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Nie dajmy się trudnym czasom 
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Tego wszystkiego życzy swoim czytelnikom 

i przyjaciołom na 2013 rok
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RADA GMINY TOPÓLKA
21 grudnia 2012 roku odbyła się XIII Sesja Rady Gminy 

Topólka. Radni podjęli uchwały w sprawach:

1. uchwalenia prognozy finansowej gminy Topólka na lata 
2013-2021,

2. uchwalenia budżetu na 2013 rok,
3. uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywa-

nia problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narko-
manii w gminie Topólka,

4. uchwalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez wła-
ścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,

5. wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegają-
cy się o uzyskanie zwolnienia w zakresie opróżniania zbior-
ników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

6. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w za-

kresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nie-
ruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

7. koncepcji programowej gospodarki wodno-ściekowej dla 
gminy Topólka,

8. uchwalenia lokalnego programu rozwoju gminy Topólka na 
lata 2012-2020

9. zmiany uchwały Nr VIII/61/11 Rady Gminy Topólka z dnia 
29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Topólka na lata 2011-2014,

10. zmiany uchwały Nr VIII/62/11 Rady Gminy Topólka z dnia 
29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 
2012r.,

11. zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy na rok 
2013.

Przewodniczący Rady Gminy

Anna Niedośmiałek

Finanse gminne na 2013 rok
21 grudnia odbyła się Sesja Rady Gminy, na której radni 

uchwalili budżet na rok 2013.
Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydat-

ków oraz przychodów i rozchodów. Po stronie dochodów za-
planowano budżet w wysokości 16.668.118,00 zł, po stronie 
wydatków 17.168.118,00 zł. Powstały deficyt w wysokości 
500.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kre-
dytów. W budżecie tworzone są rezerwy:
1. Ogólna w wysokości 23.000,00zł,
2. Celowa w wysokości 45.000,00 zł. z przeznaczeniem na reali-

zacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
Wyodrębnia się w budżecie kwotę 280.682,00 zł do dyspo-

zycji sołectw (Fundusz Sołecki).

Zamierzenia inwestycyjne na 2013r.

1. Przebudowa dróg gminnych; Torzewo – Powałkowice, Cza-
manin Kol., Opielanka – Borek, Świerczyn – Paniewek, 

Orle – Kolonia Orle, Paniewo – Sadłóg, Świerczynek – 
Świerczyn, Topólka – Świerczynek. Drogi publiczne gminne 
wartość – 835.000,00 zł, w tym na dokumentacje, na nowe 
zadania 35.000,00 zł.

2. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Topólka – Rybiny – 
700.000,00 zł.

3. Budowa oczyszczalni przydomowych – 795.000,00 zł.
4. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 

443.000,00 zł.
5. Dotacja na zabytki:

1) remont kościoła w Orlu – 5.000,00 zł
2) remont kościółka w Czamaninku – 5.000,00 zł

6. Zakupy inwestycyjne – 33.805,00 zł. 
Łącznie nakłady na inwestycje 2.816.805,00 zł w tym dofi-

nansowanie ze środków unijnych 1.313.000,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Anna Niedośmiałek

Foto: Stanisław Wojtysiak
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Gmina Topólka uczestniczy w pro-
jekcie „Przyjazny urząd – nasz urząd” 
współfinansowanym przez Unię Euro-
pejską w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki. Szkolenia organizowane 
są przez Regionalne Centrum Integracji 
Europejskiej we Włocławku.

W ramach tego projektu pracownice urzędu i jednostek organizacyjnych: Joanna 
Kosińska (ref. spraw obywatelskich), Izabela Nazdrowicz (GOPS) i Liliana Matusiak 
(GOK) ukończyły II poziom kursu języka migowego.

Uczestnictwo w projekcie i ukończenie II poziomu kursu ułatwi osobom niedosły-
szącym i mającym problemy ze słuchem kontakt z urzędem przy załatwianiu istotnych 
spraw. Ponadto w Urzędzie Gminy Topólka znajduje się urządzenie – tłumacz języka 
migowego online.

Wójt Gminy Topólka Henryk Orłowski

Cenna  
inicjatywa

To nowo ustawiona wiata przy-
stankowa w Świerczynku, dla do-
jeżdżających do szkoły. Działkę 
udostępnił Paweł Jaskólski, zaś 
wykonaniem z własnych materiałów 
zajęli się Marek Maciejewski, Irene-
usz Kalociński, Mirosław Maciejew-
ski, Dawid Jasólski, Paweł Jaskól-
ski.

