Być może w kimś z nas 
drzemie ukryty talent i cenne wskazówki 
przydadzą się w przyszłości. Tymczasem 
cieszymy się, że wśród nas są ludzie, którzy 
widzą to, co jest nieuchwytne dla większo-
ści. Spotkanie uświadomiło nam, że świat 
poezji uczy, bawi i wychowuje. Dzięki poezji 
możemy dostrzec dobro, prawdę i piękno 
w otaczającym świecie. Zobaczyć człowieka 
i zrozumieć, że się tak pięknie różnimy.

Malwina Ulanowska
Rita Wilczyńska
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Próba odtworzenia kultury i obyczajów ludowych na Kuja-
wach to temat, któremu poświęcona była inscenizacja przygo-
towana przez młodzież z gimnazjum pod kierunkiem nauczy-
cieli Elżbiety Pesty, 
Barbary Przybysz 
i Ryszarda Kujawy. 
Widowisko było jed-
nym ze sposobów 
otwarcia naszych 
serc i umysłów na to, 
co bliskie, rodzinne 
i kujawskie, co trze-
ba umiejętnie pielę-
gnować, by ocalić od 
zapomnienia. Z du-
żym sentymentem, 
a niekiedy z łezką 
w oku, obserwowali-
śmy poczynania gimnazjalistów grających życiowe role naszych 
babć i dziadków. Kujawiak, oberek czy polka to obowiązkowe 
tańce, a „Głęboka studzienka”, „Dudni woda dudni”, „Zielo-
ny mosteczek”, „Szła dzieweczka do laseczka” czy „Zachodzi 
słoneczko” rozbrzmiewały niegdyś wieczorami na kujawskiej 
wiosce. Za zgromadzone rekwizyty sprzed lat, muzykę, tańce, 
piosenki i przyśpiewki ludowe wykonawcy i autorzy tego wido-
wiska w podziękowaniu otrzymali gromkie brawa, a widzowie 
i zaproszeni goście zgodnie z tradycją tłustego czwartku zostali 
poczęstowani pączkami i faworkami. Z Oprawą umuzyczną wy-
stąpił zespół „Jovens”. Zespół prezentujemy na stronie 12.

Foto i tekst stanisław wojtysiak

Kujawy są jednym z nielicznych regionów, gdzie nadal 
w środowiskach wiejskich i małomiasteczkowych żywe są jesz-
cze w pamięci zwyczaje, tradycje i obrzędy ludowe.

Wieś nieporównywalnie szybciej rozwija się pomimo braku 
środków, narastającej biedy i dużego bezrobocia. Nie jest to 
jednak już ta wieś sprzed lat, z glinianą podłogą, zapieckiem 
i ludźmi nieumiejącymi czytać. Na wsiach żyje się coraz le-
piej, a ludzie podnoszą swoje wykształcenie i kwalifikacje. Nie-
zmiennie jednak wiejskie życie to jedno z ważniejszych źródeł 
inspiracji artystycznych, zaś kultura wiejska, wszelkie mądrości 
ludowe, przekazywane z pokolenia na pokolenie odchodzą po-
woli w zapomnienie. 

Na ludową nutę
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Sukcesy matematyczne
22 lutego uczniowie brali udział 

w Międzygimnazjalnym Konkursie 
Matematycznym zorganizowanym 
przez Publiczne Gimnazjum w Lu-
brańcu. Wśród uczniów klas pierw-
szych Michał Banasiak zajął I miej-
sce (na zdjęciu od lewej), Agata 
Linert zajęła III miejsce. W grupie 
trzecioklasistów Kamil Podolski za-
jął III miejsce. Nagrodzonym gratu-

lujemy i życzymy dalszych sukcesów. Foto z archiwum szkoły.

Joanna Rzepecka

Gminna Rada Sportu
Wójt Gminy Topólka powołał Gminną Radę Sportu. Składa 

się ona z przedstawicieli organizacji i instytucji działających na 
terenie gminy i realizujących zadania w zakresie kultury fizycz-
nej i sportu. Jest organem opiniodawczym i doradczym w za-
kresie, jaki wyznacza jej ustawa o sporcie. Ponadto Gminna 
Rada Sportu zajmie się współorganizowaniem imprez sporto-
wych i rekreacyjnych na terenie gminy.

