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Dumna, bo taka kolorowa 
i oświetlona słońca 
promieniami, kroczy przez 
świat jesień. 
Tylko, gdy nadejdzie 
1 listopada, wywołuje 
w nas refleksję i skłania 
do zadumy 
nad upływającym czasem 
i przemijającym życiem.
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RADA GMINY TOPÓLKA
Na XI Sesji Rady Gminy Topólka, która odbyła się 27 wrze-

śnia br., Radni podjęli uchwały w sprawach:
1. uchylenia uchwały Nr IX/72/12 Rady Gminy Topólka z dnia 

29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostar-
czania wody na terenie gminy Topólka,

2. regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Topólka,
3. przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Topólka,
4. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi,
5. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpa-

dami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,
6. ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
7. okręgów wyborczych,
8. określenie przystanków komunikacyjnych, których właści-

cielem lub zarządzającym jest Gmina Topólka oraz warun-
ków i zasad z nich korzystania,

9. zmiany w regulaminie udzielania pomocy materialnej o cha-
rakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 
gminy Topólka, uchwalonego uchwałą Nr XVI/115/05 Rady 
Gminy Topólka z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie Regu-
laminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjal-
nym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Topólka,

10. uchwalenia Gminnego Programu Wspierania rodziny na 
lata 2012-2014,

11. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemo-
cy w Rodzinie na lata 2012-2017,

12. zmiany uchwały Nr VIII/61/11 Rady Gminy Topólka z dnia 
29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Topólka,

13. zmiany uchwały Nr VIII/62/11 Rady Gminy Topólka 
z 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 
2012 rok.

Przewodniczący Rady Gminy

Anna Niedośmiałek

Dzień Edukacji Narodowej
Dzień Edukacji Narodowej. Święto – jak żadne inne – doceniające Wasz trud i wysiłek 

włożony w edukację kolejnych pokoleń. Nie jest łatwo wyrazić podziękowania, które 
dosłownie oddałyby wdzięczność za cierpliwość, życzliwość i zaangażowanie w przekazywa-
nie niezbędnej wiedzy merytorycznej oraz kształtowania osobowości wychowanków, opartej 
o właściwy system najbogatszych wartości etycznych i moralnych. Podziękowania w równym 
stopniu należą się wychowawcom, jak również całemu gronu pedagogicznemu. Każdy bo-
wiem nauczyciel, bez względu na swą profesję, z pewnością dołożył swoją cegiełkę w procesie 
wewnętrznego rozwoju młodego człowieka. To właśnie nauczyciel podejmuje się zadań naj-
bardziej wymagających i niełatwych, on próbuje zainteresować ucznia swoim przedmiotem, 
on wykorzystuje w tym celu różnorodne i niejednokrotnie zaskakujące metody i środki, on 
w końcu pomaga przezwyciężyć nieuniknione trudności, motywuje i wspiera.

Pragnę wyrazić ogromne podziękowanie nauczycielom, którzy występują również w roli 
wychowawców za ogromne poświęcenie, zaufanie i oddanie, za to, że byli i są ze swoimi wy-
chowankami w chwilach radosnych, pełnych uśmiechu oraz smutnych, pełnych rozgoryczenia 
i rozczarowania. Najważniejszy jest fakt, że uczniowie zawsze mogą liczyć na pomoc grona 
pedagogicznego, które przygotowuje ich do dalszej drogi życiowej, dalszej edukacji, do udanego 
startu w dorosłą przyszłość. Nauczyciele podjęli niełatwy trud wychowania kolejnych poko-
leń, wykazując się przy tym ogromną odwagą, mądrością, a także troską o dalsze, nieznane 
losy przyszłych pokoleń i naszej Ojczyzny. 

Składam im za to szczere podziękowania.
Wójt Gminy Topólka

Henryk Orłowski

Po 123 
latach niewoli, 

11 listopada 1918 roku 
Polska wybijała się na niepod-
ległość. Odzyskanie niepodległości i peł-
nej suwerenności nie było łatwe ani 
proste. Było efektem wielkiej determina-
cji i zaangażowania patriotycznej czę-
ści społeczeństwa polskiego. Drogi do 
wolności wiodły przez dążenia i walkę 
zbrojną Polaków w czasie powstań na-
rodowych XIX wieku, przez więzienia za-
borców, zsyłki na Sybir, tułacze życie na 
wygnaniu i emigracji oraz pola bitewne 
I wojny światowej. Wielki wkład w dzieło 
odrodzenia Polski miał Józef Piłsudski, 
później Marszałek Polski. W listopadzie 
1918 roku ziściło się pragnienie kilku po-
koleń Polaków, aby żyć w wolnym kraju. 
Jednak kształtowanie granic państwa 
trwało jeszcze do 1923 roku. Ten zwycię-
ski zryw naszych przodków był przepeł-
niony wielkim poświęceniem i ofiarą ży-
cia, złożoną w imię wolnej i niepodległej 
Ojczyzny – Rzeczpospolitej. 

Redakcja

„Jesień idzie cicho przez park...”

Foto: Stanisław BorkowskiFoto: Stanisław Borkowski
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Znowelizowana 13 maja 2011 roku ustawa z dnia 13 wrze-
śnia 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na-
kłada na gminy obowiązek gospodarowania odpadami komu-
nalnymi. Pod tym pojęciem należy rozumieć zorganizowanie 
odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości. Gmina Topólka 
przyjęła metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych. Nieru-
chomości niezamieszkałe (podmioty prowadzące działalność 
gospodarczą, szkoły, nieruchomości czasowo zamieszkałe –  
tereny turystyczne, administratorzy cmentarzy) będą za zago-
spodarowanie odpadami komunalnymi ponosić opłaty na rzecz 
firmy, z którą muszą mieć podpisaną umowę, według stawek 
uchwalonych przez Radę Gminy.