Dziękujemy wykonawcom.
Rodzice

1 października 2012 roku weszła w życie 
ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie usta-
wy o ochronie przyrody oraz niektórych innych 
ustaw. Zmiana ta wprowadziła do polskiego pra-
wa rozwiązania unijne (dyrektywa siedliskowa 
i  dyrektywa ptasia) w zakresie ochrony gatun-
kowej roślin, zwierząt i grzybów. Nowe przepisy 
o ochronie gatunkowej dotyczą w szczególności 
realizacji przedsięwzięć współfinansowanych 
przez Unię Europejską, ale dotyczą również in-
nych działań regulowanych ustawą o ochronie 
przyrody – między innymi wydawania zezwoleń 
na wycinkę drzew i krzewów. W związku z po-
wyższym ulega nieco zmianie tryb postępowa-
nia w sprawie wydawania zezwolenia na wycin-
kę drzew i krzewów. Nie ulega zmianie zakres 
rzeczowy wniosku, który winien zawierać: imię 
i nazwisko wnioskodawcy; adres; ilość i gatunek drzew do wy-
cinki; nr ewidencyjny działki i obręb geodezyjny; powód usu-
nięcia; termin usunięcia; podpis wnioskodawcy; oświadczenie 
z art. 233 KK, szkic lub mapkę z zaznaczonymi drzewami 
do wycinki z podaniem ich pierśnic (obwody pni na wysoko-
ści 130 cm). Ze złożonego wniosku Organ władny do wydania 
decyzji, działając na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 24 p.pkt (f) 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informa-
cji o środowisku i jego ochronie... sporządza kartę informacyj-
ną SIOS, którą zamieszcza w wykazie publicznie dostępnych 
danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 
i jego ochronie – w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy To-
pólka. Następnie pracownik merytoryczny UG dokonuje wizji 
terenowej mającej na celu ustalenie, czy na drzewach prze-
znaczonych do wycinki lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie 
nie występują chronione gatunki zwierząt, roślin i grzybów lub 
ich siedlisk, określone w rozporządzeniach Ministra Środowi-
ska w sprawach ochrony gatunkowej: zwierząt, roślin i grzybów 
(np. pachnica dębowa, gniazda ptaków, dziuple, mchy i poro-
sty). W przypadku nie stwierdzenia występowania chronionych 
gatunków i ich siedlisk, po upływie 7 dni od daty zamieszcze-
nia w Biuletynie Informacji Publicznej w/w karty informacyjnej 
SIOS, Wójt Gminy wydaje decyzję zezwalającą na wycinkę 
drzew lub krzewów. W przypadku stwierdzenia występowania 
gatunków chronionych lub ich siedlisk, Organ wydaje postano-
wienie, w którym nakłada na wnioskodawcę obowiązek uzy-
skania rozstrzygnięcia tzw. zagadnienia wstępnego, polega-
jącego na uzyskaniu zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Bydgoszczy na odstępstwa od zakazów obo-
wiązujących w stosunku do gatunków chronionych. Pracowni-

„Przyjazny urząd – nasz urząd”

Wycinka drzew – nowe zasady
cy Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji 
UG Topólka będą służyli pomocą w przeprowa-
dzeniu tegoż zagadnienia wstępnego. Po pozy-
tywnym rozstrzygnięciu zagadnienia wstępnego, 
czyli uzyskaniu zgody Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy na odstęp-
stwa od zakazów obowiązujących w stosunku 
do gatunków chronionych Wójt Gminy wydaje 
decyzję zezwalającą na wycinkę. W przypadku 
braku zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Bydgoszczy na odstępstwa od 
w/w zakazów, Organ wydaje decyzję odmow-
ną. O wydanych decyzjach sporządza się karty 
informacyjne SIOS, zamieszczane w wykazie 
publicznie dostępnych danych o dokumentach 
zawierających informacje o środowisku i jego 
ochronie – w Biuletynie Informacji Publicznej 

Gminy Topólka.
Informuję jednocześnie, że zezwolenia na wycinkę nie 

wymagają drzewa i krzewy owocowe oraz pozostałe drzewa 
i krzewy, których wiek nie przekroczył 10 lat. 

Andrzej Jarzynowski
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Informacja dla  
posiadaczy zwierząt

Wójt Gminy Topólka informuje, że z dniem 1 stycznia 
2013 r. nieodpłatny odbiór padłych zwierząt z indywidu-
alnych gospodarstw rolnych położonych na terenie Gmi-
ny Topólka będzie dokonywany przez Zbiornicę kat. I i II 
Dawid Krygier, 88-230 Piotrków Kujawski na zgłoszenie 
telefoniczne pod nr 54 265 40 58 lub 668 38 438.

Przy dokonywaniu zgłoszenia rolnicy powinni posia-
dać szczegółowe dane dotyczące padłego zwierzęcia, 
a w szczególności wiek, nr kolczyka oraz nr siedziby 
stada.

Odbiór odpadów będzie następował transportem wła-
snym przedsiębiorstwa w terminie do 24 godzin licząc od 
dnia telefonicznego zawiadomienia.

Wójt gminy Topólka Henryk Orłowski
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Andrzejki
28 XI 2012 uczniowie klas I-VI uczestniczyli w zabawie andrzej-

kowej. Ten pełen magii i czarów wieczór miał na celu zintegrowanie 
wszystkich uczniów naszej szkoły.

Po krótkim wprowadzeniu przygotowanym przez uczniów kl. IIIa 
czekała na wszystkich szalona dyskoteka z przebojami zespołu „Stima”. 
Kogo zmęczyły taneczne rytmy mógł odpocząć w sali wróżb, gdzie ta-
jemnicze postaci przepowiadały przyszłość. To była bardzo udana za-
bawa, aż przykro było się rozstać. Zadowoleni i pełni wrażeń wszyscy 
wrócili do domów.                                     Dyrektor szkoły Maria Olszewska

Święto Niepodległości

11 listopada 2012 roku obchodziliśmy 94 rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Z tej okazji uczniowie naszej szkoły wraz 
z opiekunami zorganizowali uroczysty apel. W czasie akademii przy-
pomniano najważniejsze fakty z historii Polski, nie zabrakło również 
wierszy i pieśni patriotycznych. Po raz kolejny przypomnieliśmy sobie 
o rodakach, dzięki którym możemy żyć w wolnym kraju. 

Sylwia Kręcicka-Derela
Eliza Ospalska-Grudzień

Ślubowanie klas pierwszych
Uczeń to brzmi dumnie. Nasi mali pierwszoklasiści na długo za-

chowają w pamięci uroczystą chwilę pasowania na ucznia Szkoły Pod-
stawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce, która odbyła się 24.10. 
W obecności rodziców i społeczności szkolnej uczniowie przyrzekli 
dbać o honor szkoły i Ojczyzny.

