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Człowiek jest wielki 
nie przez to, co posiada, 
lecz przez to, kim jest; 
nie przez to, co ma, 
lecz przez to, 
czym dzieli się z innymi.

Jan Paweł II
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obradowała 30 marca br. na IV Sesji, na której radni podjęli 
uchwały w sprawach:
1. zmiany uchwały NrIII/13/2010 Rady Gminy Topólka 

z 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gmniny 
na rok 2011,

2. zmiany uchwały Nr III/14/2010 Rady Gminy Topólka z dnia 
29 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Topólka na lata 2011-2014,

3. przedłużenia obowiązywania taryfy opłat za dostawę wody,
4. ustalenia górnych stawek opłat pobieranych za odbiór od-

padów komunalnych, nieczystości stałych na terenie gminy 
Topólka,

5. regulaminu dofinansowania zadań służących ochronie śro-
dowiska i gospodarki wodnej, 

6. wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
7. uchylenia uchwały w sprawie Studium uwarunkowań i kie-

runków zagospodarowania przestrzennego gminy Topólka,
8. ustalenia przebiegu istniejącej drogi w miejscowości Pa-

niewek na działce Nr 167/1,
9. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Ze-

społu Interdyscyplimnarnego w Topólce oraz szczegóło-
wych warunków jego funkcjonowania,

10. wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia z miastem 
Włocławek w sprawie przekazania dotacji celowej na pro-
wadzenie działań związanych z usuwaniem następstw 
nadużywania alkoholu przez mieszkańców gminy Topólka,

11. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z powiatem 
radziejowskim w zakresie udzielenia pomocy finansowej 
na realizację zdań bieżących związanych z infrastrukturą 
drogową,

12. Uchwała Nr IV/26/11 w sprawie: uchwalenia Statutu sołec-
twa Kamieńczyk.

Przewodniczący Rady Gminy 
Anna Niedośmiałek

30 marca podczas sesji Rady Gminy odbyła się prezentacja pro-
duktu bankowego o możliwościach pozyskania kredytu na inwestycje 
proekologiczne. Oto w skrócie relacja z tej prezentacji. „Jest wiosna, 
a to najlepszy czas na zmiany, remonty, modernizację. Proponujemy 
klientom nasz najnowszy produkt – kredyty proekologiczne. Są to kre-
dyty z dopłatami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Dzięki tym kredytom możemy wy-
mienić okna, dach, centralne ogrzewanie, ocieplić swój dom, zbudo-
wać przydomową oczyszczalnię ścieków bądź płytę gnojową, zainsta-
lować kolektory słoneczne służące do ogrzewania wody”.

Warunki kredytowania
Okres kredytowania: do 60 miesięcy 
Okres realizacji zadania: do 18 miesięcy - liczony od daty postawie-
nia przez Bank kredytu do dyspozycji kredytobiorcy. 
Oprocentowanie: zmienne w wysokości stawki WIBOR 3M + marża 
2,4 p.p. pomniejszone o dopłatę WFOŚiGW 3,0 p.p. 
Koszt prowizji dla kredytobiorcy: do 2% wartości przyznanego kre-
dytu, nie mniej niż 100 zł 
Sposób wykorzystania kredytu: bezgotówkowy, na podstawie faktur 
na rzecz wykonawcy lub dostawcy wystawionych najwcześniej na 30 
dni przed dniem złożenia wniosku kredytowego. 
Gotówkowy: na podstawie uzasadnionego wniosku kredytobiorcy. 
Kwota będzie rozliczana fakturami na rzecz wykonawcy lub dostawcy. 

Okres wykorzystania kredytu nie może być dłuższy niż okres ka-
rencji.

Zachęcamy do korzystania z tego produktu.
W następnym wydaniu „Naszych Spraw” przedstawimy nowego 

dyrektora banku.
Redakcja

IV edycja konkursu „Od zakwasu do żurku kujawskiego” 
corocznie odbywa się 19 marca w Dobrem. 

W kategorii produktów pochodzenia zwierzęcego – za kieł-
basę wiejską – I miejsce zajęła Barbara Żernicka z Sadło-
ga, zaś w kat. produktów pochodzenia roślinnego – za placek 
drożdżowy – II miejsce zdobyła Anna Dogońska z Torzewa.

Laureatkom gratulujemy, a wszystkie panie, które cenią so-
bie kujawskie smaki zachęcamy do udziału w konkursie za rok.

Tekst i foto M. A. Jarzynowska

raDa  GmINy  tOpÓLKa

Proekologiczne 
dofinansowanie inwestycji

Konkurs produktów tradycyjnych 
pow. radziejowskiego

10 maja 2011 roku odszedł do życia wiecznego 
nasz pracownik, współpracownik i przyjaciel 

ś.p. JAN  KONTOWICZ.

Przez osiem lat oddanie i z zaanga-
żowaniem wypełniał swoje obowiązki. 
Był zawsze obok, gdy ktoś potrzebował 
wsparcia. Życzliwym uśmiechem i ser-
decznością witał z nami każdy dzień. 
Nasza szkolna rodzina zachowa go w pa-
mięci jako wyjątkowego, skromnego i praco-
witego człowieka o szlachetnym sercu.

Cześć jego pamięci!
Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Pracownicy, Rada Rodziców i uczniowie 

Publicznego Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Topólce.

Ostatnie pożegnanie
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L.P. Sołectwo  Imię i nazwisko Uprawionych do Obecnych na zebra-
    sołtysa  głosowania niu – frekwencja %

1 Bielki  Janina Jarzynowska 133 28 – 21%
2 Borek  Kazimierz Kontowicz 168 43 – 20%
3	 Chalno	 	 Grażyna	Dziubińska	 104	 28	–	26,9%
4 Czamanin  Jadwiga Zakrzewska 274	 40	–	14,5%
5	 Czamanin	Kol.	 Piotr	Lewiński	 	 151	 34	–	22,5%
6	 Czamaninek	 Alicja	Kordylak	 230	 54	–	23%
7 Galonki  Dariusz Dębowy 127 18 – 14%
8	 Głuszynek		 Józef	Wieczorkowski	 112	 15	–	13%
9	 Kamieniec		 Halina	Pawlak		 111	 21	–	18,9%
10	 Kamieńczyk	 Wojciech	Błaszczyk	 104	 26	–	25%
11	 Kozjaty	 	 Henryk	Kołecki	 114	 22	–	19%
12	 Miłachówek	 Edmund	Dobiecki	 101	 19	–	18,8%
13 Orle   Stanisław Żywiczyński 338	 89	–	26%
14 Paniewo  Krzysztof Adrian 181	 27	–	14,9%
15	 Paniewek	 	 Dorota	Małkowska	 156	 33	–	21%
16	 Sadłóg	 	 Arkadiusz	Jąkalski	 96	 26	–	27%
17	 Sadłużek	 	 Sławomir	Krygier	 83	 38	–	45,7%
18	 Sierakowy		 Małgorzata	Michalak	 229	 42	–	18%
19	 Świerczyn		 Barbara Zielińska 182 37 – 20%
20	 Świerczynek	 Marek	Maciejewski	 168	 14	–	8%
21	 Topólka	 	 Józef	Banasiak	 387	 22	–	5,6%
22	 Torzewo	 	 Danuta	Piekarska	 179	 68	–	37,9%
23	 Wola	Jurkowa	 Marian	Pruczkowski	 237	 41	–	17%
24	 Znaniewo	 	 Wojciech	Banasiak	 156	 29	–	18,5%
	 	 	 	 RAZEM	 	 4.121	 805	–	19,5%