Inaczej mówiąc nowym systemem objęte zostają nierucho-
mości zamieszkałe, a pozostałe realizują gospodarkę odpada-
mi na dotychczasowych zasadach (na podstawie umowy za-
wartej z podmiotem mającym zezwolenie na odbiór odpadów 
komunalnych z terenu Gminy Topólka).

Właściciele nieruchomości zamieszkałych (użytkownicy 
oraz władający nieruchomością w inny sposób) są zobowiązani 
na mocy uchwały Rady Gminy Topólka Nr XI/96/2012 z dnia 
27 września 2012 roku w sprawie zboru deklaracji o wysokości 
opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, do zło-
żenia pierwszej deklaracji do 31.12.2012 r. Druki deklaracji 
będą przekazywane do właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
przez sołtysów, pracowników urzędu – za zwrotnym potwierdze-

INFORMACJA dla właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych na terenie Gminy Topólka

Gmina, realizując plany inwestycyjne ujęte w budżecie na 
2012 rok oddała do użytkowania drogi gminne:

Torzewo – Powałkowice  339 m
Czamanin – Czamanin  859 m
Opielanka – Borek  500 m
Świerczyn – Bodzanowo 380 m
Orle – Orle   580 m
Paniewo – Sadłóg  465 m
Świerczynek   460 m
Świerczynek – Topólka  481 m
Chalno – Czamanin  384 m
ŁĄCZNIE    4448 m
Wartość całkowita inwestycji wyniosła około 900 tys. zł.

Ponadto w centrum Topólki oddano do użytku parking, 
chodnik. Oznakowano szlaki turystyczne oraz wybudowano 
miejsca rekreacji – wartość tych przedsięwzięć to 216 tys. zł. 
W uroczystościach oddania parkingu i chodnika w Topólce 
uczestniczyli V-ce Marszałek Województwa Kujawsko-Po-

morskiego Sławomir 
Kopyść, Z-ca Dyrektora 
Departamentu Wdra-
żania PROW Alicja 
Zdziarska, Ks. Dziekan 
Waldemar Karasiński, 
Przewodnicząca Rady 
Gminy Anna Niedo-
śmiałek, Wójt Gminy 
Topólka Henryk Orłow-
ski, Sołtys Sołectwa To-

pólka Józef Banasiak, Dyr. Gimnazjum Elżbieta Budzyńska, 
Przedstwiciel wykonawcy Firmy „Erbruk” Krzysztof Pniewski, 
uczestnicy projektu oraz młodzież szkolna. Parking w godz. 
7:00–17:00 przeznaczony jest wyłącznie dla pojazdów szkoły, 
w pozostałych godzinach służy wszystkim mieszkańcom.

Doposażono świetlice wiejskie (Bielki, Paniewo, Sadłóg, 
Sierakowy, Dębianki, Torzewo) w sprzęt AGD, stoły, krzesła, 
gry na kwotę 35,5 tys. zł.

Wójt Gminy 

Henryk Orłowski

OŚWIADCZENIE
właściciela nieruchomości zamieszkałej  

o czasowej nieobecności osoby zameldowanej

Ja, niżej podpisany/a ...................................................................

zamieszkały/a ..............................................................................

świadomy/a odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 233 
kodeksu karnego, składając oświadczenie dotyczące deklaracji 
o wysokości opłat za zagospodarowanie odpadami komunalny-
mi, oświadczam, że następujące osoby, będące zameldowane 
na terenie nieruchomości, której dotyczy deklaracja czasowo 
nie przebywają w miejscu zameldowania*:

Imię i Nazwisko PESEL
Od kiedy do 

kiedy nie 
zamieszkuje

Powód czasowej 
nieobecności

Miejscowość i data ...................................................................................

Podpis składającego oświadczenie ..........................................................

* Za czasową nieobecność w miejscu zameldowania uznaje się pobyt w interna-
cie, bursie, stancji, domu akademickim, wojsku, pracę w delegacji, wyjazd i pobyt 
za granicą.

niem odbioru. Niezłożenie deklaracji w ustawowym terminie po-
woduje, że wójt wszczyna postępowanie i wydaje decyzję admi-
nistracyjną, ustalając opłaty według liczby osób zameldowanych 
w danej nieruchomości (dane ze zbiorów ewidencji ludności).

W deklaracji właściciel nieruchomości zamieszkałej podaje 
faktyczną liczbę osób zamieszkałych, a nie zameldowanych. 
Odpady komunalne wytwarzane są bowiem przez osoby fak-
tycznie zamieszkujące, a nie tylko zameldowane. W interesie 
właścicieli nieruchomości jest złożenie deklaracji w ustawo-
wym terminie i złożenie stosownych zaświadczeń lub oświad-
czeń o czasowej nieobecności osoby zameldowanej w nie-
ruchomości, której dotyczy deklaracja o wysokości opłat za 
zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Za czasową nieobecność w miejscu zameldowania uznaje 
się np.: przebywanie w internacie, bursie, stancji, domu stu-
denta, wojsku, pracę w delegacji, wyjazd i pobyt za granicą.

Druki deklaracji i oświadczeń można uzyskać u sołtysa, 
w urzędzie Gminy pok. Nr 6, dostępne są również do pobrania 
na stronie internetowej www.topolka.pl.

Wypełnione deklaracje oraz zaświadczenia lub oświadcze-
nia, które stanowić będą załącznik do deklaracji należy skła-
dać u sołtysa, bądź w urzędzie gminy pokój nr 6. Bliższych in-
formacji, bądź informacji co do sposobu wypełniania deklaracji 
udziela pan Karol Suplicki pod nr tel. 54 286 90 11.

Nowe zasady, określone ustawą, wchodzą w życie 
z dniem 1 lipca 2013 r.