Aleksandra Kolad
Barbara Kordylak

sp  paNIeWO

Z okazji rocznicy odzyskania niepodległości w szkole odbył się apel 
upamiętniający powstanie po ponad stu latach nowej Polski.

Maciej Szuliński i Dawid Chojnacki uczniowie wyróżnieni w Gminnym konkursie 
plastycznym Ppoż 

Wycieczka do fabryki bombek
29 listopada 2012 r. dzieci z NASZEJ SZKOŁY udały się na wy-

cieczkę autokarową do Fabryki Bombek w Gnieźnie. 
Podziwiając ogrom pracy włożony w tworzenie cudownych bom-

bek zwiedziły kolejne hale tj.: „dmuchalnię”, gdzie szklana rurka zmie-
niała się w bombkę odpowiedniego kształtu, np.: szyszki, bałwanka, 
kuli itp. Następnie w „srebrzalni” zobaczyły jak zasrebrza się szklane 
ozdoby za pomocą związku azotanu srebra. Potem udały się do najcie-
kawszej sali – „dekoratorni”. Tu powstają prawdziwe dzieła. Wszystkie 
bombki malowane są w tradycyjny sposób, zachowując ręczny charak-
ter wytwarzania. Praca ta wymaga niezwykłej precyzji, trudu i poświę-
cenia. Po wyjściu z dekoratorni czekała je wizyta we wzorcowni, gdzie 
obejrzały wzory bombek, które były lub będą produkowane w fabryce. 
Znajdują się tam piękne i fantazyjne oryginalnie malowane wzory oraz 

całe krajobrazy na 
najrozmaitszych 
kształtach bom-
bek. Dzieci wró-
ciły do szkoły za-
dowolone, pełne 
wspaniałych wra-
żeń. Na pamiątkę 
tej fantastycznej 
przygody każde 
dziecko otrzy-
mało bombkę ze 
swoim imieniem.

Tekst 

Dyrektor szkoły 
Gabriela Kaczmarek
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Święto Niepodległości

9 listopada w naszym gimnazjum trady-
cyjnie świętowaliśmy kolejną rocznicę odzy-
skania przez Polskę niepodległości. Na tę oka-
zję uczniowie wraz z opiekunami przygotowali 
akademię pod hasłem: „Polsko, nie jesteś Ty 
już niewolnicą…”. Trudne dla naszej Ojczyzny 
„karty historii” zostały przypomniane dzięki 
inscenizacji oraz pieśniom patriotycznym.

Beata Jankowska

GImNazJum

Gdy wypadek się wydarzy...

W październiku funkcjonariusze Komen-
dy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Radziejowie gościli w naszym gimnazjum. 
Celem wizyty było przybliżenie specyfiki 
działania tej służby. Strażacy przedstawili 
uczniom zagadnienia związane z ratownic-
twem medycznym i udzielaniem pierwszej po-
mocy. Spotkanie odbyło się w ramach zajęć 
edukacji dla bezpieczeństwa w klasach III.

Z życia samorządu uczniowskiego …
29 listopada odbyła się w naszej szkole 

dyskoteka andrzejkowa, którą zorganizował 
Samorząd Uczniowski gimnazjum. Jak widać 
na załączonym zdjęciu, zabawa była udana, 
wszystkim dopisywały humory i chęć spę-
dzenia czasu w gronie przyjaciół i kolegów 
ze szkoły. Uczniowie mogli pozwolić sobie na 
chwilę rozrywki, oderwania od codzienności 
i nauki.

6 grudnia z inicjatywy samorządu naszą 
szkołę odwiedził Mikołaj. Wszystkie „grzecz-
ne” dzieci otrzymały słodki upominek po za-
śpiewaniu kolędy. Był to bardzo miły i rado-
sny dzień.

Opiekunowie SU

Próbne egzaminy gimnazjalne 
Listopad i grudzień są miesiącami prób-

nych egzaminów gimnazjalnych zorganizowa-
nych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną 
i Wydawnictwo Pedagogiczne Operon.

Jest to ważny sprawdzian nie tylko dla 
uczniów, ale również dla dyrektorów. Blok 
humanistyczny składa się z dwóch części: ję-
zyk polski oraz historia i wiedza o społeczeń-
stwie. Całość trwała 150 minut. Część ma-
tematyczno-przyrodnicza podzielona jest na 
zadania z zakresu matematyki oraz przedmio-
tów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki 
i geografii. Ta część trwa również 150 minut. 
Część językową uczniowie zdają na pozio-
mie podstawowym i rozszerzonym z jednego 
z sześciu języków: angielskiego, francuskiego, 
hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub 
włoskiego. Każda z nich trwa 60 minut.

Zespół redakcyjny

Konkursy przedmiotowe
W bieżącym roku szkolnym młodzież na-

szego gimnazjum brała udział we wszystkich 
Konkursach Przedmiotowych organizowanych 
przez Kuratora Oświaty w Bydgoszczy. Aby uzy-
skać tytuł laureata, uczniowie muszą pokonać 
3 etapy: szkolny, rejonowy i wojewódzki. Do 
tej pory odbył się etap szkolny. Poniższa tabela 
przedstawia osiągnięcia naszych uczniów. 

Przedmiot Uczniowie zakwalifikowani 
do etapu rejonowego

Biologia Weronika Czerwińska

Chemia Michał Banasiak
Agata Linert

Geografia Michał Banasiak

Matematyka Michał Banasiak

Jęz. niemiecki Wiktoria Wąsikowska
Michał Banasiak

Jęz. polski
Natalia Kucal
Rita Wilczyńska
Wiktoria Wąsikowska

historia Michał Banasiak
Kinga Irzemska

Fizyka Michał Banasiak
Kamil Dziubiński

Etapy rejonowe odbyły się w grudniu, 
a wojewódzkie będą w marcu. Życzymy naszym 
gimnazjalistom osiągnięcia wymarzonego celu. 