Wybory w sołectwach Gminy  
Topólka rok 2011 – frekwencja

Uwaga na pszczoły!
W ostatnich latach nasiliło się 

zjawisko masowych zatruć i podtruć 
pszczół. Jedną z przyczyn tego zjawi-
ska jest stosowanie środków ochrony 
roślin niezgodnie z zasadami dobrej 
praktyki rolniczej, do której przestrze-

gania zobowiązany jest każdy użytkownik gruntów rolnych. 
Podkreślić należy, że nie wolno w czasie lotów pszczół doko-
nywać zabiegów ochrony roślin, jeśli na plantacjach opryski-
wanych występują rośliny kwitnące.

Stosowanie oprysków w czasie lotów pszczół lub stoso-
wanie niewłaściwych środków jest wykroczeniem ściganym 
z mocy prawa. Poprawia się też jakość owoców i innych ro-
ślin. Powoduje to poprawę bytu materialnego rolników, sadow-
ników i pszczelarzy. Konsekwencją tego wykroczenia może 
być utrata dopłat obszarowych i zadośćuczynienie za powsta-
łe szkody w pasiekach.

Informacja została opracowana na podstawie komunikatu 
Prezesa Związku Pszczelarzy Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej 
pana Edwarda Stefaniaka.

Stanisław Wojtysiak

Uwaga!!!

Becikowe  
na nowych zasadach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Topólce informuje, 
że od dnia 01.01.2012 roku zmieniają się przepisy dotyczą-
ce przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia 
dziecka. Aby uzyskać powyższe świadczenie w roku 2012 na-
leży przedstawić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej za-
świadczenie o przebywaniu pod opieką lekarską od 10 ty-
godnia ciąży. Na zaświadczeniu musi znaleźć się również 
zapis mówiący o tym, że przyszła mama była pod opie-
ką medyczną w każdym trymestrze ciąży. Zaświadczenie 
może być wystawione zarówno przez lekarza prowadzącego, 
jak i przez położną.

Arkadiusz Jąkalski

Czwarty rok  
realizacji projektu

Już po raz czwarty Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Topólce będzie realizował projekt systemowy w ramach 
środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

W tym roku budżet projektu to 123.219,00 złotych. Program 
zgodny jest z wytycznymi Regionalnego Ośrodka Polityki Spo-
łecznej w Toruniu, który jest instytucją zarządzającą projekta-
mi systemowymi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
projekty systemowe realizowane przez Ośrodki Pomocy Spo-
łecznej skierowane są do osób korzystających z pomocy opieki 
i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dlatego też w kur-
sach realizowanych przez GOPS w Topólce nie mogą brać 
udziału inne osoby. 

W tym roku przewidziano dla 7 osób kurs na prawo jazdy, 
oprócz tego 17 osób będzie korzystało z zajęć z psychologiem 
i doradcą zawodowym. Przejdą one również kurs kompetencji 
społecznych i umiejętności życiowych.

Ponadto podczas tegorocznych wakacji z projektu systemo-
wego zostanie sfinansowana organizacja czasu wolnego dla 
dzieci i młodzieży. Zajęcia wakacyjne realizowane w ramach 
działań środowiskowych będą skierowane do wszystkich dzieci 
i młodzieży przebywających na terenie naszej gminy w okresie 
wakacyjnym. Zajęcia będą prowadzone w 6 miejscowościach, 
to jest: Remiza OSP Orle, Świetlice Wiejskie w: Bielkach, Sa-
dłogu, Woli Jurkowej i Sierakowach oraz w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Topólce. 

Dzieci będą mogły spędzić tam czas wolny pod opieką od-
powiedniej kadry. Oprócz tego dla uczestników przewidziano 
2 imprezy integracyjne. Pierwsza z nich odbędzie się 7 lipca 
na stadionie w Dębiankach o godzinie 10.00. W trakcie trwania 
imprezy przewidziano zabawy na dmuchanych zjeżdżalniach, 
baseny z kulkami, trampoliny, konkursy z nagrodami prowa-
dzone przez konferansjera, strzelnicę laserową, malowanie 
twarzy, zabawy z „żywymi maskotkami”.

Druga podobna impreza odbędzie się pod koniec wakacji 
w sierpniu. Szczegółowe informacje o realizacji projektu wa-
kacyjnego dla dzieci i młodzieży będą dostępne w obiektach 
biorących udział w programie. Całe to przedsięwzięcie zosta-
nie sfinansowane w ramach programu operacyjnego „Kapitał 
Ludzki” zgodnie z wytycznymi Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej.

Koordynator projektu
Arkadiusz Jąkalski
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„Wiara, nadzieja, miłość”
28 kwietnia 2011 na zaproszenie Szkolnego Koła Caritas do naszej 

szkoły przybyły niezwykłe osoby: pani Małgorzata Waszkiewicz, stypen-
dystka AMUN, Justyna Misterska z mamą oraz ksiądz proboszcz Antoni 
Wojciechowski. Celem spotkania było podzielenie się swoim świadec-
twem, doświadczeniem i umiejętnościami. 

Pani Małgosia, malując obraz stopami, wzbudziła wśród uczniów 
wielkie zainteresowanie oraz wzruszenie. Dzieci z zaciekawieniem przy-
glądały się umiejętnościom pani Małgosi. Zachęcone przez gościa pró-
bowały swoich sił malując stopami. 

Justyna, uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej w Paniewie opo-
wiadała o zmaganiu się ze swoją chorobą. Zaprezentowała funkcjono-
wanie kamizelki rehabilitacyjnej, która jest niezbędna w jej życiu.

