
N A S Z E
S P R A W Y
Dwumiesięcznik
Nr 1 (78)
Nak³ad 1000 egz.
ISSN 1641-2443

Numer BezpŁatNystyczeń – luty 2013 r.

BiuletyN iNformacyjNy GmiNy topólka

Dwumiesięcznik

„Gdzie koza chodzi, 
tam się żytko rodzi”

Do niedawna wydawało się, że ta stara kujawska 
tradycja przestanie być kultywowana, ale jak 
widać ma godnych kontynuatorów z Paniewa (na 
zdjęciu), Czamaninka, Chalna, Torzewa, Sieraków 
czy Bielek. Kolorowe grupy zapustników odwie-
dzając nasze domostwa podtrzymują piękną 
tradycję naszej topóleckiej krainy.
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REGULAMIN  KONKURSU  FOTOGRAFICZNEGO
Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotoamatorów. Tytuł 

konkursu 
„GMINA TOPÓLKA MOJĄ MAŁĄ OJCZYZNĄ”.

Przedmiotem fotografii powinny być krajobrazy, zabytki 
i urokliwe miejsca.
1. Organizatorem konkursu jest: Komisja ds. Promocji Gminy, 

Redakcja Nasze Sprawy i Gminny Ośrodek Kultury w To-
pólce.

2. Celem konkursu jest uwrażliwienie amatorów fotografowa-
nia na piękno otaczającego nas świata.

3. Każdy z autorów może nadesłać 5 fotografii nigdzie nie pu-
blikowanych, dotyczy również Internetu, nie nagradzanych 
w innych konkursach.

4. Temat i technika wykonania prac jest dowolna, zgodna 
z tytułem, celem i regulaminem konkursu.

5. Prace należy składać w biurze redakcji 
6. Fotografie w formacie JPG na płycie CD lub DVD i wersji 

papierowej (podwójna pocztówka), wraz z kartą zgłosze-
nia.

7. Fotografie, na których będą się znajdować ślady jakiejkol-
wiek obróbki, fotomontaż lub znaki, cyfry, daty będą dys-
kwalifikowane.

8. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, adres autora, 
telefon kontaktowy. Tytuł i komentarz do każdego zdjęcia, 
oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć 
oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgłosze-
nie jest do pobrania w Redakcji.

Zaproszenie
W 100 rocznicę istnienia Szkoły w Lubrańcu – Marysinie Komitet organizacyjny 

II Ogólnoszkolnego Zjazdu Absolwentów, Grono Pedagogiczne i Dyrekcja mają zaszczyt 
zaprosić absolwentów i osoby, którym szkoła jest bliska, na zjazd i obchody jubileuszu.

Rozpoczęcie uroczystości 18 maja 2013 r. o godzinie 1000 w Marysinie. 
Informacje o harmonogramie uroczystości i kosztach z nią związanych można 

uzyskać na stronie internetowej szkoły www.marysin.edu.pl i w sekretariacie tel. 
(54) 28 20 60 w terminie do 15 marca.

organizatorzy

9. Pliki i zdjęcia nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania foto-
grafie przechodzą na własność organizatorów.

10. Zdjęcia należy składać od 1.07. do 30.09. 2013 r. w biurze 
redakcji. O rozstrzygnięciu konkursu uczestnicy zostaną 
powiadomieni indywidualnie.

11. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. De-
cyzje jury są ostateczne.

12. Wszyscy laureaci zostaną zaproszeni na uroczyste podsu-
mowanie konkursu. Prace konkursowe będą wystawione 
w GOK w czasie gali konkursowej. 

13. Nagrodzone prace będą publikowane w kolejnych wyda-
niach „Naszych Spraw”.

14. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym 
udzieleniem prawa do wykorzystywania prac w druku w do-
wolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania 
ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadają-
cych się do promowania Gminy Topólka i regionu.

15. Organizatorzy przewidują 1 nagrodę główną oraz 3 na-
grody wyróżnienia. Jury zastrzega sobie prawo innego 
podziału nagród.

16. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu 
i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do 
jury konkursu. 

17. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub od-

wołania konkursu bez podania przyczyny.
redakcja

Ilu nas przybyło, ilu ubyło?
Lp. Sołectwo Liczba lud. 

w 2012 r.
Urodzenia 
w 2012 r.

Zgony 
w 2012 r.