Kalejdoskop sportowy

30.10.2012 r. Pływackie zawody o „Puchar 
Starosty Powiatu Radziejów”
– styl grzbietowy: II miejsce – Bartosz Do-

mański, 
– styl dowolny: II miejsce – Dominik Pola-

kowski,
– styl klasyczny: III miejsce Piotr Kurzawa,
– sztafeta 4x50 m (Bartosz Ziółkowski, Bar-

tosz Domański, Piotr Kurzawa, Dominik 
Polakowski) – II miejsce.

19.11.2012 r. piłka ręczna dziewcząt  
Radziejów

Drużyna dziewcząt zajęła III miejsce 
w zawodach powiatowych w piłkę ręczną 
w Osięcinach. Skład: Anna Michalak, Sylwia 
Wojciechowska, Weronika Czerwińska, Marta 
Nowak, Monika Smykowska, Paulina Wajer, 
Natalia Królikowska, Marta Błaszczyk, Kinga 
Frątczak, Marta Wrzeszczyńska.

Sprostowanie
W ostatnim numerze „Naszych Spraw” do 

artykułu wkradł się błąd. W informacji o wy-
nikach zawodów sztafetowych pomyłkowo za-
mieściliśmy nazwisko Jakuba Wrzesińskiego. 
Jednym z zawodników zwycięskiej sztafety 
był Dominik Słowiński, którego przepraszamy 
za zaistniałą pomyłkę.

Osiągnięcia gimnazjalistów
Koniec I semestru to czas podsumowań. 

Oto uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wy-
niki w nauce.
Uczniowie wyróżnieni:
1. Daria Michalska kl. Ia średnia ocen 4,86
2. Wiktoria Wąsikowska kl. Ia  

średnia ocen 5,21
3. Karolina Pniewska kl. Ib  

średnia ocen 4,92
4. Agata Linert kl. IIIa średnia ocen 5,06
5. Weronika Czerwińska kl. IIIb  

średnia ocen 4,8
6. Michał Banasiak kl. IIIb  

średnia ocen 5,13
Uczniowie, którzy otrzymują stypendium za 
wyniki w nauce:
1. Wiktoria Wąsikowska kl. Ia  

średnia ocen 5,22
2. Karolina Pniewska kl. Ib średnia ocen 4,9
3. Agata Linert kl. IIIa średnia ocen 5,06
4. Michał Banasiak kl. IIIb średnia 5,16
Stypendia za osiągnięcia sportowe otrzymują:
1. Natalia Królikowska kl. Ib
2. Anna Michalak kl. IIIb
3. Dominik Polakowski kl. IIIc
4. Krzysztof Mierzwicki kl. IIc
5. Bartłomiej Dziubiński kl. IIIc
6. Patryk Rakowski kl. IIIb
7. Dominik Słowiński kl. IIIb
8. Kacper Gołdysiak kl. Ia
9. Oskar Karpiński kl. Ib
10. Kacper Tomicki kl. Ib
11. Jacek Bolewski kl. Ib
12. Piotr Kurzawa kl. IIIc
13. Bartosz Domański kl. IIIa
14. Bartosz Ziółkowski kl. IIIb
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W piątek 21 grudnia, odbyło się spotkanie wigilijne, orga-
nizowane przez wójta Henryka Orłowskiego i ks. Proboszcza 
z Topólki Antoniego Wojciechowskiego. Zaproszeni goście to: 
Starosta Powiatu Radziejowskiego Henryk Gapiński, Radny Po-
wiatu Grzegorz Łojewski, dyrektorzy szkół oraz miejscowi rad-
ni, sołtysi, przedstawiciele z OSP, przedsiębiorcy, pracownicy 
urzędu gminy i mieszkańcy społecznie aktywni.

Wójt złożył wszystkim życzenia i przekazał Betlejemskie 
Światełko Pokoju zaproszonym na tę uroczystość gościom 
przedstawicielom instytucji i organizacji. Betlejemskie Światełko 
Pokoju dla mieszkańców Gminy Wójt przekazał na ręce Pani 
Czesławy Budzyńskiej.

Ze spotkania 
    opłatkowego

Nie brakło też na tej uroczystości upominków. Wyjątkowe 
były te przekazane strażakom. Jest to prezent dla nas wszyst-
kich, służący poprawie naszego bezpieczeństwa. Sprzęt specja-
listyczny został przekazany jednostce włączonej do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wójt Gminy przekazał sprzęt 
dla OSP Topólka. W imieniu jednostki specjalistyczny sprzęt 
odebrali Naczelnik OSP Zygmunt Dogoński i prezes Józef Ba-
nasiak. Całkowity koszt zakupionego sprzętu wyniósł 17 500 zł, 
udział gminy to 3500 zł.

Ponadto zostało wręczone kilka mundurów galowych straża-
kom, a specjalny prezent Wójt przygotował dla Redakcji „Nasze 
Sprawy”. Uchylając Rabka tajemnicy był to profesjonalny aparat 
fotograficzny. W imieniu redakcji osobiście odebrałem prezent.

Kolejnym punktem okolicznościowego spotkania były jaseł-
ka przygotowane przez uczniów, pod okiem opiekunów Szko-
ły Podstawowej w Paniewie. Barwne, żywiołowe jasełka miały 
cechy międzynarodowej integracji w drodze do Betlejem na 
spotkanie z nowo narodzonym dzieciątkiem. Bożonarodzeniowa 
scenografia, barwne kostiumy, kolędy i pastorałki zapowiadały 
magię zbliżających się świąt. W takim klimacie składaliśmy so-
bie nawzajem życzenia dzieląc się opłatkiem przy stołach z wi-
gilijnymi potrawami.