Wyjątkowym gościem był ksiądz proboszcz Antoni Wojciechowski, 
który zawsze spieszy z pomocą potrzebującym, szczególnie dzieciom 
chorym. 

Spotkanie z niezwykłymi gośćmi dostarczyło nauczycielom 
i uczniom wielu wzruszeń.

Opiekunowie Szkolnego Koła Caritas

Gminny Konkurs  
Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 2011

24.03.2011 w GOK w Topólce odbył się Gminny Konkurs Bezpie-
czeństwa Ruchu Drogowego.

W Kategorii szkół podstawowych zwyciężyła drużyna ze Szkoły 
Podstawowej im. M. Kopernika w Topólce w składzie: Karolina Pniew-
ska, Oskar Karpiński, Łukasz Tanalski – opiekun drużyny Andrzej Szwe-
dek. Drugie miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej im. F. Be-
cińskiego w Paniewie w składzie: Jakub Małkowski, Natalia Podolska, 
Kamil Nowakowski – opiekun Elżbieta Balcerczyk, a trzecie zespół ze 
Szkoły Podstawowej z Czamanina w składzie Jakub Kujawa, Gracjan 
Lewandowski, Dominika Wodniak – opiekun Tomasz Koziński.

W Kategorii Gimnazjum pierwsze miejsce zajął Sebastian Zarębski, 
drugie Paweł Makowski, trzecie Paweł Płaczkowski – opiekun Ryszard 
Kujawa. Zwycięzcom pamiątkowe dyplomy i upominki ufundowane 
przez Wójta Gminy wręczył jego z-ca Roman Antczak.

Roman Antczak

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej  
„Młodzież Zapobiega Pożarom”

15 .03.2011 roku w Gminie Topólka odbył się Gminny Turniej Wie-
dzy Pożarniczej w dwóch kategoriach wiekowych – szkół podstawo-
wych i gimnazjum.

W kategorii szkół podstawowych najlepszym okazał się zespół ze 
Szkoły Podstawowej im. Franciszka Becińskiego w Paniewie w składzie: 
Daria Kuropatwa, Tomasz Grzybowski i Damian Smól, przygotowywany 
przez Elżbietę Balcerczyk. Drugie miejsce zajął zespół ze Szkoły Pod-
stawowej im. Mikołaja Kopernika z Topólki w składzie: Łukasz Tanalski, 
Damian Kwiatkowski i Jakub Wrzesiński, przygotowywany przez An-
drzeja Szwedka, a trzecie drużyna ze szkoły Podstawowej w Czamaninie 
w składzie: Katarzyna Waszak, Kinga Frątczak, Jakub Kujawa, przygoto-
wywany przez Tomasza Kozińskiego.

W kategorii gimnazjum najlepszym okazał się Michał Banasiak ,dru-
gie miejsce zajął Paweł Płaczkowski, a trzecie Rafał Nieznański. 

Pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez wójta gminy 
Topólka wręczyli: jego zastępca Roman Antczak wspólnie z Prezesem 
Oddziału Gminnego OSP w Topólce Andrzejem Dzierżawskim i Komen-
dantem Gminnym OSP w Topólce Zygmuntem Dogońskim.

Roman Antczak

Konkurs pożarniczy „Strażacki trud”
Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych 

Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i Zarządy Oddziałów Związ-
ku przy współpracy innych instytucji i organizacji. Udział w konkursie 
brały dzieci, młodzież oraz twórcy amatorzy. Przedmiotem konkursu 
były prace w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki, tkactwa, rzeźby, 
metaloplastyki.

Konkurs prowadzony jest w sześciu grupach wiekowych:I grupa – 
przedszkola, II grupa – szkoła podstawowa klasy I-III, III grupa – szkoła 
podstawowa klasy IV-VI, IV grupa – gimnazjum, V grupa – szkoły po-
nadgimnazjalne, VI grupa – dorośli. Komisja Powiatowa w Radziejowie 
wyróżniła i przekazała do oceny na eliminacje wojewódzkie konkursu 
dwie uczestniczki z naszej gminy: Natalię Bruzdę i Natalię Jarzynowską 
ze Szkoły Podstawowej w Topólce.

27 stycznia br. w Jednost-
ce Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Solcu Kujawskim odbyło się XIII 
podsumowanie Wojewódzkiego 
Konkursu Plastycznego „Strażacki 
Trud”. Miło nam poinformować, 
że spośród 20 prac przesłanych na 
ten konkurs z powiatu radziejow-
skiego, wyróżniono również dwie 
nasze uczestniczki. W grupie wie-
kowej I, kategoria rysunek – Natalię 

Bruzdę, w grupie wiekowej II, kategoria rysunek – Natalię Jarzynowską.
Do oceny na szczeblu krajowym również zgłoszono: Natalię Bruz-

dę, Natalię Jarzynowską oraz Marcina Kwiatkowskiego i Sarę Paliwodę.
Wyróżnionym i wytypowanym na szczeblu krajowym życzymy dalszych 
sukcesów w konkursie.

Roman Antczak
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Święty Florian
Mszą Świętą w Kościele p.w. Miło-

sierdzia Bożego w Topólce rozpoczęły 
się uroczystości z okazji Dnia Straża-
ka. Druhowie dziękowali Opatrzności za 
wszystkie szczęśliwie zakończone inter-
wencje. To oni tak niedawno ratowali nas 
z opresji w trakcie podtopień, to oni są 

gotowi w dzień i w nocy na każde wezwanie. Za to wszystko, 
za to, że tak wiele wnoszą do naszej tradycji, kultury serdecz-
nie im dziękujemy.

Po mszy Ksiądz Proboszcz Antoni Wojciechowski dokonał 
poświęcenia nowego pojazdu pożarniczego i łodzi motorowej, 
znajdujących się na wyposażeniu OSP Orle, życząc przy tym, 
aby konieczność ich używania zdarzała się jak najrzadziej.

Miłą niespodzianką dla strażaków był występ satyryka, pa-
rodysty Bolesława Gromnickiego. Występ odbył się podczas 
uroczystego obiadu zorganizowanego na cześć strażaków 
przez Wójta Gminy.

Święty Florian był oficerem rzymskim za czasów cesa-
rza Dioklecjana. Był organizatorem i dowódcą oddziałów ga-
śniczych wchodzących w skład armii Imperium rzymskiego.  
 Rycerze Floriana – tak mówi się o blisko 700 tysiącach straża-
ków ochotników i 30 tysiącach strażaków zawodowych. Podob-
nie jak ich patron są ludźmi mężnymi, nieugiętymi, pełnymi dumy 
i honoru. To nie galowy mundur i błyszczące hełmy stanowią 
o ich wyjątkowości, ale zapał, z jakim wypełniają swoją misję.