Foto: Stanisław Wojtysiak
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Parafia Świerczyn  
wydała kolejnego  

misjonarza
Czerwiec 2001, to ważne wydarzenie w życiu ks. Józefa 

Przybysza. 
Wtedy to właśnie w kościele parafialnym pw. Matki Bożej 

Anielskiej w Świerczynie odprawił swoją Mszę Świętą prymi-
cyjną. Otoczony rodziną, znajomymi i kolegami z wiarą spo-
glądał w przyszłość. W ten sposób rozpoczynał nowy etap 
swojego życia. Po ukończeniu studiów w Wyższym Semina-
rium Duchownym we Włocławku został kapłanem.

Posługę kapłańską pełnił w parafiach: w Lubiczu, w Zduń-
skiej Woli i Michelinie. Poszukiwał jednak cały czas własnej 
drogi wypełniania przyjętych na siebie obowiązków. 

Przed dwoma laty uczestniczył w spotkaniu duchownych 
z ks. biskupem ordynariuszem Wiesławem Meringiem i bisku-
pem pełniącym posługę w Argentynie. Zwrócili się oni do ka-
płanów z prośbą o podjęcie wysiłku głoszenia Słowa Bożego 
wśród mieszkańców Ameryki Południowej.

Ksiądz Józef uznał, że jest to apel skierowany właśnie do 
niego. Pełnienia posługi tak daleko od kraju, rodziny, bliskich 
bardzo się obawia, ale chce się podjąć. Jak sam powiedział 
przyszły misjonarz – Argentyna zawsze mnie intrygowała, ję-
zyk hiszpański pięknie brzmiał. A teraz nadszedł widocznie 
najlepszy czas. 

Podjął szybko decyzję. Nie pozostało już nic innego, jak 
złożenie stosownych dokumentów i wyjazd do ośrodka mi-
syjnego w Warszawie, aby kształcić umiejętności językowe 
i przygotować się do pracy w nowych warunkach. Na tych na-
ukach upłynął ks. Józefowi rok. Aby sprawdzić stopień przygo-
towania do pracy w Argentynie, w czerwcu wyjechał do Hisz-
panii. Tam spędził trzy miesiące, pracując w różnych parafiach 
doskonaląc język. 

We wrześniu odebrał z rąk ks. biskupa Wiesława Meringa 
dekret i krzyż misyjny. Miało to miejsce podczas pożegnalnej 
uroczystej Mszy Świętej w Świerczynie, którą wspólnie od-
prawili. W słowie skierowanym do wiernych przyszły misjo-
narz wspominał, że jego drodze kapłańskiej towarzyszą słowa 
z Ewangelii św. Mateusza: „Idźcie więc i nauczajcie wszyst-
kie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego.” One też skłoniły ks. Józefa do podjęcia decyzji 
o wyjeździe na Misje Święte.

Życzymy naszemu rodakowi, aby głoszenie Słowa Bożego 
wśród mieszkańców Argentyny było owocne. Dawało poczucie 
dobrze wypełnionego obowiązku, a efekty były widoczne w sze-
rzeniu wiary i wiedzy o kraju błogosławionego Jana Pawła II.

Elżbieta Pesta

Wyjazd integracyjny
Grupa mieszkańców naszej Gminy w sobotę, 29 września, 

wybrała się do Włocławka na występ Zespołu Pieśni i Tań-
ca „Śląsk”. Wyjazd zorganizował Wójt Gminy. Zespół Pieśni 
i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny – jeden z największych 
polskich zespołów folklorystycznych, założony został w 1953 r. 
przez Stanisława Hadynę oraz Elwirę Kamińską. Jego siedzi-
bą jest Koszęcin koło Lublińca. Zespół początkowo prezento-
wał folklor śląski, w szczególności tańce i pieśni rejonu Górne-
go Śląska, ziemi cieszyńskiej i Beskidów. Później wykonywał 
także inne polskie pieśni i tańce, w tym związane z folklorem 
małopolskim czy kujawskim. Obecnie w repertuarze zespołu 
znajdują się również pieśni i tańce wszystkich polskich regio-
nów, a nawet opery, oratoria i muzyka sakralna.

Niezwykle barwny, dynamiczny spektakl taneczny zauro-
czył widzów, którzy żywo reagowali na prezentowany kunszt 
sceniczny. W trwającym dwie godziny spektaklu zespół zapre-
zentował przekrój pieśni i tańców z całej Polski. Była to dosko-
nała okazja do przybliżenia sobie naszych tradycji, poznania 
kulturowych korzeni.

Tekst i foto: Konrad Lewandowski
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Uczniowski przygotował z tej okazji program 
kabaretowy. 

Strażacy z Paniewa, Rada Rodziców oraz 
Samorządu Uczniowskiego złożyli na ręce dy-
rekcji życzenia i podziękowania za trud włożo-
ny w kształtowanie młodego pokolenia

Samorząd Uczniowski

„Żywa lekcja historii”
W czwartek 18 października przybyli do 

naszej szkoły „rycerze” z Torunia, z przed-
stawieniem historycznym „Polska I Piastów”. 
Mieliśmy okazję wziąć udział w żywej lekcji 
historii, która połączyła zabawę z nauką. Usły-
szeliśmy szczęk mieczy i ujrzeliśmy prawdzi-
we rycerskie walki. Uczniowie również brali 
udział w przedstawieniu. Wszyscy mogli obej-
rzeć z bliska oręż, odzienie i zbroje, a nawet 
niektórzy przymierzali elementy rycerskiego 
rynsztunku.

 

Foto i tekst: Samorząd uczniowski

GImNazJum

KALEJDOSKOP  SPORTOWY

16.09.2012r. W kategorii szkół gimna-
zjalnych w Indywidualnych Biegach Przełajo-
wych w Radziejowie w grupie dziewcząt III 
miejsce zajęła Natalia Królikowska, V miejsce 
Anna Michalak, w grupie chłopców I miejsce 
Dominik Polakowski.