Skład Rady: Konrad Lewandowski, Stanisław Borkowski, 
ks. Antoni Wojciechowski, Roman Antczak, Zygmunt Dogoński, 
Joanna Rzepecka, Tomasz Koziński, Paweł Rogowski, Robert 
Siwiński.

Na pierwszym posiedzeniu Rada wybrała przewodniczące-
go – został nim Konrad Lewandowski, a na wiceprzewodniczą-
cego – Stanisława Borkowskiego. Ustalono również Regulamin 
działania Gminnej Rady Sportu w Topólce oraz kalendarz im-
prez sportowych na rok 2011. Przedstawia się on następująco:

Data wydarzenie Miejsce
13.02 Finał turnieju tenisa stołowego Hala sportowa
20.03 Wiosenny turniej piłki siatkowej Hala sportowa
03.05 Bieg papieski Stadion w Dębiankach

19-22.05 XX jubileuszowy spływ rzeką 
Zgłowiączką, rajd pieszy i rowerowy Teren gminy

26.06 Zawody pożarnicze Stadion w Dębiankach
10.07 Turniej piłki plażowej Stadion w Dębiankach

04.09 Festyn sportowy połączony 
z dożynkami gminnymi Stadion w Dębiankach

11.11 Gminny turniej szachowy GOK w Topólce

W czasie ferii zimowych na hali sportowej przy Gimnazjum 
w Topólce odbył się finał turnieju tenisa stołowego o tytuł mi-
strza gminy w pięciu kategoriach wiekowych. Widowiskowość 
tej dyscypliny zgromadziła wielu kibiców, dzielnie dopingują-
cych i oklaskujących zawodników. Poniżej prezentuję listę 
zwycięzców w poszczególnych kategoriach.

i szKoły  PoDsTawowE
1. Kacper Łojewski; 2. Kinga Frątczak; 3. Łukasz Grabczyński

ii GiMnazJUM
1. Michał Głowacki; 2. Adam Głowacki; 3. Bartłomiej Balcerczyk

iii MłoDziEŻ  PonaDGiMnazJaLna
1. Krzysztof Żydczak; 2. Marcin Markwant; 3. Łukasz Wastowski

iV sEniorzy
1. Jacek Sobczak; 2. Tomasz Michalak; 3. Karol Słomczewski

V oLDBoyE
1. Alfred Lewandowski; 2. Mirosław Żydczak; 3. Andrzej Parecki

Zmagania o tytuł mistrzaGImNazJum

Stypendia
W I semestrze roku szkolnego 2010/11 stypendium za osiągnię-

cia w nauce otrzymali: (śrdenia ocen z przedmiotów podstawowych)
Izabela Wasiak kl. IIIb – średnia 5,17
Michał Banasiak kl. Ib – 5,11
Agata Linert kl. Ia – 5,0
Za osiągnięcia sportowe za zajęcie I miejsca w powiatowych 

Biegach Przełajowych stypendium otrzymali: 
Kinga Irzemska kl. Ib, Anna Michalak kl.I b, Lidia Nowak kl. IIIb, 
Malwina Bukowska kl. IIb, Daria Bandyszewska kl. Ib, Martyna Miko-
łajczak kl. II c, Dominika Bartczak kl.IIIb, Izabela Mętlewicz kl. III c, 
Kamil Podolski kl.III a, Damian Podolski kl. III a, Bartosz Dogoński 
kl. III a, Dawid Małecki kl. IIIb, Jakub Augustyniak kl. II a, Dominik 
Polakowski kl. Ic, Bartłomiej Dziubiński kl. Ic, Piotr Bartczak kl. II b, 
Mateusz Błaszczyk kl. IIa

Za wyniki w nauce zostali wyróżnieni uczniowie: (średnia ocen 
ze wszystkich przedmiotów)
Izabela Wasiak kl.IIIb – 5,14, Michał Banasiak kl. Ib – 5,07, Żaneta 
Chełminiak kl. IIb – 5,0, Agata Linert kl. Ia – 5.0, Katarzyna Kaniewska 
kl. III b – 4,93, Malwina Ulanowska kl. Ic – 4,92, Natalia Ulanowska 
kl. Ic – 4,78.