1. Bielki 171 0 2
2. Borek 213 1 1
3. Chalno 124 0 4
4. Czamanin 327 2 1
5. Czamanin Kol. 185 1 0
6. Czamaninek 298 5 4
7. Galonki 145 0 1
8. Głuszynek 129 0 3
9. Kamieniec 131 3 4

10. Kamieńczyk 124 2 3
11. Kozjaty 145 0 1
12. Miłachówek 123 2 0
13. Orle 420 2 4
14. Paniewek 175 0 2
15. Paniewo 216 0 5
16. Sadłóg 127 3 1
17. Sadłużek 95 0 2
18. Sierakowy 287 4 3
19. Świerczyn 224 3 2
20. Świerczynek 217 1 3
21. Topólka 459 4 2
22. Torzewo 223 1 4
23. Wola Jurkowa 290 2 2
24. Znaniewo 218 2 2

Razem 5066 38 56
Joanna Kosińska

Niech czas Wielkiej Nocy 
utrzyma nasze marzenia w mocy,
Abyśmy przez życie kroczyli 
w ludzkiej godności.
By nie zabrakło nam 
wzajemnej życzliwości.
A symbol boskiego odrodzenia,
był dla nas celem do spełnienia.

Wesołego A L L E L U J A 

życzy Redakcja



1 (78) Nasze spraWy 3

Zasłużyli  
na medal

Na początku lutego, w Urzędzie 
Gminy Topólka odbyła się miła uro-
czystość związana z wręczeniem Panu 
Józefowi Rybackiemu ze Świerczyn-
ka srebrnego medalu „Za zasługi dla 
obronności kraju”. Trzej synowie Pana 
Józefa odbyli zasadniczą służbę woj-
skową, stąd to wyjątkowe wyróżnienie.

W obecności Wójta Gminy Henryka 
Orłowskiego i Przewodniczącej Rady 
Gminy Anny Niedośmiałek odznaczenia 
medalem dokonał mjr Jacek Raniszew-
ski – przedstawiciel WKU Włocławek.

Wójt Gminy Henryk Orłowski

Jak co roku w okresie zimowym odbywają się ze-

brania sprawozdawcze Ochotniczych Straży Pożar-

nych. Zebranie w Orlu odbyło się 02.02.2013 r. W ze-

braniu uczestniczyli druhowie strażacy z miejscowego 

OSP oraz zaproszeni goście w osobach: Z-ca Komen-

danta Powiatowego PSP z Radziejowa, Jarosław Sto-

kwisz, Naczelnik Gminny OSP Zygmunt Dogoński, 

Prezes Gminny OSP Andrzej Dzierżawki oraz przedsta-

Zebranie sprawozdawcze OSP w Orlu

Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP w Radzie-
jowie na uroczystym posiedzeniu 17 stycznia 2013 r. pod-
sumował swoją działalność. Na spotkaniu w Zajeździe „Ło-
kietek” w Płowcach Prezes Zarządu Roman Szczerbiak 
przywitał przybyłych na spotkanie druhów oraz zaproszonych 

Podsumowali działalność  
i odznaczyli zasłużonych

gości. W naszym powiecie ochotnicze straże pożarne funk-
cjonują w każdej gminie. Ponad tysiąc strażaków, skupionych 
w 33 jednostkach, jest gotowych nieść pomoc ludziom, wal-
czyć z żywiołem, ratować mienie i dobytek.

Posiedzenie to było okazją, by podsumować pracę i po-
dziękować wszystkim druhom za ich oddanie i zaangażowanie 
w pracę na rzecz swoich środowisk.. W trakcie uroczystego 
posiedzenia uhonorowano zasłużonych dla ochotniczej straży 
druhów odznakami i statuetkami. Złoty Znak Związku, najwyż-
sze odznaczenie resortowe, otrzymał dh Andrzej Dzierżawski 
z OSP w Topólce, srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnic-
twa wręczono ks. Henrykowi Baszczykowi, zaś brązowy 
Medal za Zasługi dla Pożarnictwa – ks. Andrzejowi Anisz-
czykowi z parafii Witowo.

Brązowymi medalami wyróżniono także instytucje współ-
pracujące z OSP: Proszkownię Mleka w Piotrkowie Kujawskim 
i Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osięcinach.

Zarząd przyjął plan pracy na 2013 rok, a także omówił 
wstępnie organizację Powiatowego Święta Strażaka, które 
w tym roku będzie przygotowane wspólnie z zarządem powia-
towym PSL i odbędzie się 19 maja w Płowcach. Uroczystości 
plenerowe poprzedzi pokaz ratownictwa wodnego na pływalni 
w Radziejowie.

Stanisław Wojtysiak
Andrzej Dzierżawski (od lewej), Zygmunt Sosnowski, Jan Wojciechowski i Roman 
Szczerbiak. Foto: Jolanta Młodecka

wiciel Urzędu Gminy Andrzej Jarzynowski. Sprawozda-

nie z rocznej działalności przedstawił Prezes OSP Jan 

Wajer, który nakreślił także zamierzenia na rok bieżący. 