25.09.2012r. Reprezentacja chłopców 
zajęła I miejsce w Sztafetowych Biegach 
Przełajowych w Radziejowie. Zwycięski pu-
char wywalczyły następujące osoby: Domi-
nik Polakowski, Krzysztof Mierzwicki, Bar-
tłomiej Dziubiński, Patryk Rakowski, Michał 
Głowacki, Oskar Karpiński, Jacek Bolewski, 
Jakub Wrzesiński, Jakub Tomicki, Dawid Mi-
chałowski.

5.10.2011 r. Drużyna dziewcząt zajęła 
III miejsce w zawodach powiatowych w piłkę 
nożną w Radziejowie w składzie: Anna Micha-
lak, Sylwia Wojciechowska, Weronika Czer-
wińska, Marta Nowak, Monika Smykowska, 
Paulina Wajer, Natalia Królikowska, Marta 
Błaszczyk, Agata Kosmalska, Daria Bandy-
szewska.

Zespół redakcyjny

Wybory do Samorządu Uczniowskiego
3 października 2012 roku w godzinach od 

9 do 10.15 w naszym gimnazjum odbyły się wybo-
ry do Zarządu Samorządu Uczniowskiego. W wy-
borach wzięło udział 157 uczniów, spośród 160 
uprawnionych do głosowania. Spośród siedmiorga 
kandydatów przewodniczącą szkoły została Marta 
Nowak z klasy IIc. Uzyskując 50 głosów, zastępcą 
przewodniczącej została Daria Głowacka z klasy 
I uzyskując 44 głosy. Funkcja skarbnika przypadła 
Roksanie Pniewskiej z klasy II a – 28 głosów. Wy-
bory do władz samorządu uczniowskiego poprze-
dziła kampania wyborcza. Była to ważna „lekcja 
demokracji”.

Uroczyste Ślubowanie klas I
4 października 2012r.był wyjątkowym dniem 

dla pierwszaków, którzy złożyli ślubowanie i zo-
stali przyjęci do grona uczniów naszego gimna-
zjum. Jego świadkami byli rodzice, Grono Peda-
gogiczne, przewodnicząca Rady Rodziców, cała 
społeczność uczniowska. Do sali gimnastycznej 
weszły w strojach galowych dzieci z trzech klas 
pierwszych. Następnie odśpiewano Hymn Szkoły. 
Pani dyrektor przywitała przybyłych gości oraz 
wygłosiła krótkie przemówienie. Następnie pierw-
szoklasiści zaprezentowali krótką część artystycz-
na, prezentując w ten sposób swoje umiejętności. 
Ślubowanie zakończyło się dyskoteką.

Rodzicom gratulujemy tak wspaniałych pociech, a Pierwszakom życzymy wielu sukcesów w murach 
naszej szkoły! Zostaliście nowymi członkami, naszej wielkiej szkolnej rodziny!

Opiekunowie SU

sp  paNIeWO
Ślubowanie I klasy

09.10.2012r. w naszej szkole odbyło się 
ślubowanie klasy I. Główni bohaterowie uro-
czystości pod okiem wychowawczyni Beaty 
Jaskólskiej wykazali się umiejętnością recy-
towania wierszy i śpiewania piosenek. Pięknie 
złożyli ślubowanie, a następnie zostali paso-
wani na uczniów. Pierwszoklasiści zostali 
obdarowani prezentami, które otrzymali od 
swoich starszych kolegów, dyrektora oraz ro-
dziców.

Wszystkim pierwszakom życzymy sukce-
sów w nauce i jak najlepszych ocen na pierw-
szym szkolnym świadectwie.

Dzień Chłopca
28 września obchodziliśmy w naszej 

szkole Dzień Chłopca. Samorząd Uczniowski 
przygotował wiele ciekawych konkurencji, by 
wyłonić spośród naszych chłopców Mistera 

Szkoły. Konkurencje odbywały się w dwóch 
kategoriach: kl.0-III i IV-VI. Wyłoniliśmy Małe-
go Mistera, został nim Patryk Małkowski i Mi-
stera Szkoły Jakuba Lewandowskiego. W dal-
szej części programu była dyskoteka, na której 
bawiła się cała brać uczniowska.

Dzień Edukacji Narodowej

14 października przypada Dzień Edukacji 
Narodowej – święto nauczycieli, wychowaw-
ców, pedagogów. Obchodzony jest w rocz-
nicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji 
Narodowej, pierwszego w Europie minister-
stwa oświaty, które zajęło się reformowaniem 
szkolnictwa w Polsce. 

Ponieważ święto wypada w tym roku 
w niedzielę, dlatego najważniejsze uroczy-
stości z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
przesunięto. W naszej szkole świętowaliśmy 
Dzień nauczyciela 12 października. Samorząd 

Foto: archiwum szkoły
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Wojewódzkie eliminacje  
XXXVII Konkursu Krasomówczego

19 października odbyły się wojewódzkie 
eliminacje XXXVII Konkursu Krasomówczego 
dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Szkołę 
Podstawową reprezentował Mariusz Kosiński 
z klasy 3a, którego opiekunem była pani Re-
nata Muraczewska. Mariuszowi zabrakło 10 
sekund do zdobycia drugiego miejsca. Mimo, 
że jury było zachwycone występem, regula-
min jest regulaminem i ostatecznie znalazł się 
na 5 miejscu.                      Samorząd uczniowski

to hasło, jakie przyświecało uroczystości, którą 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowa-
ły dzieci z oddziału przedszkolnego z wielkim 
przejęciem, ale i radością prezentowały swoje 
umiejętności aktorskie i recytatorskie przed 
całą społecznością szkolną. Przedszkolaki za-
dbały także o dekoracje, stroje oraz serduszka 
z życzeniami, wręczyły je jako dowód szacun-
ku, uznania i wdzięczności wszystkim nauczy-
cielom i zaproszonym gościom. Występy ma-
łych artystów bardzo się podobały, świadczyły 
o tym gromkie brawa i uśmiechy na twarzach 
widowni.                             Samorząd uczniowski