Joanna Rzepecka

Sukcesy sportowe w gimnazjum 
W dniach 16, 17 lutego odbyła się Gimnazjada Powiatu Radziejow-

skiego w piłkę koszykową. W turnieju brały udział drużyny dziewcząt 
i chłopców w składzie: dziewczęta – Martyna Michałowska, Michalina 
Michałowska, Dominika Bartczak, Karolina Jarmórz, Magdalena Augu-
styniak, Wioleta Dobiecka, Monika Dobiecka, Karolina Siwińska, Klau-
dia Górniak, Kinga Irzemska, Anna Waszak; chłopcy – Mateusz Bart-
czak, Rafał Nieznański, Piotr Bartczak, Paweł Saks, Emanuel Gralak, 
Mateusz Błaszczyk, Jakub Augustyniak, Michał Ziółkowski, Mateusz 
Kurkiewicz, Błażej Szychowski, Adam Głowacki, Kamil Rakowski.

Do zmagań sportowych zgłosiły się jeszcze szkoły z Radziejowa, 
Dobrego i Osięcin. Dzięki sportowej rywalizacji i zgodnie z zasadami 
„fair play” dziewczęta i chłopcy wywalczyli I miejsca, tym samym 
wszyscy zakwalifikowali się do dalszego etapu na szczeblu rejono-
wym, który odbył się w dniach 09-14 marca 2011r. we Włocławku. 

Maria Danielewska

Foto i teksty Konrad Lewandowski
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U strażaków w Orlu
Trwa okres sprawozdawczo-wy-

borczy w jednostkach OSP w gminie. 
26 lutego takie zebranie odbyło się 
w Orlu – podsumowano osiągnięcia 
i pracę za poprzedni rok i wyznaczo-
no zadania na rok bieżący. Wybrano 
nowy zarząd jednostki, do którego 

weszli młodzi druhowie, ale Prezesem pozostał Jan Wajer, 
naczelnikiem zaś Edmund Nowakowski. Poprzedni rok dla 

orzelskiej jednostki był dobrym rokiem, ponieważ otrzymali 
od marszałka łódź, a od wójta silnik do łodzi – co razem bę-
dzie służyć pomocą w ewentualnych wypadkach na akwenach 
wodnych na terenie naszej gminy. W lutym tego roku odbyło 
się jeszcze jedno święto – było to uroczyste przekazanie klu-
czyków do samochodu marki Mercedes dla jednostki w Orlu. 
Zaprzyjaźnieni przedstawiciele Gminy Wahrencholz współpra-
cujący z powiatem radziejowskim sami przyprowadzili samo-
chód do Orla i tutaj w obecności władz Gminy, przedstawicieli 
stowarzyszenia z Radziejowa przekazali go druhom z Orla. 
Samochód w dobrym stanie technicznym będzie środkiem 
transportu dla łodzi motorowej. I tak w ciągu miesiąca Orle 
wzbogaciło się o komplet ratownictwa wodnego. Strażacy wie-
dzą, jaki to ważny sprzęt w terenie, gdzie są jeziora i ogromny 
ruch turystyczny w lecie.

Będzie na pewno w gminie bezpieczniej, chociaż życzymy, 
aby użytkowany był jak najrzadziej. 

Foto i tekst Maria Jarzynowska

Wieczór strażacki  
– edukacja i zabawa
27 lutego z inicjatywy Wójta Gminy został zorganizowa-

ny wyjazd edukacyjny do Włocławskiego Centrum Kultury na 
spotkanie strażackie z kabaretem „Nowaki” pod hasłem „PALI 
SIĘ”.

W części edukacyjnej przedstawiciel Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku zapoznał uczest-
ników spotkania z przepisami z zakresu ochrony przeciwpo-
żarowej i zasad postępowania na wypadek zagrożenia. Było 
to już trzecie z tego cyklu spotkanie z mieszkańcami naszej 
gminy. W tym roku tematem prelekcji było przedstawienie 
wszystkich zdarzeń, które nie są pożarem, a stanowią zagro-
żenie dla ludzi, mienia i środowiska. Jak zapobiegać, zgłaszać 
i zabezpieczyć rozprzestrzenianie się skutków zdarzenia, je-
śli już do niego dojdzie. Dzisiaj, przy zintegrowanym systemie 
powiadamiania wystarczy zadzwonić pod jeden numer, który 
obowiązuje w większości krajów świata jest to nr 112 lub do 
strażaków pod 998. Zgłaszając zdarzenie musimy podać na-
sze dane, a następnie miejsce i rodzaj zdarzenia, czy są po-
szkodowani lub ofiary i co najważniejsze, być dostępnym pod 
telefonem, bo mogą być potrzebne dyspozytorowi dodatkowe 
informacje. Do czasu przyjazdu jednostki ratowniczej, to my 
kierujemy akcją ratowniczą – powiedział komendant straży 
pożarnej – oczywiście na miarę naszych możliwości. Zabez-
pieczamy miejsce zdarzenia, dostarczamy niezbędnych in-
formacji przybyłym służbom. Na zakończenie strażak dodał, 
że nasze prawidłowe działanie może uratować poszkodowa-
nym życie, ograniczyć skutki katastrofy i zmniejszyć rozmiar 
strat. Spotkanie zakończyło się występem kabaretu „Nowaki” 
w składzie Kamil Piróg, Adrianna Borek i Tomasz Marciniak. 
W towarzystwie tej trójki miło i ciekawie spędziliśmy niedzielny 
wieczór.