Do najważniejszych zadań zaliczyć należy: zachowanie 

odpowiedniej zdolności operacyjnej (bojowej) jednostki 

oraz przeprowadzenie niezbędnych prac zabezpieczają-

cych i remontowych przy budynku remizy. 

Stanisław Borkowski
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Bal karnawałowy
W tłusty czwartek w naszej szkole odbył się bal karnawałowy dla 

uczniów kl. 0-3. W pięknie udekorowanej Sali odbyła się dyskoteka 
przeplatana licznymi konkursami i zabawami. Uczestnicy balu mieli 
ciekawe, oryginalne stroje, przygotowane przez rodziców. Jak tradycja 
nakazuje tego dnia nie zabrakło również pączków, które wszystkim bar-
dzo smakowały.

Balcerczyk Elżbieta

Podziękowanie

Społeczność Szkoły Podstawowej  
im. Mikołaja Kopernika w Topólce 

dziękuje ks. proboszczowi 
Antoniemu Wojciechowskiemu  

za dary przekazane 
do stołówki szkolnej.

Dyrekcja szkoły

12 stycznia 2013 roku odbyła się w naszej szkole zabawa karnawa-
łowa pod hasłem „Ja Kujawiak, Ty Kujawiak”. Uroku tej zabawie dodał 
odpowiedni wystrój sali. Dominował kolor biały i niebieski. W dekoracji 
interesujące były pająki kujawskie. W zimowej scenerii para kujawska 
zachęcała do tańca. Na cztery godziny sala wypełniła się radością, tań-
cem i muzyką. Licznie przybyły rodziny obecnych i przyszłych uczniów. 
W ten wyjątkowy dzień bawił nas ulubiony zespół „Stima”. Były ko-
rowody, kółeczka i tańce w parach. W trakcie balu udało się zaintere-

sp  paNIeWO
Dzień Babci i Dziadka

10 stycznia w GOK w Topólce odbyło się uroczyste spotkanie 
z okazji Dnia Babci i Dziadka. Na spotkanie przybyli zaproszeni goście: 
babcie, dziadkowie i ks.proboszcz Marek Stefański. Dzieci zaprezen-
towały gościom przygotowaną pod kierunkiem p. Beaty Jaskólskiej, 
p. Jolanty Przybysz, p. Barbary Wieser część artystyczną. Wnuki 
z uśmiechem i dumą podarowały ukochanym dziadkom własnoręcznie 
wykonane upominki. Po wzruszających przeżyciach i słodkich buzia-
kach od wnucząt zaproszono gości na wspólny poczęstunek. 

Szczególne podziękowania kieruję do dyrektora GOK w Topólce 
Jana Błaszczyka i Rady Rodziców za pomoc w przygotowaniu uroczy-
stości

Walentynki
Walentynki w tym roku zostały połączone z zabawą ostatkową. 

Uczniowie do wcześniej przygotowanej skrzynki wrzucali liściki, a te 
zostały wręczone adresatom. Tego dnia nie zabrakło również tradycyj-
nej, kujawskiej „kozy”, która bawiła się z dziećmi przy muzyce. Sprawi-
ło to wszystkim wiele radości.

Wyjazd na basen
28 lutego 2013 roku odbyła się wycieczka na basen do Radziejowa. 

Starsi uczniowie wykazali się umiejętnością pływania, młodsi rozwijali 
tę umiejętność. Dużo radości sprawiło korzystanie z wielu atrakcji wod-
nych

Język polski da się lubić!
Milena Janka, uczennica kl. VI b Szkoły Podstawowej im. 

Mikołaja Kopernika w Topólce udowodniła, że czytanie książek 
i odkrywanie tajemnic naszego języka się opłaca. W listopa-
dzie ubiegłego roku wzięła udział w Konkursie Przedmiotowym 
z Języka Polskiego organizowanym pod patronatem Kuratora 
Oświaty na etapie szkolnym. W grudniu odbył się etap rejonowy, 
po którym Milena zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego.

23 lutego 2013 r. w Bydgoszczy miała miejsce ostatnia 
część konkursu, w wyniku której Milena uzyskała tytuł finali-
sty. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Opiekun: Anna Michalak

sować obserwatorów folklorem naszego regionu. Dzieci w ludowych 
strojach zaprezentowały kujawiaka i zaśpiewały ludowe piosenki. Zaba-
wę uświetnił występ marżonetek Orkiestry Dętej w Topólce. Rada Ro-
dziców przygotowała słodki poczęstunek i paczkę dla każdego dziecka.

Tegoroczna zabawa karnawałowa należała do udanych. Wszyscy 
byli zmęczeni tańcami, ale zadowoleni. Dzieci w wesołych nastrojach 
odjechały do swoich domów, aby rozpocząć upragnione ferie zimowe. 