Foto Stanisław Wojtysiak
Konrad Lewandowski
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Gminna Rada Sportu 
zgodnie z kalendarzem imprez 
sportowych zorganizowała 
3 maja pierwszy Bieg Papieski 
o puchar Wójta Gminy. Zawo-
dy te zostały na stałe wpisa-
ne do kalendarza sportowego 

Foto i tekst Stanisław Wojtysiak

W miejscowości Janowice odbyły się 2 turnieje piłki nożnej. 
Pierwszy 27 marca br., brały w nim udział 4 drużyny: Janowi-
ce, Sierakowy, Mchowo i Lubotyń. Zwyciężyła drużyna z Sie-
raków.

W drugim turnieju 10 kwietnia brało udział 6 drużyn: Jano-
wice, Sierakowy, Topólka, Czamanin, Mchówek i Błenna. Zwy-
cięzcą okazała się drużyna gospodarzy, drugie miejsce zajęła 
Topólka, a trzecie drużyna z Sieraków.

Uczestnicy turniejów otrzymali puchary i dyplomy. Drużyna 
„ZRYW SIERAKOWY” grała w następującym składzie: Artur 
Białecki, Dawid Markwant, Marcin Markwant, Hubert Simiński, 
Tomasz Błaszczyk, Zbyszek Chwiałkowski, Jarek Chwiałkow-
ski, Waldek Chwiałkowski, Ariel Makowski. 

Kapitan drużyny „Zryw Sierakowy”
Paweł Niedośmiałek

Turniej drużyn podwórkowych

Pierwszy bieg papieski
Zwycięzcami w poszcze-

gólnych kategoriach zostali:
Szkoły Podstawowe:

1. Kacper Tomicki
2. Natalia Królikowska
3. Krzysztof Mierzwicki

Gimnazja:

gminy – zapewnił przewodni-
czący GRS Konrad Lewandow-
ski. Biegi zostały rozegrane na 
stadionie Tęczy w Dębiankach, 
w trzech kategoriach wieko-
wych – szkół podstawowych, 
gimnazjum i seniorów.

1. Dawid Małecki
2. Kamil Podolski
3. Bartłomiej Dziubiński

Seniorzy:
1. Mateusz Augustyniak
2. Łukasz Łopiński
3. Wojciech Wąsikowski

Kacper Tomicki

Dawid	Małecki

Mateusz	
Augustyniak

Najważniejsze
dobiec	do	mety

Natalia 
Królikowska
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Nie taki projekt straszny…
Nowym wyzwaniem dla gimnazjalistów jest w tym roku projekt 

edukacyjny. Pełni obaw przystąpiliśmy do realizacji. W listopadzie ubie-
głego roku na zebraniu zapoznaliśmy rodziców z założeniami, przybli-
żonym tematem i formą. Następnie rada pedagogiczna dokonała wy-
boru tematu i określiła rodzaj projektu. Na koordynatora wybrała Ewę  
Lorenc.

Interdyscyplinowany projekt dotyczący zdrowego stylu życia objął 
swym zasięgiem wszystkich uczniów klas drugich, podzielonych na 18 
grup. Każdej z nich przypadł inny temat oraz opiekun.

Projekt jako forma egzaminu budził wielkie obawy nauczycieli 
i duże zainteresowanie uczniów. Dzięki niemu mogli wykazać się różny-
mi umiejętnościami: praca w zespole, korelacja wiadomości z różnych 
dziedzin, odpowiedzialność, planowanie pracy, zdolności plastyczne, 
aktorskie, samodzielne decydowanie o jakości swojej pracy.

Przez trzy miesiące drugoklasiści poszukiwali materiałów, przygoto-
wywali prezentacje multimedialne, gazetki, plakaty, broszury, zajęcia dla 
młodszych kolegów.

Wyniki swojej pracy zaprezentowali 22 i 23 marca społeczności 
szkolnej.

Należy podkreślić, że uczniowie do pracy zabrali się z dużym za-
angażowaniem, pełni pomysłów. Finał okazał się sukcesem wszystkich 
uczestników.

Osiągnięcia matematyczne Michała 
Uczeń klasy I b naszego Gimnazjum 

Michał Banasiak uczestniczył w konkur-
sie matematycznym „Ligia Zadaniowa” 
organizowanym przez Uniwersytet Mi-
kołaja Kopernika w Toruniu. Składał się 
on z trzech etapów. Suma uzyskanych 
punktów pozwoliła na ustalenie miejsc 
zajętych w konkursie. Wśród ok. 500 
uczestników Michał zajął 13 miejsce. To 
duży sukces pierwszoklasisty. Powtó-
rzenie tego w przyszłym roku otworzy Michałowi szansę na zwolnienie 
z egzaminu gimnazjalnego – części matematyczno-przyrodniczej. Gra-
tulujemy!!!!

Małgorzata Jaskulska

Gala dla najlepszych
5 kwietnia 2011r. Kuratorium 

Oświaty w Bydgoszczy zorganizo-
wało galę dla uczniów gimnazjum 
– laureatów wojewódzkich kon-
kursów przedmiotowych w roku 
szkolnym 2010/11. Wśród nich 
znalazła się nasza uczennica – Iza-
bela Wasiak, laureatka konkursu 
przedmiotowego z biologii. Z tego 
tytułu Izie przysługują następują-
ce uprawnienia: celująca roczna 
ocena klasyfikacyjna z biologii, 
zwolnienie z części matematyczno-
-przyrodniczej egzaminu gimna-
zjalnego i tym samym uzyskanie z 
tej części najwyższego wyniku, przyjęcie do wybranej szkoły ponadgim-
nazjalnej niezależnie od kryteriów.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Magdalena Kurzawa

GImNazJum

Uzależnieniom stop w spektaklu „Odzyskana lekcja”
11 marca w naszej szkole 

odbyło się spotkanie poświęcone 
problemom uzależnień młodzie-
ży. Przybyli z Krakowa artyści, 
zaprezentowali przedstawienie pt. 
„Odzyskana lekcja”. Uświadomiło 
nam ono, jak łatwo można popaść 
w uzależnienie i stracić szansę na 
dobrą przyszłość. Na szczęście, 
w tym przypadku wszystko dobrze 
się skończyło. Uczniowie z zainte-

resowaniem śledzili losy bohaterów. Mam nadzieję, że każdy wyciągnie 
z tego naukę na przyszłość.