stanisław wojtysiak
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Początek procesu degradacji środowiska naturalnego na 
wsi rozpoczyna się w zagrodzie wiejskiej. Wymaga to ciągłe-
go podejmowania kompleksowych i długoterminowych działań 
mających na celu wyedukowanie dorosłej części społeczeń-
stwa wiejskiego, odpowiedzialnego za stan środowiska natu-
ralnego.

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego reali-
zuje program autorski, którego nadrzędnym celem jest edu-
kacja ekologiczna mieszkańców wsi. Celami programu są: 
wskazywanie i wdrażanie właściwych nawyków i kształtowa-
nie proekologicznych postaw oraz prozdrowotnego stylu życia, 
zapobieganie punktowym i obszarowym zanieczyszczeniom 
wody, gleby, powietrza i krajobrazu przyrodniczego, wdrażanie 
w życie Polskiego Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych oraz 
Zasad Wzajemnej Zgodności.

Gmina Topólka jest kolejną gminą na terenie powiatu ra-
dziejowskiego objętą programem (w województwie objętych 
programem jest 120 gospodarstw). Zadania będą wdrażane 
w 15 gospodarstwach na terenie gminy w ciągu kilku miesię-
cy. Zarówno działania teoretyczne, jak i praktyczne dotyczyć 
będą tematyki:
• Prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej
• Właściwego zagospodarowania nawozów organicznych 

i mineralnych
• Gospodarki odpadami
• Profilaktyki zdrowia
• Poprawy estetyki zagrody wiejskiej
• Ochrony krajobrazu przyrodniczego

Urszula nowakowska 
KPODR w Minikowie / PZDR w Radziejowie

„Ekologizacja wsi  
woj. kujawsko-pomorskiego,  

kształtowanie postaw i zachowań 
społeczeństwa wiejskiego 
poprzez wdrażanie w życie 
tzw. Dobrej Kultury Rolnej.”

Wieści ze Spółki Wodnej
15.02.2011 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Topól-

ce odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spół-
ki Wodnej „Topólka” w Topólce. W spotkaniu wzięło udział 23 
delegatów. Przybyli również zaproszeni goście: przedstawiciel 
Starostwa Powiatowego w Radziejowie, Kujawsko-Pomorskie-
go Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, wójt 
gminy oraz przedstawiciele sołectw Świerczyn i Czamanin.

Przedmiotem zebrania było przedstawienie przez Zarząd 
Spółki sprawozdania z działalności za 2010 rok. Podjęcie 
uchwał w sprawie wysokości składki udziałowej oraz wielkości 
budżetu i planu prac spółki na 2011 rok.

W roku ubiegłym Spółka ściągnęła składki udziałowe w wy-
sokości 43.722 zł., co stanowi 138,8% zakładanego budżetu. 
Zarząd Spółki podjął uchwałę, że na polach rolników, którzy 
nie płacą składek, nie będą wykonywane żadne prace. Nawią-
zaliśmy współpracę z firmą windykacyjną zlecając jej ściągnię-
cie zaległości. Dotychczas ściągnięto prawie 15.000 zł.

Budżet Spółki (składki i ściągnięte zaległości) przeznaczony 
został na konserwację urządzeń melioracyjnych – 30.422,25, 
materiały biurowe i znaczki – 884,84zł., wynagrodzenie tech-
nika spółki – 8.790zł., delegacje członków Zarządu Spółki – 
1.683,07zł. Część środków pozostała na koncie spółki.