Tekst i foto: Stanisław Wojtysiak
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MIKOŁAJ z LGD  
z wizytą u dzieci w Topólce

W piątek 7 grudnia najmłodsi miesz-
kańcy Gminy Topólka wzięli udział w mi-
kołajkach zorganizowanych przez Lokal-
ną Grupę Działania „Razem dla Powiatu 

Radziejowskiego”. Spotkanie miało miejsce w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Topólce. Imprezę otworzył i powitał swoich małych 
mieszkańców Wójt Gminy Henryk Orłowski. Następnie poprosił 
Mikołaja, aby zasiadł na specjalnie przygotowanym tronie i od-
począł po długiej podróży.

Świąteczny nastrój udzielił się nie tylko dzieciom, ale i doro-
słym. Mieliśmy okazję wysłuchać przepięknych kolęd i pastora-
łek w wykonaniu Anety Królak.

Następnie dzieci ze Szkoły Podstawowej i z Punktu Wy-
chowania Przedszkolnego w Topólce oraz Szkoły Podstawowej 
z Paniewa odebrały z rąk Mikołaja paczuszki.

Na każdej małej twarzyczce gościł promienny uśmiech, wspól-
nej zabawie i radości nie było końca, a o to przecież chodziło.

Foto i tekst: A. Zawidzka

„Na Świętego Mikołaja 
ucieszy się dzieciąt zgraja,
bo chłopcy i dziewczęta 
wyczekują na prezenta,…”
                                              L. Zienkowicz

Jak pisał przed laty poeta, tradycji stało się zadość. Licz-
nie zgromadzone dzieci w świerczyńskiej świątyni 17 grudnia 
oczekiwały na przybycie Mikołaja. Czekając na dostojnego go-
ścia wysłuchały przedstawionej przez ks. proboszcza Marka 
Stefańskiego historii jego poprzednika biskupa z Miry, od któ-
rego wszystko się zaczęło.

Wreszcie nadszedł oczekiwany Mikołaj, po krótkim  powi-
taniu dzieci obstąpiły swojego gościa, chciały być blisko, by 
jak najszybciej otrzymać prezent. To wydarzenie było najważ-
niejsze i sprawiało dzieciom radość. A wszystko to dzięki pra-
cy Parafialnego Koła Caritas, które przez dwie niedziele kwe-
stowało środki na ten cel i zajęło się przygotowaniem paczek. 
Radość i uśmiech  dzieci były wystarczającym podziękowa-
niem dla organizatorów spotkania z Mikołajem.

Tekst: Elżbieta Pesta
Foto: Stanisław Wojtysiak

Święto Trzech Króli
W Święto 

Trzech Króli pod-
czas mszy poran-
nej dzieci z SP 
w Byczu przed-
stawiły wszystkim 
zgromadzonym 
Jasełka Bożo-
narodzen iowe. 
Msze i występ fil-
mowała TV Wiel-
kopolska. 

Tekst i foto:  
Stanisław Borkowski

Mikołaj
Jak co roku 6.12. 2012 r. ksiądz Tadeusz Szczepaniak 

przy współudziale finansowym parafian zorganizował Mikołaja 
dla dzieci. Paczki otrzymało 60 najmłodszych parafian.

Spotkanie opłatkowe
Święta Bożego Narodzenia to najpiękniejsze i najbar-

dziej rodzinne święta, które niosą ze sobą wiele radości. To 
szczególny czas spotkań i refleksji, podziękowań i składania 
życzeń. To czas, w którym odczuwamy najsilniejszy związek 
z naszymi tradycjami. 

KGW z Orla po raz pierwszy obchodziło spotkanie wigi-
lijne, na ten szczególny dzień wszystkie członkinie zebraw-
szy się w wiatraku w Orlu przygotowały tradycyjne 12 potraw 
i wspólnie świętowały ten wyjątkowy dzień. Na spotkanie 
opłatkowe zaproszony został Radny Orla Stanisław Borkow-
ski, który wszystkich zgromadzonych obdarował słodkościami. 
Wszystkie członkinie dzieląc się opłatkiem złożyły sobie świą-
teczno-noworoczne życzenia, a następnie wszyscy zasiedli 
do kolacji wigilijnej. Po wieczerzy wigilijnej wszyscy wspólnie 
śpiewali kolędy, dzielili się swoimi radościami i smutkami, roz-
myślali o dalszej działalności koła i późnym wieczorem roze-
szli się do swoich domów.

Ilona Budzyńska
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Myślę, że należy również wspomnieć o Justynie Iglewskiej 
z Włocławka, która namalowała obraz z logo naszego konkursu.

Dekoracja Sali i przygotowanie poczęstunku dla gości reali-
zował GOK, natomiast scenariusz i prowadzenie gali tego kon-
kursu powierzyliśmy Marii Jarzynowskiej, która jest członkiem 
naszej redakcji. Na zakończenie uroczystego podsumowania 
konkursu prowadząca podziękowała wszystkim uczestnikom 
i zaproszonym gościom za wspólne spędzenie czasu w spo-
tkaniu z poezją cytując motto naszego konkursu.

Nie wiem, co to poezja.
Nie wiem, po co i na co.
Wiem, że czasami ludzie
Czytają wiersze i płaczą.
Władysław Broniewski

Po oficjalnej uroczystości zaprosiła do rozmowy przy kawie 
i ciastku.