Izabela Wasiak kl. IIIb

Twoja krew – moje życie
20 lutego 2011r. w naszej gmi-

nie odbyła się kolejna akcja pod ha-
słem „Podziel się, bo krwi nie da się 
wyprodukować”.

Zachęcając mieszkańców gminy 
Topólka do oddania krwi młodzież 
Gimnazjalnego Koła Caritas rozpro-
wadzała ulotki. Chęć wzięcia udziału 
zgłosiły 52 osoby, 42 spośród nich 
uzyskały zgodę lekarza kwalifikują-
cego publicznej służby krwi i oddało krew.

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

Opiekunowie: M. Gołębiewska, A. Tejman

Ewa Lorenc

Grupa p. M. Kurzawy 
przygotowuje 

witaminowy koktajl

Grupa p. E. Pesty w scence 
na temat szkodliwości papierosów

Zdrowy potrawy 
przygotowane 
przez uczniów 
pod kierunkiem
p. B. Kosińskiej

Wystawa 
prac uczniowskich
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Kierownictwo Szkoły Podstawowej w Topólce i Gimnazjum 
przy współudziale władz gminy korzysta z każdej okazji dającej 
szansę na pozyskanie środków wzbogacających budżety szkół.

W minionym roku budżetowym sporządzony wniosek do 
Ministerstwa Edukacji Narodowej na tzw. „Pokonywanie barier 

a r ch i t ek ton i cz -
nych” został pozy-
tywnie zaakcepto-
wany i na ten cel 
MEN przyznało 
środki w kwocie 
39 400,00 zł. Przy 
udziale własnych 
środków w wyso-
kości 19 800,00zł  
wykonano utwar-
dzenie placu przed 
w/w placówkami 

i przystosowano wejścia do szkół dla osób niepełnosprawnych.

Zmagania wykonawców zakończyły się następującymi rezul-
tatami: I miejsce – Agata Świńska z Witowa; II miejsce – Paulina 
Głowacka z Topólki; III miejsce – Julia Lubińska, Izbica Kuj. i Daria 
Wiśniewska – Piotrków Kuj.

Nagrody dla uczestników w postaci pucharów zostały 
ufundowane przez Wójta Gminy Topólka, którego na konkur-
sie reprezentowała Przewodnicząca Rady Gminy – Anna Nie-
dośmiałek. Statuetki dla wykonawców zakupione przez Radę 
Rodziców wręczyła Justyna Głowacka. Upominki przekazane 
przez wydawnictwa: NOWA ERA I MACMILLAN wręczyła Elż-
bieta Budzyńska – dyrektor gimnazjum

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby 
konkurs przebiegał w miłej atmosferze i na wysokim poziomie. 

Maria Danielewska

29 kwietnia odbył się pierwszy Międzygimnazjalny Konkurs 
Piosenki Angielskiej przygotowany przez nasze Gimnazjum. Do 
konkursu przystąpili uczniowie z Piotrkowa Kujawskiego, Izbicy 
Kujawskiej, Witowa, Osięcin i Topólki. W celu wyłonienia naj-
lepszego wokalisty została powołana komisja konkursowa – 
opiekunowie zgłoszonych szkół. Reguły oceniania zaczerpnęli-
śmy z Konkursu Eurowizji. Oprócz tego zwracaliśmy uwagę na 
stopień trudności wybranego utworu muzycznego, poprawność 
językową i prezencję indywidualną. 

15 marca 2011r. grupa uczniów klas drugich i pierwszych 
naszego gimnazjum obejrzała spektakl teatralny „Mały Książę”. 
Przedstawienie odbyło się w auli WSHE we Włocławku. Wyjazd 
został zorganizowany przez nauczycieli języka polskiego. Była 
to druga w tym roku szkolnym wizyta gimnazjalistów w teatrze. 
Uczniowie obejrzeli adaptację sceniczną książki Antoine’a de 
Saint-Exupery`ego w reżyserii Marka Tercza i w wykonaniu 
aktorów teatru  w Kielcach. Przedstawienie w ciekawy sposób 
przybliżyło uczniom główne wątki utworu „Mały Książę”. Sta-
nowiło również doskonałą okazję do poznania jednej z form 
współczesnego teatru.

Renata Pierucka

Rozśpiewani po angielsku

Nowy wizerunek placówek oświatowych w Topólce
W projekcie zabudowy terenu, zgodnie z decyzją Starostwa 

Powiatowego w Radziejowie, w miejscach usuniętych drzew 
posadzono nowe.

Z-ca wójta Roman Antczak
Foto Stanisław Wojtysiak

„Mały Książę” w teatrze we Włocławku
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REGULAMIN  KONKURSU 

Organizatorem jest Komisja Rady do spraw promocji gminy 
i Gminny Ośrodek Kultury.
Cele: 
• zainteresowanie dzieci, młodzieży i dorosłych poezją, 
• uwrażliwienie na piękno języka polskiego,
• zainteresowanie literaturą,
• popularyzowanie twórczości literackiej,
• promowanie twórców poprzez drukowanie utworów, 
• stwarzanie możliwości publicznych prezentacji tekstów,
Uczestnicy: 
Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim wziąć udział 
wszyscy zainteresowani. Nadesłane prace będą oceniane we-
dług kategorii wiekowych autorów: 
• I kategoria – autorzy do lat 13 
• II kategoria – autorzy od 14 do 20 roku życia 
• III kategoria – powyżej 20 lat. 
Tematyka utworów dowolna. 
Nadsyłanie prac: 

Uczestnik konkursu przesyła 3 wiersze (tematyka nieogra-
niczona), które nie były dotychczas nigdzie publikowane, nie 
brały udziału w innych konkursach. 

Prosimy o składanie utworów (najlepiej w wersji drukowa-
nej) opatrzonych godłem – pseudonimem autorskim. W osob-
nej kopercie należy przy godle podać imię i nazwisko, datę 
urodzenia, dokładny adres, numer telefonu. Prace należy zło-
żyć lub przesłać na adres: 

Redakcja Biuletynu „Nasze Sprawy” 
Urząd Gminy Topólka 

87-875 Topólka (II piętro, pokój nr 21)
Termin dostarczenia upływa 15 sierpnia 2011r. (decyduje 

data stempla pocztowego)
Zebrane prace zostaną ocenione przez profesjonalne jury, 

które przyzna nagrody i wyróżnienia autorom najlepszych 
prac. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne. Wyniki kon-
kursu oraz informacje na temat wręczenia nagród zostaną za-
mieszczone na łamach naszego Biuletynu. 