„Mój Region w Europie”
Klasy drugie z SP Topólka włączyły się do 

konkursu „Mój Region w Europie”.
W ramach przygotowań, 27 września od-

były wycieczkę do Parku Archeologicznego 
w Sarnowie. Tam poznawały historię i oby-
czaje naszych przodków. Zwiedzały sławne 
w całej Europie grobowce megalityczne kul-
tury pucharów lejkowatych. Swoje wrażenia 
przedstawiły w pracach plastycznych, najcie-
kawsze wysłano na konkurs plastyczne orga-
nizowany przez galerię w Toruniu.

Wychowawczynie Klas II
Jolanta Antczak i Mirosława Nieznańska

Sport
W roku szkolnym 2012/2013 odbyły się 

następujące zawody sportowe:
Indywidualne Biegi Przełajowe – wśród 

chłopców V miejsce zajął Tomasz Stankiewicz 
z klasy VIa, wśród dziewcząt IV miejsce Wik-
toria Wrzesińska z klasy VIa. Uczniowie awan-

Lekcja z patronem szkoły
W październiku szóstoklasiści przygoto-

wali lekcję wychowawczą dla klas pierwszych 
pod hasłem. „Wiem wszystko o patronie szko-
ły Mikołaju Koperniku”. 

Starsi koledzy w krótkim programie ar-
tystycznym przedstawili najważniejsze wy-
darzenia z życia polskiego astronoma i jego 
osiągnięcia. Mamy nadzieję, że udało nam się 
zainteresować najmłodszych postacią Mikołaja 
Kopernika. 

Wychowawcy klas VI

„Kocham, lubię, szanuję… nie śmiecę”
Nasza szkoła co roku bierze udział w akcji 

„Sprzątanie Świata”. W tym roku hasło prze-
wodnie brzmiało „Kocham, lubię, szanuję… 

„Dzień Nauczyciela z Jasiem i Małgosią”

sowali do zawodów wojewódzkich w Byd-
goszczy.

W Radziejowie odbyły się Sztafetowe 
Biegi Przełajowe dziewcząt i chłopców. Obie 
drużyny wywalczyły I miejsca i reprezento-
wały nasz powiat na zawodach wojewódzkich 
w Bydgoszczy. 

Robert Siwiński

nie śmiecę”. Sprzątaliśmy nasz mały „kawałek 
świata”. Dzięki takim działaniom uczymy się 
odpowiedzialności za środowisko naturalne, 
a nagrodą dla nas będzie jesienny spacer po 
czystej okolicy.

Koło Młodych Przyrodników

Foto z archiwum szkoły
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Koło Gospodyń Wiejskich 
w Orlu znów działa!

Po kilkunastu latach przerwy kobiety z Orla i okolic reaktywowały 
KGW. Ta inicjatywa dojrzewała wśród orzelskich kobiet od jakiegoś 
czasu. Jednak ostatecznie, to młode kobiety, które ostatnio wspoma-
gały organizację różnych uroczystości dla dzieci i dorosłych postano-
wiły się ponownie zorganizować. 

21 września 2012 r. w Orlu 
odbyło się zebranie organiza-
cyjne i wyborcze. Na tym spo-
tkaniu była także pani Maria 
Kolińska z Zarządu Regional-
nego Związku Kółek i Organi-
zacji Rolniczych z Włocławka, 
która nadzorowała to zebranie. 

Nasze kobiety wybrały już 
swoje nowe władze. Przewod-
niczącą koła została wybrana 

Ilona Budzyńska z Orla, młoda, energiczna i aktywna w działaniu na 
rzecz dzieci i dorosłych, opiekunka kawiarenki internetowej, wiceprze-
wodniczącą koła – Paulina Stramowska (Kaniewska), skarbnikiem – 
Urszula Bukowska. Obecnie nowe koło liczy 14 osób i rośnie!

Aktywnym kobietom należy życzyć zapału i wielu pomysłów do 
działania. Przy tej okazji należy przypomnieć, że KGW w Orlu istnia-
ło już od czasów powojennych. Wieloletnimi przewodniczącymi były 
panie: Wanda Pankowska i Danuta Kędzierska. Ta swoista sztafeta 
pokoleń aktywnych kobiet z Orla i okolic została odnowiona, co należy 
odnotować z uznaniem. Młode koło z Orla liczy na wsparcie i przy-
chylność władz gminnych. 

Stanisław Borkowski

Wiejskie Dożynki 

9 września br. w Torzewie odbyły się Wiejskie Dożynki. Roz-
poczęły się przy świetlicy od przekazania chleba (M. Gołębiewska 
i E. Jankowska) tegorocznym starostom: Agnieszce Nowakowskiej 
i Krzysztofowi Podolskiemu. Następnie przy dźwiękach marsza 
granego przez zaprzyjaźnionych muzykantów przeszliśmy do fi-
gury, gdzie dziękczynną mszę odprawił ks. Andrzej Aniszczyk. Po 
mszy marszowym krokiem wróciliśmy do świetlicy, aby podzielić 
się chlebem. Dla licznie zebranych gości były przygotowane chleb-
ki, które mogli zanieść do domu i podzielić się z najbliższymi. 
Przygotowane było także pyszne ciasto i oczywiście grochówka – 
najlepsza na świecie. Zebranych gości przywitała przewodnicząca 
KGW Krystyna Żernicka, która rozpoczęła rywalizację między stra-
żakami a gospodyniami. Było trzepanie piany (Łukasz Sikora, Re-
nata Gasińska), wbijanie gwoździ (M. Gołębiewska, M. Wyżykow-
ski), obieranie jabłka J. Moszczyńska, P. Gębicki), przechodzenie 
pod szczotką, ale najwięcej wrażeń dostarczyło dojenie krowy. Po 
emocjonujących zawodach rozpoczęła się wspólna zabawa przy 
muzyce zespołu Olimp. Piękny koncert dały również dziewczyny 
z zespołu Clock. Zabawa trwała do późnych godzin nocnych.