Tekst i foto: Stanisław Wojtysiak

Już wiemy, kim są nasi poeci. 12 grudnia 2012 roku w Sali 
Gminnego Ośrodka Kultury w Topólce została podsumowana 
V Edycja Konkursu Poetyckiego „O Wiejską Malwę” ogłoszo-
nego przez Komisję Rady Gminy ds. Promocji i GOK. Jury 
w składzie: przewodniczący Małgorzata Pietrzak, Danuta Szy-
mańska-Mączka i Iwona Waszak po wnikliwej analizie nade-
słanych tekstów postanowiło czterem autorom, uczestnikom 
konkursu przyznać dyplomy uznania oraz nagrody.

Wyróżnione osoby to:
• Renata Wilińska z Kłóbki
• Czesława Budzyńska z Topólki 
• Maria Kwiatkowska z Radziejowa
• Dominik Waszak z również z Radziejowa

Jury wyraziło uznanie za inicjatywę i kontynuację konkursu 
poetyckiego, który niewątpliwie przyczynił się do rozbudzenia 
wrażliwości i wyobraźni literackiej autorów. Inicjatywa taka jest 
najlepszą promocją Ziemi Topóleckiej i Kujaw. Miłym akcentem 
było odczytanie wyróżnionych wierszy przez uczniów Szkoły 
Podstawowej w Topólce: Sara Maciejewska, Marta Dopieral-
ska, Andżelika Siekacz, Ewelina Pawlak.

Nagrody dla wyróżnionych autorów ufundo-
wali: Wójt Gminy Henryk Orłowski, Przewodni-
cząca Rady Gminy Anna Niedośmiałek, dyrek-
tor GOK Jan Błaszczyk i Redakcja „Naszych 
Spraw”. Ponadto przewodniczący Komisji Rady 
Gminy ds. Promocji ufundował dla wszystkich 
uczestników grawerowane długopisy. 

V edycja konkursu poetyckiego 
„O wiejską malwę” rozstrzygnięta

NASZE SPRAWY – Dwumiesięcznik

Wydawca: Urząd i Rada Gminy Topólka
Realizacja wydawnicza: Komisja ds. Promocji Gminy Topólka
Redaguje zespół: Stanisław Wojtysiak, Anna Niedośmiałek,  

Alfreda Smól, Stanisław Borkowski, Danuta Szymańska-Mączka, 
Maria Anna Jarzynowska

Nasz adres: naszesprawy-topolka@o2.pl, tel. (0-54) 28 69 004

Skład i druk: EXPOL W-wek, tel. (0-54) 232 37 23
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W Urzędzie Stanu Cywilnego  odbyła się przepiękna i wzru-
szająca uroczystość wręczenia medali przyznanych przez Prezy-
denta RP „za długoletnie pożycie małżeńskie” parom małżeńskim:
– Barbarze i Władysławowi Błaszczykom z Dębianek (1)
– Teresie i Mirosławowi Brejeckim z Żabieńca (2)
– Janinie i Kazimierzowi Budzyńskim z Orla (3)
– Annie i Janowi Krusinowskim z Opielanki (4)
– Jadwidze i Józefowi Mieszkowskim z Jurkowa (5)
– Wandzie i Stanisławowi Tejmanom z Czamanina (6)
– Jadwidze i Janowi Trzeciakom z Topólki (7)
– Janinie i Władysławowi Wójtowiczom z Kamieńca (8)
– Barbarze i Zenonowi Żernickim z Sadłoga (9)

Aktu dekoracji dokonał Wójt Henryk Orłowski przy udziale 
Przewodniczącej Rady Gminy Anny Niedośmiałek i Z-cy Kier. 
USC Marii Kruszyny.

I znów zabrzmiał marsz weselny Mendelssohna i gromkie 
sto lat. 

W ciepłych słowach skierowanych do Jubilatów Wójt pod-
kreślił, że jest to najpiękniejszy medal ze wszystkich, które są 
przyznawane, gdyż dotyczy dwojga osób, to symbol miłości 
i wierności małżonków. Szczęśliwe małżeństwo to długa roz-
mowa, która wciąż wydaje się za krótka. Były kwiaty, chwile 

Złote gody wzruszeń, radości i łzy szczęścia, bo 50 lat, to może wiele, ale 
jakże szybko minęły te lata, we wspólnej trosce o rodzinę. Mał-
żonkowie dziękowali sobie za wspólnie spędzone lata wzajem-
ne zrozumienie, miłość, wierność.

Jubilatom życzymy długich lat życia w dobrym zdrowiu, 
szczęściu, pomyślności, miłości najbliższych, a także pogodne-
go spojrzenia w przyszłość.

Z-ca Kierownika USC
Maria Kruszyna

Foto: Stanisław Wojtysiak
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Każda nasza gospodyni 
cuda z kaczki czyni

Koło Gospodyń Wiejskich „PPŚ” od początku powstania 
działa bardzo aktywnie, organizuje ciekawe spotkania, kursy 
wystawy i prezentacje. W listopadzie panie pod okiem fachow-
ca uczyły się robić 
wieńce i wiązanki. 
Także w listopadzie 
nasze koło reprezen-
towało gminę Topólka 
prezentując na wysta-
wie w Kościelnej Wsi 
„kaczkę po swoimu”. 
Wystawa była pod 
patronatem powiatu 
radziejowskiego.

Czarnina kujawska czy kaczka nadziewana to nie tylko 
pyszne dania, to skarb Kujaw, który pieczołowicie pielęgno-

wany i przekazywany 
powinien stanowić 
wizytówkę regionu. 
Wszystkie działania 
mające na celu pro-
mocję są wzmacnia-
niem lokalnej toż-
samości. A nasze 
wspólne zaanga-
żowanie jest pierw-
szym, niezmiernie 

ważnym etapem ku zachowaniu tradycyjnych potraw z kaczki. 
Mówiąc prosto „Kaczka po naszymu”, żeby córki naszych có-
rek nie pytały „po jakimu?”