Na rok 2011 uchwalono składkę w wysokości 18 złotych 
z hektara zmeliorowanego, tym samym budżet spółki będzie 
wynosił 38.196,00zł. plus 9.500 zł. zaległości za poprzedni 
rok, razem 47.696zł. 

Środki zostaną przeznaczone na bieżące naprawy urzą-
dzeń melioracyjnych. Jeżeli pozyskamy środki z Urzędu Mar-
szałkowskiego w Toruniu oraz środki od Wojewody Kujawsko-
-Pomorskiego, planowana jest gruntowna odbudowa rowów 
w Świerczynie, Topólce, Czamaninie i Galonkach. Prace, które 
nie zostaną ukończone w roku bieżącym, będą kontynuowane 
w 2012. Zarząd Spółki za swoją pracę nie pobiera wynagro-
dzenia, bo Statut Spółki tego nie przewiduje. Spółka Wodna 
jest organizacją potrzebną, jak pokazały ostatnie lata. W miej-
scach, gdzie udało się gruntownie zmodernizować rowy i sieć 
drenarską, nie było problemu podtopień. Niestety zdarzają się 
również przypadki dewastacji studni, jak w miejscowości Pa-
niewek, gdzie kręgi zostały zniszczone, a same studnie zasy-
pane podczas prac polowych. 

Wysyłamy pierwsze nakazy płatnicze, prosimy o uregulo-
wanie należności. W przeciwnym razie w kwietniu zapuka fir-
ma windykacyjna lub komornik sądowy.

Składamy podziękowania rolnikom, którzy pomagają nam 
w pracach, dowożąc materiał i pokrywając koszty napraw.

Foto stanisław wojtysiak
Zarząd GSW „Topólka” w Topólce

Arkadiusz Jąkalski
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Ocalić od zapomnienia

Bolesne wydarzenia II wojny światowej przyniosły Polsce 
wielkie i nieodwracalne straty terytorialne (76 tys.km2), material-
ne oraz ludzkie. Mało kto o tym mówi, że Polska była członkiem 
koalicji antyhitlerowskiej. Nasz wkład zbrojny był pod względem 
ilości walczących żołnierzy na czwartym miejscu w świecie. Na-
tomiast po wojnie zostaliśmy pozostawieni sami sobie. Polska 
oddana została przez „sojuszników” pod sowiecką strefę wpły-
wów – w objęcia komunistycznego ZSRR. Utraciliśmy prawie 
połowę przedwojennego terytorium (tzw. kresy wschodnie z Wil-
nem, Grodnem i Lwowem). W zamian Stalin przekazał nam 
część Prus Wschodnich i tzw. Ziemie Zachodnie.

Te tragiczne czasy dotknęły także mieszkańców gminy To-
pólka. Nasi rodacy mieli swój wkład w obronie kraju przed na-
jeźdźcą z zachodu – III Rzeszą i ze wschodu – ZSRR.

W pierwszych dniach września 1939r. wycofujące się od-
działy Wojska Polskiego wysadziły most na rzece Zgłowiącz-
ce w miejscowości Miałkie (Rybiny). Dekretem Hitlera z 8 i 12. 
10. 1939r. Kujawy, a tym samym powiat nieszawski, w którego 
skład wchodziła gmina Topólka, zostały włączone do tzw. Kraju 
Warty i jednocześnie wcielone do III Rzeszy.

okupacja niemiecka w latach 1939-1945 na terenie wsi: orle, rybiny, Borek, Głuszynek.
Zarządzeniem Heinricha Himlera z 30.10.1939r., Szefa 

Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy Niemieckiej, rozpo-
częto na szeroką skalę działania represyjne, polegające między 
innymi na wysiedlaniu i przesiedlaniu ludności polskiej. Tej akcji 
podlegali przede wszystkim właściciele gospodarstw rolnych.

W wojnie obronnej w 1939 roku zginęli: Wacław Malinowski 
i Stefan Rosiński z Orla, Józef Stanisław Oziminkowski z Borku.