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

Redakcja

Wiosna pełna nadziei
Wiosna, z utęsknieniem oczekiwana pora roku. Tegorocz-

na tym bardziej, że nastąpiła po uciążliwej zimie i kapryśnym 
lecie, których ślady widujemy na codzień na zniszczonych 
drogach, licznych podtopieniach, na połaciach wymiękniętych 
ozimin ponownie wiosną uprawianych. Część tych skutków 
musimy wziąć na siebie. Zasypana, niedrożna melioracja, za-
rośnięte, a nawet zaorane rowy zatrzymują wodę długo i nie-
potrzebnie. Często ze szkodą dla winowajców.

Wiosna jednak mimo kłopotów opóźniona, przebija się in-
tensywnie. Bociany, dzikie gęsi, łabędzie, czaple, skowronki, 
jaskółki pieszczą nasze oczy i uszy. W najpełniejszym katalo-
gu barw nie ma tylu odcieni zieleni, ile zobaczyć możemy na 
łąkach, zaroślach, uprawach i w lasach. 

Otoczenia naszych domów pięknieją w oczach. Wybielone 
w sadach drzewa, oczyszczone i zagrabione podwórka, coraz 
więcej kwiatów w oknach i ogródkach. 

Miejscem zadbanym jest nasz parafialny kościół w Świer-
czynie. Jego otoczenie i wnętrze lśnią czystością. Wielka-
nocna dekoracja jest subtelna i estetyczna i dodaje blasku 

wielkiemu Świętu. Hortensje i róże prowokują, aby je dotknąć 
i powąchać. To miejsce kultu naszej wiary, jest również miej-
scem doznań estetycznych, które uzupełniają świąteczną ra-
dość.

Andrzej Grabowski

3 maja to data, która gro-
madzi Polaków w kościołach, 
aby uczcić kolejną rocznicę 
uchwalenia Konstytucji i od-
dać cześć Matce Boskiej Kró-
lowej Polski. Tradycyjnie już 
w Świerczynie Msza Święta 

sprawowana była w intencji Ojczyzny. Uświetnili ją swoją obec-
nością druhowie z OSP w Paniewie, którzy tego dnia przybyli, 
aby podziękować Bogu za opiekę. Widzimy ich nie tylko jadą-
cych do pożaru. Często uświetniają swoją obecnością kościel-
ne uroczystości. Nie odmawiają pomocy w różnych sytuacjach. 
I za to ks. proboszcz podziękował i pobłogosławił w przeddzień 
ich święta. 

Elżbieta Pesta

Msza za ojczyznę

„Nie wiem, co to poezja,
nie wiem, po co i na co,
wiem, że czasami ludzie 
czytają wiersze i płaczą.” 

Władysław Broniewski

Ogłaszamy czwartą edycję konkursu 

„O Wiejską Malwę”

Foto Stanisław Wojtysiak
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WANDALIZM!
To jedyne słowo, którym należy nazwać to, co zrobiono z wiatą przystankową 

w Topólce.
Miała służyć  podróżują-

cym, którzy oczekują na przy-
stanku autobusowym. Chuli-
gani, dając upust zwierzęcym 
instynktom, zniszczyli nasze 
wspólne dobro. Nie bądźmy 
obojętni na najdrobniejsze 
przejawy złych zachowań. Re-
agujmy zdecydowanie tępiąc 
je w zarodku, to w przyszłości 
unikniemy takich przykrych wi-
doków.

Foto Stanisław Wojtysiak
Redakcja

Kolejny wyjazd aktywnych społecznie 
mieszkańców naszej gminy po zapachy, 
smaki i wiedzę.

16 kwietnia byliśmy na Jarmarku 
Wielkanocnym w Przysieku.

Celem Jarmarku było promowanie 
poprzez wystawy, degustacje, pokazy, 
konkursy, kiermasze i stoiska, informa-
cyjnego dziedzictwa kulturowego Po-
morza i Kujaw: Kultywowanie tradycji 
lokalnych i regionalnych, zwyczajów 
związanych ze świętami wielkanocnymi. 
Prezentacja ekologicznych, tradycyjnych 
produktów żywnościowych, wyrobów 
rękodzieła i sztuki ludowej związanych 
z Wielkanocą.Były też miody i produkty 
pszczelarskie, nasiona, rośliny ozdobne 
i szkółkarskie, pokazy i warsztaty: na-
krywanie stołu wielkanocnego zgodnie 
z regionalną tradycją, wykonywanie tra-
dycyjnych ozdób świątecznych i pokazy 
kosmetyczne.

Na stoiskach konsultacyjno-infor-
macyjch można było uzyskać wiado-
mości na temat: rolnictwa ekologicz-
nego i programu rolno-środowiskowego, 
wymogów wzajemnej zgodności dla go-
spodarstw rolnych i o nowym projekcie 
„NOWY ZAWÓD – NOWA SZANSA dla 
rolników i mieszkańców wsi. Miłym ak-
centem tego jarmarku było stoisko Go-
spodarstwa Agroturystycznego Mał-
gorzaty Ulewicz z Borku, na którym 
prezentowała własnoręcznie zrobione 
stroiki, palmy, ozdoby świąteczne i oka-
zjonalne.

Jarmark wielkanocny z pisanką i topóleckim akcentem

Foto i tekst Stanisław Wojtysiak
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Ocalić od zapomnienia

Działania	 represyjne	 wobec	 ludności	 cywilnej	 rozpoczęto	
wiosną	1940	r.	

Wysiedlaniu	 i	 przesiedlaniu	 podlegali	 przede	 wszystkim	
właściciele	 większych	 gospodarstw	 rolnych.	 Niemcy	 działa-
li	 z	 zaskoczenia.	 Do	 Orla	 przybyli	 22	 maja	 1940	 r.	 i	 nakazali	
natychmiast	opuszczać	wybrane	gospodarstwa.	Nie	wolno	było	
zabrać	 ze	 sobą	 żadnych	 bagaży.	 Samochodami	 ciężarowymi	
wywieziono	 ich	 do	 obozu	 przejściowego	 w	 Łodzi,	 a	 stamtąd	
pociągiem	 towarowym	do	Generalnej	Guberni	 (Lubelskie,	Kra-
kowskie,Rzeszowskie).