KGW Paniewo-Paniewek-Świerczynek  
z wizytą u Bielczanek

 Kolejnym ciekawym integracyjnym spotkaniem była zor-
ganizowa przez KGW „Bielczanki” 14 grudnia w Świetlicy 
Wiejskiej w Bielkach prezentacja i sztuka robienia dekoracji 
warzywnych. Sztukę dekorowania potraw prezentowała nam 
Pani Beata Rosiak. Pokazała jak można z selera, buraczka, 
pietruszki wyrzeźbić róże. Z kapusty pekińskiej zrobić efektow-
ne kwiaty, a z marchewki i ogórka liście. Każda z uczestniczek 
miała także okazję zaprezentować swoje zdolności artystycz-
ne i wykonać dekorację warzywną. Podziękowania kierujemy 
dla Urszuli Nowakowskiej z Kujawsko-Pomorskiego ODR za 
doradztwo pomoc i organizację wspomnianych kursów, wy-
staw i prezentacji w których mogliśmy uczestniczyć. Dzięku-
jemy również „Bielczankom” za zaproszenie na prezentację, 
wspólnie spędzony czas i pamiątkową fotografię.

Spotkanie opłatkowe 
„BIELCZANEK’’

Wigilia Bożego Narodzenia to szczególny czas spotkań 
i refleksji, podziękowań i składania życzeń. To czas, w któ-
rym odczuwamy najsilniejszy związek z naszymi tradycjami.

W tej wyjątkowej atmosferze zorganizowaliśmy po raz 
pierwszy Spotkanie Wigilijne Koła Gospodyń „BIELCZAN-
KI”. Spotkanie to odbyło się 17 grudnia 2012 roku w świe-
tlicy wiejskiej w Bielkach.

Przewodnicząca koła złożyła przybyłym paniom i radne-
mu, życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 
Roku. Tradycyjnie przełamaliśmy się opłatkiem, życząc so-
bie nawzajem dużo szczęścia i radości. Kolejnym punktem 
spotkania była degustacja potraw wigilijnych, przygotowa-
na przez członkinie Koła Gospodyń. Na pięknie przystrojo-
nym stole znalazły się m.in.: pierogi z kapustą i grzybami, 
śledzie, smażony karp, ryby w cieście i sałatki. Nie zabra-
kło również tradycyjnego makowca.

Przy dźwiękach kolędy spotkanie minęło w bardzo miłej 
atmosferze.

Agnieszka Głowacka
Foto: Stanisław Wojtysiak

Magia andrzejkowej 
nocy

Nowo powstałe Koło Gospodyń Wiejskich z Orla zorgani-
zowało miły wieczorek andrzejkowy. Popularne „andrzejki” od 
dawien dawna są tradycyjnym wieczorem wróżb. Ale „wieczór 
andrzejkowy”, to również okazja do integracji członkiń koła 
i nie tylko członkiń, gdyż na zabawę przybyli wszyscy chętni 
mieszkańcy Orla. Z tej okazji na stołach znalazły się wyśmie-
nite przekąski, smaczne potrawy i pyszne ciasta przygotowa-
ne przez gospodynie pod okiem przewodniczącej.

Pomysł z wieczorkiem andrzejkowym jak zawsze, był 
strzałem w dziesiątkę. Taki „wieczór”, to okazja do wspomnień, 
opowieści, wspólnego śpiewania i dobrej zabawy. Sobotnie 
spotkanie przyniosło wszystkim dużo radości i poprawiło hu-
mor na cały rok. W miłej atmosferze panie i panowie dosko-
nale się bawili. Nie zabrakło również wróżb andrzejkowych, 
wszyscy uczestnicy mieli okazję poznać swoją przyszłość le-
jąc wosk czy odczytując wróżby z ciasteczek. 

Ilona Budzyńska

Tekst i foto: Zarząd KGW PPŚ
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„Brzozowe niech stoją tu krzyże,
Herosów niech sławią nazwiska,
To miejsce Bóg Wam wyznaczył
Na lekcję historii ojczystej”
A. Morzycki

W styczniu mija 150 rocznica wybuchu Powstania Stycznio-
wego. Walki powstańcze z zaborcą rosyjskim toczyły się na te-
renie Królestwa Polskiego, Litwy oraz Wołynia. Powstanie obję-
ło swym zasięgiem Kujawy, które wchodziły w skład Królestwa 
Polskiego. Obszar powiatu radziejowskiego i gminy Topólka 
był również terenem organizowania partii i oddziałów powstań-
czych oraz miejscem bitew i potyczek z wojskami rosyjskimi. 

„Na przełomie marca i kwietnia 1863 roku obowiązki na-
czelnika wojskowego woj. Mazowieckiego pod nieobecność 
rannego Mielęckiego zaczął pełnić Józef Alojzy Seyfried. Przy-
stąpił on nie tyle do formowania nowej partii ile do rekonstrukcji 
oddziału Mieleckiego. Rozkaz wydany 3 kwietnia spowodował, 
że już w dwa dni później na Wielkanoc, na południe od Jeziora 
Głuszyńskiego, w okolicach wsi Orle zebrało się 300-400 ludzi.”