Nie byłoby to wszystko możliwe bez wsparcia ludzi dobrej 
woli, którzy widząc nasze zaangażowanie w pracę na rzecz inte-
gracji wsi, pośpieszyli nam z pomocą. Wszystkim, którzy (a było 
ich wielu) okazali nam serca i otworzyli portfele, chcemy bardzo 
podziękować i prosić, aby o nas nie zapominali.

Tekst i foto: Przewodnicząca KGW

Dożynki parafialne  
w Świerczynie 

Uroczystość św. Mateusza w świerczyńskiej parafii jest ob-
chodzona od początku jej istnienia. 21 września br. odbył się 
odpust połączony z dziękczynieniem za plony. 

Rolnicy ze 
wszystkich wsi przy-
gotowują wieńce, 
symbolizujące bo-
gactwo wydanych 
przez ziemię plonów 
oraz trud pracy na 
roli. Gospodynie wy-
piekają chleby i cia-
sta, którymi dzielą 
się po zakończeniu 
uroczystej Sumy od-
pustowej. 

W tym roku dary ziemi poświęcił i Mszy Świętej odpusto-
wej przewodniczył ksiądz Józef Przybysz.

Elżbieta Pesta

I Powiatowy Turniej 
Kół Gospodyń  

Wiejskich w Dobrem
W niedzielę, 30 września, w Gminnym Ośrodku Kultury w Do-

brem odbył się I Powiatowy Turniej KGW, który zorganizowa-
ła Powiatowa Rada KGW w Radziejowie, a któremu patronowa-
ła Ewa Mes – Wojewoda Kujawsko-Pomorski i Marian Zieliński 
– Starosta Radziejowski. W turnieju uczestniczyło siedem kół, 
z czterech gmin powiatu radziejowskiego: gminę Osięciny repre-
zentowało – KGW Kościelna Wieś i KGW Pilichowo, gminę To-
pólka – KGW Paniewo–Paniewek–Świerczynek, gminę Piotrków 
Kuj. – KGW Piotrków Kuj. oraz gminę Dobre – KGW Bodzanowo 
II, KGW Byczyna Kol. i KGW Bronisław. Niedzielna rywalizacja 
obejmowała przede wszystkim popisy estradowe (śpiew i kabaret) 
w wykonaniu pań z KGW, oraz prezentacje sportowych osiągnięć 
swoich macierzystych samorządów. Nie obyło się także bez popi-
sów kulinarnych.

Nad przebie-
giem Turnieju czu-
wało Jury, które po 
burzliwych obradach 
przyznało: I miejsce 
KGW Paniewo–Pa-
niewek–Świerczy-
nek (PPŚ); II miejsce 
KGW Bronisław; III 
miejsce KGW Pili-
chowo. Przyznano 
również nagrody spe-
cjalne: „HITEM TUR-

NIEJU” – została „Jabłoneczka”, którą wyśpiewało KGW Broni-
sław, a „POTRAWĄ TURNIEJU” – „Parzybroda”, którą wystawiło 
KGW Pilichowo. Za „OSOBOWOŚĆ SCENICZNĄ” uznano rolę 
KAŚKI, którą odegrała Agata Pogodzińska z KGW Paniewo–Pa-
niewek–Świerczynek.

Startujące w Turnieju drużyny otrzymały nagrody, puchary, dy-
plomy i upominki, które ufundowali – Wojewoda Kujawsko-Pomor-
ski, Starosta Powiatu Radziejowskiego, Wójtowie Gmin: Dobre, 
Osięciny, Piotrków Kuj., Topólka, Bank Spółdzielczy w Radziejo-
wie, Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza w Przysieku oraz Kasa 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Radziejowie. 

KGW PPŚ

Foto: Stanisław Wojtysiak
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Stanisław Borkowski

Leśnictwo Orle
stanowi pozostałość wielkich lasów, które przed wiekami ro-
sły na tych terenach. Jest największym kompleksem leśnym 
w gminie Topólka, a jednocześnie w powiecie radziejowskim. 
Wchodzi w skład nadleśnictwa Kutno. 

Najpierw były to lasy królewskie i książęce, a od XIII wie-
ku wchodziły w skład dóbr biskupów Kujawsko-Pomorskich. 
Okres zaborów czyli koniec XVIII wieku przynosi konfiskatę 
dóbr biskupich i zakonnych. Lasy orzelskie w XIX wieku były 
„Lasami Rządowymi”. 

W obecnym numerze biuletynu „Nasze Sprawy” pytam 
pana Piotra Pawlaka, wieloletniego leśniczego leśnictwa Orle 
o sprawy dotyczące tego tematu. 

S.B. Zna Pan ten las jak nikt inny. Jest Pan leśniczym 
w Orlu od 36 lat. Jaką funkcję spełniają obecnie lasy pań-
stwowe?

P.P. Lasy mają korzystny wpływ na klimat, powietrze, wa-
runki życia i zdrowie człowieka, ochronę różnorodności przy-
rodniczej oraz walory krajobrazowe. Ważną funkcją jest także 
dla gospodarki produkcja drewna. 

S.B. Jaki jest skład gatunkowy drzewostanu w leśnic-
twie Orle?