Opuszczone	gospodarstwa	zajmowali	niemieccy	osadnicy.	
Wysiedleni:

1.	 Kazimiera	Mańkowska	z	córkami,	zam.	Orle	(Lubelskie)
2.	 Jan	i	Kazimiera	Simińscy	z	dziećmi,	zam.	Orle	(Lubelskie)
3.	 Władysława	i	Józef	Pawlak	z	dziećmi	zam.	Orle	(Lubelskie)
4.	 Helena	i	Antoni	Kośmider	zam.	Orle	
5.	 Cecylia	i	Hieronim	Mieszkowscy	z	synem,	zam.	Orle	
6.	 Cecylia	i	Władysław	Wajer	z	dziećmi	zam.	Rybiny	(Lubelskie)
7.	 Rodzina	Niteckich	zam.	Orle
8.	 Rodzina	Tomaszewskich	zam.	Orle
9.	 Rodzina	Bortów	zam.	Orle	(Lubelskie)
10.	Rodzina	Bandyszewskich	zam.	Głuszynek
11.	Rodzina	Kapelińskich	zam.	Głuszynek
12.	Rodzina	Mikołajczaków	zam.	Głuszynek	
13.	Rodzina	Dylewskich	zam.	Głuszynek	

Okupacja niemiecka w latach 1939-1945 na terenie wsi: Orle, Rybiny, Borek, Głuszynek.

14.	Rodzina	Marcela	Wajera	zam.	Głuszynek	(Miałkie)
15.	Rodzina	Biegalskich	zam.	Rybiny
16.	Rodzina	Ulewiczów	zam.	Borek
17.	Franciszka	Makowska	zam.	Orle	(Lubelskie)

Przesiedleni:
1.	 Rodzina	Betów	z	Rybin	
2.	 Rodzina	Kralskich	z	Borku
3.	 Rodzina	Oźmińkowskich	z	Borku
4.	 Rodzina	Borkowskich	z	Orla
5.	 Rodzina	Skuteckich	z	Orla
6.	 Rodzina	Wróblewskich	z	Orla
7.	 Rodzina	Stawickich	z	Rybin
8.	 Rodzina	Stępińskich	z	Rybin	

Wielu	mieszkańców	z	omawianego	 terenu	pracowało	przy-
musowo	 w	 obozach	 pracy	 np.	 w	 Krzywej	 Górze	 k/Włocławka	
przy	 budowie	 różnego	 rodzaju	 umocnień	 wojskowych,	 w	 Rą-
binku	 k/Inowrocławia	 oraz	 w	 Koluszkach	 k/Łodzi.	 Kolejną	 for-
mą	 pracy	 przymusowej	 mieszkańców	 naszych	 wsi	 była	 praca	
„u	 Niemca”.	 Niniejszy	 artykuł	 z	 pewnością	 nie	 wyczerpuje	 te-
matu	związanego	z	 losami	naszych	Rodaków	w	czasie	okupa-
cji	 niemieckiej.	 Zapraszamy	 czytelników	 „Naszych	 Spraw”	 do	
podzielenia	się	swymi	wiadomościami	na	 ten	 temat	na	 łamach	
naszego	biuletynu.	Cdn.

Stanisław Borkowski

cz. II

ODKRYWAMY  TALENTY         Stanisław Borkowski

Rozpoczynam cykl artykułów przedstawiających uczniów 
szkół z terenu gminy, którzy osiągają bardzo dobre 

wyniki w nauce, sporcie, mają uzdolnienia muzyczne, pla-
styczne i inne oraz udzielają się społecznie.

Będę prezentować także osoby dorosłe, które mają jakieś 
pasje, wyróżniają się w swoich środowiskach lokalnych.

Sukcesy Anety Królak z Topólki
Talent i uzdolnienia mu-

zyczne Anety zostały już od-
kryte i docenione na różnych 
konkursach i festiwalach. Jej 
osobiste osiągnięcia są także 
formą promocji Gminy Topólka 
na terenie naszego kraju. Oby 
najbliższe lata spełniały jej 
marzenia i owocowały dalszy-
mi sukcesami. 

Stanisław Borkowski Proszę przypomnij nam przebieg konkursu 
w Inowrocławiu?

A.K. Był to konkurs „Biesiada Poetycka” organizowany przez Ku-
jawskie Centrum Kultury w Inowrocławiu. Brało w nim udział około 
trzydziestu uczestników. Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach. Ja 
zajęłam pierwsze miejsce w kategorii Poezji Śpiewanej.

S.B. Od kiedy zauważyłaś, że masz uzdolnienia muzyczno-wokalne?
A.K. Trudno tak naprawdę powiedzieć. Moja mama zauważyła, 

że jestem muzykalnym dzieckiem, gdy miałam około trzech lat. Póź-
niej w szkole podstawowej moją miłość do muzyki rozbudziła Pani Li-
dia Wąsikowska. To dzięki niej zaczęłam śpiewać. Przez wiele lat była 
moją instruktorką i właśnie wtedy stawiałam swoje pierwsze kroki na 
scenie. Następnie przy wsparciu Pana Wójta Henryka Orłowskiego po-
jechałam na tournee po Europie – głównie do Włoch. Później zauważo-
na na jednym z konkursów, dostałam propozycję współpracy z Panem 
Karolem Brzykcym. Owocnie współpracujemy ze sobą do dziś. Kilka-
krotnie również miałam możliwość współpracować np: z Panią Elżbietą 
Zapendowską i Andrzejem Głowackim.
S.B. Czy masz tremę występując przed widownią?

A.K. Myślę, że trema jest zawsze, jednak po tylu występach na 

scenie przed dużą publiką da się ją opanować. Teraz trema mnie nie 
paraliżuje, ale motywuje.
S.B. Czy śpiewanie sprawia Ci radość i przyjemność?

A.K. Śpiew i muzyka, to mój sposób na życie. Nie wyobrażam so-
bie dnia bez muzyki, napełnia mnie pozytywną energią.
S.B. Jakie masz marzenia na przyszłość?

A.K. Jest ich dużo. W niedalekiej przyszłości chciałabym dostać się 
na Akademię Muzyczną w Gdańsku, a w nieco odleglejszej, chciała-
bym podjąć pracę w teatrze. 
S.B. Czy chciałabyś związać swoje życie zawodowe z profesjonalnym 
śpiewaniem, czy to traktujesz tylko jako przygodę?

A.K. Dla młodego człowieka, to zawsze jest wielka przygoda, co 
nie wyklucza, że z muzyką chcę wiązać swoją przyszłość.
S.B. Jak odbierają i oceniają Twoje zaangażowanie i sukcesy muzycz-
ne Twoi rodzice, koleżanki i bliscy?