W 1944 w Warszawie zginął Zygmunt Mentlewicz z Orla. 
W 1940 Niemcy rozstrzelali Pankiewicza i Chmielewskiego 

z Orla. Wanda Mentlewicz z Orla zginęła koło Drezna w cza-
sie nalotu w 1945r. Stefan Kalinowski z Orla osadzony został 
w obozie koncentracyjnym Dachau k/Monachium. Do niemiec-
kiej niewoli w czasie wojny obronnej zostali wzięci: Kazimierz 
Borkowski i Władysław Mańkowski z Orla, Czesław Kaniewski 
z Rybin i Edward Kapeliński z Głuszynka.

Na roboty przymusowe do Niemiec zostali wywiezieni: Ma-
rianna Mańkowska, Jadwiga Simińska, Leon Kosmecki, Szcze-
pan Pszczuliński, Anna Wróblewska, Wacław Wróblewski, Sta-
nisław Kaniewski, Józef Pawlak, Sabina Kapelińska. cdn.

stanisław Borkowski

Po latach milczenia – zagrały

Świerczyńskie organy pochodzą 
z 1908r. Zostały wykonane w Górze 
Śląskiej, w pracowni braci Walterów, do 
ewangelickiego kościoła we Władysła-
wowie (konińskie).

40 lat później przeniesiono je do na-
szej świątyni. Służyły wiernym przez ko-
lejne dziesięciolecia. W połowie lat dzie-
więćdziesiątych zamilkły. Z inicjatywy Ks. 
proboszcza dr. Marka Stefańskiego zo-
stały dokonane w 2009r. oględziny, które 
potwierdziły, że instrument jest nieczyn-
ny, bardzo mocno zaniedbany. Część 
piszczałek, zwłaszcza małych metalo-
wych była zniszczona, wielu brakowało.

Efektem tych czynności było spo-
rządzenie dokumentu, zawierającego 
szczegółową problematykę stanu tech-
nicznego i koniecznych prac konser-
watorskich. Został on przedstawiony 
w Wojewódzkim Urzędzie Konserwato-
ra Zabytków – Oddział Włocławek. Po 
uzyskaniu wymaganej akceptacji i kon-
sultacji księdza proboszcza z Radą 
Parafialną, wspólnie podjęto decyzję 
o przystąpieniu do remontu organów. 
Prace zostały zlecone firmie orgami-
strzowskiej z Pępowa. 

Pierwszym etapem prac było zdemon-
towanie organów i wykonanie niezbęd-
nych czynności remontowych na chórze 
muzycznym (renowacja szafy organowej, 
wymiana podłogi, malowanie ścian).

Po przewiezieniu instrumentu do 
warsztatu w Toruniu dokonano ponow-
nych oględzin. Wówczas okazało się, 
iż wymagają one większych inwestycji 
niż przewidywano. Drewniane elementy 
mechanizmu – wiatrownice i piszczał-
ki – były zdewastowane przez działanie 
drewnojadów (kołatki) w 80%. Piszczał-

ki metalowe prospektowe (zewnętrzne), 
zniszczone w 75%, zostały wykonane 
z blachy cynowo-ołowiowej. Konieczne 
było również zrekonstruowanie miecha 
i kanałów powietrznych. Od podstaw zo-
stała wykonana obudowa kontuaru. Od-
restaurowano klawiaturę nożną i ławy. 
Na tym etapie zakończyły się prace 
warsztatowe i rozpoczęto montaż me-
chanizmów w kościele. 

W świątyni prace rozpoczęły się 
od zainstalowania wewnątrz szafy or-
ganowej wiatrownic, miecha, kanałów 
powietrznych oraz nowej dmuchawy 
elektrycznej. Następnie ustawiono wy-
remontowany stół gry, który połączono 
z wiatrownicami blisko 350 metrami oło-
wianych rurek. Kolejne prace to instalo-
wanie piszczałek, regulacja mechanizmu 
oraz wstępna intonacja i strojenie. Te 
ostatnie zostaną jeszcze skorygowane 
w okresie wiosennym. (foto nr1)

Pierwszy raz po remoncie organy za-
brzmiały podczas uroczystości Matki Bo-
skiej Gromnicznej. Grały tylko 3, spośród 
9 głosów. Wszystkie usłyszeliśmy 13 
lutego 2011r, kiedy nastąpiło uroczyste 
poświęcenie. Podniosłą dla naszej małej 
parafii uroczystość uświetnił grą na wy-
remontowanym instrumencie Michał Kle-
packi – organmistrz.