P.P. 70% stanowi sosna, ok. 15% dąb, 15% inne (świerk, 
modrzew, brzoza).

S.B. Ile wynosi obszar leśnictwa Orle?
P.P. Powierzchnia leśnictwa Orle to 947,27 h, w tym 181 h 

Uroczysko Sarnowo.
S.B. Jakie gatunki dzikiej zwierzyny występują na tere-

nie leśnictwa Orle?
P.P. Jeleń, sarna, dzik, lis, jenot, zając, kuna.
S.B. Jakie dzikie ptactwo występuje w lesie?
P.P. Dzięcioły, sójki, sikorki, myszołowy, kanie, jastrzębie 

i inne mniejsze ptaki.
S.B. Jaki jest stan „zdrowotny” lasu?
P.P. Stan zdrowotny jest dobry, w ostatnim czasie jednak 

pojawiła się choroba powodująca zamieranie jesionów. 
S.B. Od jakiegoś czasu obserwujemy pogłębiające się 

negatywne zjawisko zaśmiecania lasu, jak Pana zdaniem 
należy walczyć z tym przejawem braku odpowiedzialności 
i elementarnego wychowania i kultury? 

P.P. Zjawisko zaśmiecania lasów zaczęło narastać wraz 
z napływem turystów nad jezioro Głuszyńskie oraz w okresie 
grzybobrania. Walczymy z tym zbierając śmieci w lesie 2 razy 
do roku. Przy okazji pogadanek z dziećmi szkolnymi zawsze 
poruszamy ten temat. Straż leśna również zwraca na to uwagę. 

S.B. Od kiedy datuje się początek leśnictwa Orle?
P.P. Samodzielne leśnictwo Orle powstało w 1960 r. Wcze-

śniej las Orle należał do leśnictwa Belny i leśnictwa Sarnowo. 
Dziękuję za rozmowę.

Odnowiona figura  
Jezusa Chrystusa

Dzięki ofiarności mieszkańców Orla Kolonii oraz Żabieńca 
została odnowiona figura Chrystusa. Figura ta jak nowa stoi 

przy skrzyżowaniu dróg: do lasu 
orzelskiego oraz do wsi Orle Ko-
lonia. Ofiarodawcami pieniędzy 
na ten szlachetny cel byli: sołtys 
Stanisław Żywiczyński, Państwo 
Karolina i Piotr Pawlakowie, Wi-
lińscy, Kędzierscy, Wrzesińscy, 
Lisotowie, Szklarscy, Pani Klo-
nowska, Zarębscy, Pani Błasz-
czyk, Szypulscy, Araszewscy, 
Pan Gołębiewski, Banachowscy, 
Daroszewscy, Szymańscy oraz 
Pani Barcz. 

Głównymi wykonawcami prac 
przy figurze byli: Pani Danuta 
Wilińska, Małgorzata Wilińska, 

Łukasz Wiliński. Pomagali także: Stanisław Żywiczyński, Alina 
Lisota, rodzina Banachowskich oraz Tadeusz Wiliński – spo-
łecznik i wieloletni skarbnik OSP. Teren pod figurę przeznaczył 
przed laty pan Jan Banachowski.

Z uznaniem należy podkreślić podejście osób, które przy-
czyniły się do obecnego wyglądu figury i jej otoczenia. 

Tekst i foto: Stanisław Borkowski

Remont kościoła  
w Orlu – II etap

Trwają prace konserwatorsko-remontowe przy Kościele pa-
rafialnym Św. Doroty w Orlu. Harmonogram prac remontowych 
na ten rok przewiduje wykonanie następujących prac: 
• Remont ścian zewnętrznych Prezbiterium oraz wymiana 

odeskowania.
• Wymiana okien w Prezbiterium.
• Remont zewnętrzny ścian oraz wymiana okien w Zakrystii 

od strony północnej Kościoła.
• Wykonanie nowych drzwi do Zakrystii.

Koszt wykonania tych prac to 85 tys. zł. plus 3 tys. opłaty 
dla inspektora nadzoru. Parafia musi zebrać w tym roku pra-
wie 30 tys. zł., które stanowią 30% wkładu własnego parafian. 
Jak do tej pory parafianie ze zrozumieniem i odpowiedzialno-
ścią podchodzą do tego zadania, jakim jest ratowanie kościoła 
parafialnego.

Tekst i foto: Stanisław Borkowski

Tekst i foto: Stanisław Borkowski
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centa zamieszkałego na terenie gminy Topólka. Marchew tłu-
czona zwana jest na Kujawach Zachodnich krychaną. Krychać 
w kujawskiej gwarze znaczy rozdrobnić, pognieść. „Marchew 
krychano” miała dwie wersje: postną i mięsną. Postna robiona 
była, jak sama nazwa wskazuje, w postne piątki, wersja mięsna 
gościła na kujawskich stołach od święta po świniobiciu, na nie-
dzielny obiad, dla gości. Teraz marchew z mięsem robi się czę-
sto, praktycznie wersja postna już nie funkcjonuje. „Marchew 
krychano” podawana może być jako dodatek do klusek ziem-
niaczanych, pyz, ziemniaków lub jako danie samo w sobie, nie-
którzy jadają marchew z chlebem. Potrawa jest najsmaczniej-
sza z marchwi świeżo wykopanej z ziemi. „Marchew krychano” 
pani Alfredy Smól brała udział w powiatowym konkursie pro-
duktów tradycyjnych (II edycja konkursu) „Od zakwasu do żur-
ku kujawskiego” i zajęła I miejsce w kategorii produktów pocho-
dzenia roślinnego (wcześniej pod nazwą „Marchew tłuczona”). 
Produkt ten pani A. Smól przejęła jako spuściznę kulinarną po 
swojej matce, także teściowej, rdzennych mieszkankach Kujaw. 
Potrawa wykonywana jest w rodzinie przeszło 80 lat, została 
przekazana synowej – jest nadzieja na kontynuację.