A.K. Największe wsparcie mam ze strony rodziców i siostry. Wspie-
rają mnie w dążeniu do postawionych sobie celów i motywują do pracy. 
Moi znajomi natomiast zawsze bardzo mocno trzymają za mnie kciuki.
S.B. Do jakiej szkoły obecnie chodzisz i czy masz wsparcie ze strony 
nauczycieli i dyrekcji szkoły?

A.K. Jestem uczennicą LO w Radziejowie. Mój instruktor Pan Ka-
rol Brzykcy jest jednocześnie nauczycielem w mojej szkole, co ułatwia 
nam współpracę. Natomiast Dyrektor szkoły Pan Grzegorz Sobczak 
bardzo często finansuje wyjazdy moje i moich śpiewających koleżanek. 
Organizuje dojazdy na różnego rodzaju imprezy muzyczne i mocno 
nam kibicuje.
S.B. Wymień dotychczasowe osiągnięcia i wyróżnienia muzyczne?

A.K. Najbardziej dumna jestem z I miejsca w Ogólnopolskim Fe-
stiwalu Piosenki Miłosnej w Chełmnie 2010 rok, III miejsca w Ogólno-
polskim Konkursie Piosenki i Recytacji Poezji Legionowej, Żołnierskiej 
i Niepodległościowej w Warszawie 2010 rok. Złotej Półnutki w Między-
narodowym Festiwalu „Moja nutka” w Częstochowie 2010 r. Pierw-
szego miejsca w konkursie piosenek Maryli Rodowicz we Włocławku 
2010 r. Pierwszego miejsca w konkursie wojewódzkim „Ja po prostu 
mam talent” w Bydgoszczy 2010 r. 

Otrzymałam Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Poezji Śpie-
wanej i Piosenki Aktorskiej w Barcinie 2010 r. Śpiewałam w Między-
narodowym Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie 2010 r. 

Wielokrotnie brałam udział w finale Ogólnopolskiego Konkursu 
„Wygraj sukces” w Tarnobrzegu.
S.B. Gratuluję sukcesów i życzę kolejnych dobrych miejsc.

W następnym numerze wywiad z Klaudią Szypulską z Orla
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Nagrody za rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru wy-
losowali:

Anna Laskowska, Milena Głowacka, Paulina Laskowska
Maria Kamińska, Magdalena Laskowska

Po ich odbiór zapraszamy do biura Rady Gminy 20 maja na 
godz. 12.30

Karolina Janiak, ur. 8 marca 1998 roku 
w Radziejowie. Jest uczennicą VI klasy Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Radziejo-
wie. Interesuję się literaturą, historią, filmami, 
sztuką. Od czterech lat, jak powiedziała, pisze 
wiersze. „Moja przygoda z poezją zaczęła się 
całkiem zwyczajnie. Pewnego dnia p. Graży-
na Trzmielewska, moja polonistka i wycho-

wawczyni, zadała nam, jako pracę domową, napisanie wiersza. 
Tworzenie wierszy tak mi się spodobało, że postanowiłam to kon-
tynuować. Mój pierwszy napisany wiersz pt. „Radość” zadedyko-
wałam mojej mamie i młodszej siostrze” wspomina Karolina. Jej 
twórczość literacka została zauważona w licznych regionalnych 
i ogólnopolskich konkursach poetyckich. Brała udział w Ogólno-
polskim Konkursie Literackim na wiersz o zimie „Zimowanki, czyli 
Zimowe Rymowanki” w Inowrocławiu, w Konkursie Poetyckim im. 
Leona Stankiewicza w Śmiłowicach,  ponadto w konkursie „Ku-
jawy 2009”w Kowalu, był festiwal literacki Częstochowa, Ogólno-
polski Konkurs Literacki im. Franciszka Becińskiego w Radziejo-
wie i nasz topólecki konkurs poetycki „O Wiejską Malwę”. Były 
wyróżnienia i dyplomy za udział. Prezentując kolejną debiutantkę 
naszego konkursu nie mogę nie zadać pytania, jaką poetką jest 
Karolina. No właśnie, jest to młoda myśląca osoba, dość łatwo 
posługująca się sensownie rymem, lokalna patriotka i miłośnicz-
ka Kujaw. W „Egejskiej tajemnicy” to tytuł jednego z wierszy 
przysłany na nasz konkurs pisze „sama, sama zmieniam przy-
szłość, a przeszłość zostanie, wpleciona we wspomnienia”. 
Myślę, że ten cytat jest wystarczającą recenzją jej twórczości.

„KUJAWY” to wiersz wyróżniony w konkursie „O Wiejską 
Malwę”.

Stanisław Wojtysiak

Ziemia rodzinna…
Ubrana w płaszcz tradycji ludowej
i ozdobiona malowniczymi widokami…
Przysłonięta rąbkiem tęczy i rozjaśniona
błogosławionym złotym blaskiem słońca
ogrzewającego Kujawy!
Piękna jest nasza ziemia
ojczysta i cudnie kąpie się w barwach
historii oraz w jasnym blasku
uczuć tych, którzy pokochali swą cudną
ziemię kujawską…

Izabela	Śmigiel,	
ur.	09.02.2011	r.,	zam.	Topólka

Mikołaj	Łukasz	Krause,	
ur.	18.03.2011	r.,	zam.	Torzewo

Wiktor	Antoni	Mierzwicki,	
ur.	05.03.2011	r.,	zam.	Topólka

Błażej	Stawicki,	
ur.	16.03.2011	r.,	zam.	Świerczynek

Filip	Dominik	Pilewski,	
ur.	12.02.2011	r.,	zam.	Kamieńczyk

Nasze 
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•  Krzyżówka  •

1 Dzwonnica parafii Świerczyn ma trzy dzwo-
ny, jakie imię otrzymał największy dzwon?

2 Sołectwo to jednostka...
3 Wójt gminy Czamanin w latach 1932/1939.
4 Św. Hubert jest patronem...
5 W XIX wieku siedzibą naszej gminy był...
6 Źle wyszedł na mydle
7 Rada Gminy udziela wójtowi...
8 Jedna nie zwiastuje wiosny.
9 Inaczej posiedzenie, spotkanie.
10 Rzeka w Sierakowach.
11 Zupełny lub Miłosierdzia Bożego.

Litery z kratek od 1 do 44 utworzą ha-
sło. Rozwiązanie krzyżówki – hasło z nakle-
jonym kuponem nadsyłać na adres redakcji 
do 31 maja 2011 r.

Pokłosie III edycji konkursu  
poetyckiego „O Wiejską Malwę”

Urodzili się

12 Dyrektor GOK-u.
13 Gminny Komendant OSP.
14 Wczesny ranek lub spółdzielnia.