Na początku maja do oddziałów powstańczych na Ku-
jawach dołączyła jedna z największych partii powstańczych 
z Pyzdr liczącą 1200 ludzi pod komendą Edmunda Taczanow-
skiego, potomka rodu Jana Ścibora z Taczanowa. Gniazdem 
ich rodu był Taczanów koło Pleszewa. „Taczanowski ze swoimi 
żołnierzami 7 maja rozwinął obóz pod Ignacewem i wczesnym 
rankiem z rozkazu dowódcy zaczęto szańcować front, ale nie 
dokończono, bo około godziny jedenastej od strony Lubstowa 
pojawiło się kilka szwadronów huzarów i kilkanaście kompanii 
piechoty, a chwilę później bateria armat”. Z materiałów źródło-
wych wynika, że ósmego maja koło południa rozpoczęła się 
zwycięska bitwa pod Ignacewem, która doczekała się wizji ma-
larskiej. Uwiecznił ją na swoim obrazie Wojciech Kossak.

„Bitwa pod Ignacewem 8 maja 1863”

„Wincenty Raczkowski u schyłku maja przystąpił do organi-
zowania kolejnej kujawskiej partii powstańczej. Obóz formują-
cego się oddziału znajdował się w lesie koło wsi Orle. Wkrótce 
(4 czerwca) przybył do obozu pod Orlem. Callier, aby podjąć 
działania na Kujawach i ziemiach przyległych już jako zastęp-
ca Mielęckiego, zwierzchnik wszystkich powstańczych sił zbroj-
nych na terenach przyległych aż po Warszawę. Callier porząd-
kował organizację i szkolił tę partię, której trzon stanowiły dwie 
kompanie piechoty. Liczyła ona 7 czerwca ok. 500 zbrojnych.

Powstanie Styczniowe na Kujawach  
1863-2013

„Zgodnie z poleceniem, wczesnym rankiem 17 czerwca 
1863 roku w lesie pod Czamaninem, a więc kilka km na za-
chód od drogi Lubraniec – Izbica, zaczęła się formować nowa 
partia. Jego dowódcą mianowano majora Michała Zielińskiego”. 

Ważniejsze bitwy i potyczki 
Kowal 7.02.1863, Przedecz 9.02, Ciepliny 10.02, Krzywo-

sądz 19.02, Dobre 19.02, Ruszkowo 10.04, Nowa Wieś 21.02. 
i 26.04, Nykiel 10.04, Piotrków Kujawski 20.04, Broniszew 
22.04, Brdów 29.04, Ignacewo 8.05 i 9.06, Izbica Kujawska 
29.06, Sompolno 14.08.

Najważniejsi dowódcy powstania styczniowego  
na Kujawach 

Płk. Edmund Callier, Płk. Wincenty Raczkowski, Kazimierz 
Mielęcki, Ludwik Mierosławski, Gen. Edmund Taczanowski, Ka-
zimierz Oborski, Leon Young Blankenhein (Francuz ochotnik), 
Józef Alojzy Seyfried.

Powstanie Styczniowe 1863-64 to ponad 1200 bitew i poty-
czek. Dyktatorami politycznymi (przywódcami) byli kolejno: Lu-
dwik Mierosławski, Marian Langiewicz i Romuald Traugutt. 

Powstanie mimo wielu strat ludzkich, prześladowań i zsyłek 
na Sybir, miało również ważne i pozytywne dla narodu polskie-
go następstwa. Zdecydowało o przeprowadzeniu uwłaszczenia 
chłopów, wzmocniło wewnętrznie społeczeństwo polskie. W na-
stępnych dziesięcioleciach XIX w., było inspiracją dla dalszej 
walki i dążeń niepodległościowych, czego uwieńczeniem był 
rok 1918.

Cytaty i opracowanie na podstawie książki Sławomira Ka-
lembki „Z Dziejów Powstania Styczniowego na Kujawach i Zie-
mi Dobrzyńskiej” oraz książki wydanej przez „Społeczny Komi-
tet Budowy Pomnika Powstańców Styczniowych w Ruszkowie”. 
„Pomniki Dają Żywym Moc Czynu …”

Pojęcia historyczne:
Partia – oddział powstańczy złożony z kilku kompanii zbrojnych 

liczący od 500-700 osób.,
dyktator – przywódca polityczny Powstania Styczniowego. 

Stanisław Borkowski
Stanisław Wojtysiak

Mapa z czasów powstania styczniowego na Kujawach
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Urodzili się

Jędrzej Szmajdziak, ur. 23.10.2012,
zam. Czamanin Kol.

Elwira Wojtczak i Marcin Jasiński,
18 sierpnia 2012 r.

1 – Dziecko wnuczki

2  – Poprzedza maturę

3  – Do ostrzenia kosy

4  – Teść mamy

5  – Nie tylko babuni

6  – Może być z warkoczem

7  – Żona dziadka

8  –  Dostają niegrzeczne dzieci

9  – Towarzyszka Stasia

KRZYŻÓWKA  DLA  BABCI     •     KRZYŻÓWKA  DLA  BABCI

Rozwiązanie krzyżówki – hasło z naklejonym kuponem pro-
simy nadsyłać do 28 lutego 2013 r. na adres:
  Redakcja „Nasze Sprawy”
  87-875 Topólka, 
  Biuro Rady Gminy

Nasze 
Sprawy 6/77ku

po
n

Sprostowanie
Z przyczyn niezamierzonych 

(przeoczenia) zostali pominię-
ci jako ofiarodawcy pieniędzy 
na remont figury Jezusa Chry-
stusa w Orlu Kolonii, Państwo 
Zofia i Józef Kurantowie, Ma-
rianna Kurant, Joanna i Paweł 
Rzepeccy. Za pominięcie tych 
rodzin przepraszam.

Stanisław Borkowski

Zwycięzcy z poprzedniego numeru: Elżbieta Tanalska 
(Galonki), Gabrysia Migdalska (Jurkowo), Weronika 
Adrian (Topólka). Po odbiór nagród zapraszamy do Biura 
Rady Gminy 5 lutego br.
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