Urszula E. Nowakowska
K-PODR w Minikowie / PZDR w Radziejowie

Serdecznie Dziękujemy Wszystkim, którzy wzięli udział 
w naszym koncercie Pod gwiazdami 30 sierpnia w Topólce.

Zróżnicowana wiekowo publiczność bardzo mile zaskoczyła 
nas frekwencją, a przede wszystkim ciepłym i entuzjastycznym 
przyjęciem naszej muzyki.

Było to dla nas pełne radości przeżycie, które oprócz in-
spiracji dostarczyło cennej wiedzy techniczno-organizacyjnej 
o rzeczach, które wymagają poprawy i ciągłej pracy z naszej 
strony.

Chcemy podziękować panu Jankowi Błaszczykowi – Dyrek-
torowi GOK w Topólce – za zaangażowanie i pomoc w organi-
zacji koncertu oraz w załatwieniu spraw formalnych. Bez Niego 
byłoby nam dużo trudniej.

Mamy nadzieję, że obecna na koncercie widownia nas nie 
zawiedzie, gdyż przez nią zmotywowani mamy wielką ochotę 
zagrać ponownie w Topólce latem przyszłego roku. Obiecu-
jemy, że będziemy pilnie ćwiczyć i tworzyć nowe utwory, i że 
damy z siebie jeszcze więcej. Już teraz zapraszamy za rok 
i jeszcze raz.

Wszystkim Gorąco Dziękujemy!
Wykonawcy

Produktem tradycyjnym nazywamy produkt spożywczy 
chroniony prawem polskim lub prawem Unii Europejskiej, wy-
twarzany z tradycyjnych surowców, posiadający tradycyjny 
skład lub sposób produkcji. 

W Polsce produkty tradycyjne odnaleźć możemy na „Liście 
Produktów Tradycyjnych” tworzonej przez Ministerstwo Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi. 

Listę utworzono na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. 
o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych 
i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych. Wpi-
suje się na nią produkt, którego jakość lub cechy i właściwo-
ści wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji. Za 
tradycyjne uważa się metody stosowane od co najmniej 25 
lat. Produkt ubiegający się o wpis powinien ponadto stanowić 
o tożsamości społeczności lokalnej i należeć do dziedzictwa 
kulturowego regionu, z którego pochodzi. 

Jednym z głównych celów powstania listy jest promocja 
i rozpowszechnianie informacji o produktach wytwarzanych tra-
dycyjnymi metodami na terenie kraju, po to, aby następnie móc 
je skuteczniej promować także za granicą. Na Listę wpisywany 
jest tylko produkt, a nie producent. Po wpisaniu produktów na 
„Listę Produktów Tradycyjnych”, producenci nie nabywają pra-
wa ani do ochrony, ani do promocji wpisanych produktów jako 
własnych.

Za weryfikację wniosku o wpis produktu na „Listę Produk-
tów Tradycyjnych” odpowiedzialny jest marszałek wojewódz-
twa, który przed dokonaniem oceny zwraca się do izby go-
spodarczej, zrzeszającej producentów produktów regionalnych 
i tradycyjnych z prośbą o wyrażenie opinii (najczęściej tą izbą 
jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego). Marsza-
łek sprawdza wniosek pod względem formalnym i merytorycz-
nym. Następnie wniosek przesyłany jest do Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. Minister nie przeprowadza powtórnej meryto-
rycznej oceny wniosku, odbywa się to wyłącznie na poziomie 
województwa. Lista jest publikowana w Dzienniku Urzędowym 
Ministra (raz w roku) oraz na stronach internetowych Minister-
stwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (na bieżąco).

Województwo Kujawsko-Pomorskie pochwalić się może 35 
produktami tradycyjnymi, jednym z nich jest „Marchew krycha-
no” zgłoszona przez P. Alfredę Smól z Paniewa i zarejestro-
wana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi w dniu 6 lutego 
2012 roku. Jest to pierwszy produkt zgłoszony przez produ-

Produkt tradycyjny – cóż to takiego?

Koncert 
„Pod gwiazdami”
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Urodzili się

Lena Kaniewska, 
ur. 10.07.2012,
zam. Znaniewo

Kacper Wawrzonkowski, 
ur. 01.07.2012,

zam. Świerczynek

Ksawery Dominik Przybysz, 
ur. 10.07.2012,
zam. Kamieniec

Hanna Sadowska, 
ur. 24.08.2012,
zam. Kamieniec

Sebastian Głowacki, 
ur. 17.07.2012,

zam. Czamaninek

Sandra Krasucka
i 

Kamil Laskowski,
8 września 2012 r.

Irena Kamińska
i
Łukasz Gajewski,
30 czerwca 2012 r.

 1 – Biegły przez centrum Topólki

 2  – Obiekt zabytkowy w Świerczynie

 3  – Imię pierwszego naczelnika Gminy Topólka

 4  – Pierwszy wójt gminy wybrany w wolnych 

   wyborach powszechnych

 5  – Przewodniczący Rady Gminy V kadencji

 6  – Zabytek Chalna

 7  – Wójt naszej gminy (wówczas Czamanin) 

   po wyzwoleniu w 1945 roku

 8  –  Ostatni dyrektor byłej szkoły w Czamaninie

 9  – Kierownik pierwszego Banku Spółdzielczego 

   w Topólce

 10  – Nazwa naszej dawnej gospody
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Rozwiązanie krzyżówki – hasło z naklejonym kuponem pro-
simy nadsyłać do 4 grudnia 2012 r. na adres:
  Redakcja „Nasze Sprawy”
  87-875 Topólka, 
  Biuro Rady Gminy
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