Ogromne przedsięwzięcie, którego 
podjęli się parafianie, zostało zrealizo-
wane. Finansowy wysiłek – wielki, ale 
było warto. Jeżeli targały nami wątpliwo-
ści, to rozpłynęły się one w subtelnych 
dźwiękach instrumentu. 

Foto stanisław wojtysiak
Na podstawie kroniki parafialnej – Elżbieta Pesta

Strojenie organów. Od lewej Dariusz Waszyński, 
ks. Marek Stefański, Stefn Klepacki, przy organach 
Michał Klepacki
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Prezentujemy kolejną autorkę wierszy nadesłanych na kon-
kurs „O wiejską malwę”.

agata Modrzejewska ur. 11.12.1993r. 
w Radziejowie, mieszka w Paniewie, tam rów-
nież ukończyła szkołę podstawową, a gimna-
zjum w Topólce. Dalszą edukację kontynuuje 
w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konop-
nickiej we Włocławku. Pierwsze próby pisania 
zaczęła już w szkole podstawowej. Były wyróż-
nienia, nagrody w konkursach szkolnych, po 
prostu lubi pisać – jak to powiedziała – brakuje 

jej trochę czasu, bo stawia przede wszystkim na naukę.
Agata jest kolejną naszą debiutantką w konkursie poetyckim. 

Wyróżniony wiersz to debiut literacki autorki na łamach „Naszych 
Spraw”. Jest to utwór pt. „Kolorowe uczucie”.

Kolejne dwa wiersze, które również przysłała na ten konkurs 
to „niedokończona” i „rozmowa”. Po zapoznaniu się z tym nie-
wielkim fragmentem twórczości Agaty, w moim rozumieniu, uczu-
cie nie było wcale takie kolorowe, to raczej dotyk pogmatwanej 
miłości. Pozostałe dwa wiersze to autentycznie niedokończona 
rozmowa, mnóstwo pytań i niedomówień, na które czytelnik musi 
sobie sam odpowiedzieć i dokończyć myśli, lub postawić kultowe 
już dziś pytanie „co autor miał na myśli?”. No właśnie taka jest 
Lukrecja, jest to pseudonim literacki autorki – cukiernia lub roślina 
z charyzmą o subtelnym słodkim smaku i delikatnych błękitno lilio-

wych kwiatkach, mówi się 
„słodki jak lukrecja”. Przy-
padek to, czy taka jest 
nasza poetka. Romantyk 
i realista, dwie sprzecz-
ności, sam nie wiem, 
poczekajmy na nowe jej 
wiersze.

stanisław wojtysiak

Natalia Garnys, 
ur. 21.11.2010 r., zam. Topólka

Szymon Gawrysiak, 
ur. 29.12.2010 r., zam. Paniewo

Roksana Józwiak, 
ur. 24.11.2010 r., zam. Czamaninek

Izabela Kordylak i Marcin Osmólski, 08.01.2011 r.

Nasze 
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KoLorowE UczUciE

i nagle pojawiła się tęcza kolorowa jak dotyk miłości,
która przecięła cienką wstęgę szaleństwa pochmurne
niebo szarej codzienności. Dając znak, że odeszły
smutne dni, a oczy nieba nie będą już więcej płakać.

i ukazało się słońce, aby ogrzać ludzkie serca, które
Deszcz przemoczył na wskroś powodując powódź
rozczarowań. ciepłe promyki przeszywają jego
wnętrze zostawiając po sobie ślad – wielką nadzieję.

i teraz już wszystko będzie dobrze. Bo jest nadzieja,
która rozpromienia nasze twarze wywołując uśmiech.
załamać ją są w stanie tylko te burzowe chmury.

•  Krzyżówka  •

1 święty z Padwy lub proboszcz jednej  
z parafii naszej gminy

2 nie tylko sportowa 
3 radny naszego powiatu
4 Początek bierze z Jeziora Głuszyńskiego
5 jedna z sąsiednich gmin
6 Andrzej
7 patron jednej z naszych szkół
8 gniazdo lub miejscowość nad jeziorem
9 gminna

Rozwiązane hasło krzyżówki wraz 
z  kuponem prosimy przysyłać na adres re-
dakcji lub dostarczyć osobiście do 15.IV. br.

Przewidziane są drobne upominki.

Pokłosie III edycji konkursu  
poetyckiego „O wiejską malwę”

Urodzili się

1
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10 jest w każdej gminie
11 inaczej przewodniczący samorządu 

wiejskiego.