Mariola Linert
Marianna Zielińska

Zabawa karnawałowa „Ja Kujawiak, Ty Kujawiak”
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Sukcesy gimnazjalistów
1 KONKURSY KURATORA OŚWIATY

W styczniu opublikowane zostały listy osób zakwalifikowanych do 
ostatniego etapu konkursu – wojewódzkiego. Wśród wymienionych 
znaleźli się nasi uczniowie:

PRZEDMIOT NAZWISKO UCZNIA OPIEKUN

Historia Michał Banasiak Agnieszka Kordylak

Chemia
Agata Linert
Michał Banasiak

Ewa Lorenc

Fizyka Michał Banasiak Ryszard Kujawa
Geografia Michał Banasiak Maria Gołębiewska
Matematyka Michał Banasiak Małgorzata Jaskulska

2 MIĘDZYGIMNAZJALNY KONKURS MATEMATYCZNY
Uczniowie naszego gimnazjum kolejny raz brali udział w Między-

gimnazjalnym Konkursie Matematycznym zorganizowanym przez Pu-
bliczne Gimnazjum w Lubrańcu. W zmaganiach wzięło udział sześć 
szkół. Nasi uczniowie w swoich kategoriach zajęli czołowe lokaty:

Klasy I – Karolina Pniewska – pierwsze miejsce
Klasy III – Michał Banasiak – drugie miejsce.

Gratulujemy i życzymy naszym uczniom dalszych sukcesów na eta-
pie wojewódzkim.

EUREKA z życia samorządu uczniowskiego ...
W lutym po dłuższej przerwie ukazał się pierwszy numer gazetki 

gimnazjalnej „Eureka”, która poświęcona jest sprawom bieżącym sa-
morządu. Gazetkę szkolną zdobią zdjęcia zrobione podczas imprez or-
ganizowanych przez samorząd uczniowski. Wykonawcami fotografii są 
uczniowie naszego gimnazjum.

W tłusty czwartek 
uczniowie mogli 
spróbować faworków 
przygotowanych 
przez opiekunów 
samorządu.

14 lutego 
wszyscy 
zakochani 
gimnazja-
liści mogli 
skorzystać 
z poczty wa-
lentynkowej, 
aby nadać 
swojej sym-
patii miłosne 
wyznania. 

Opiekunowe 
SU

GImNazJum

Turniej o puchar gimnazjum
W hali sportowej gimnazjum odbył się 

Turniej Piłki Siatkowej Juniorów o Puchar 
Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Adama 

Mickiewicza w Topólce. Organizatorem zawo-
dów była drużyna Tęczy-Topólka, prowadzona 
przez Dariusza Żernickiego.

W turnieju spotkały się cztery drużyny: 

Agropol Zakrzewo, TKKF Radziejowianka, 
Dragon Byczyna i Tęcza-Topólka.

Po wyrównanej walce zwyciężyła drużyna 
Agropol Zakrzewo, drugie miejsce wywalczy-
ła drużyna z Byczyny. Miejsce trzecie Tęcza 
Topólka i czwarta Radziejowianka. Dyplomy 
i puchary uczestnikom turnieju w imieniu dy-
rektora gimnazjum Elżbiety Budzyńskiej wrę-
czył jej zastępca. Skromny poczęstunek dla 
sportowców przygotował organizator i spon-
sor tego turnieju. Dzięki takim spotkaniom 
zawiązują się nowe znajomości sportowe 
drużyn, powstają ciekawe pomysły na kolejne 
spotkania pod siatką. Myślę, że takie inicjaty-
wy powinny być wspierane przez samorząd, 
bo jest to dobra promocja nie tylko szkoły, 
ale Wójta, Gminy i regionu.

Stanisław WojtysiakTĘCZA TOPÓLKA AGROPOL – ZAKRZEWO DRAGON – BYCZYNA 
(kapitan)

Zespół redakcyjny

Michał Banasiak

Karolina Pniewska

Agata Linert
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Białe wakacje 
w GOK-u

Podczas ferii zimowych, jak co roku 
Gminny Ośrodek Kultury w Topólce zor-
ganizował zajęcia dla dzieci i młodzieży. 

Oprócz różnorodnych gier, zabaw 
i konkursów, dzieci czynnie brały udział 
w przyrządzaniu i pieczeniu różnych po-
traw. Uczestnicy mieli również dostęp do 
instrumentów muzycznych, co cieszyło 
się dużym zainteresowaniem (być może 
zaowocuje to przyszłą karierą muzyczną).

Tradycyjnie już rozegrany został Tur-
niej Tenisa Stołowego o Mistrza Białych 
Wakacji w następujących kategoriach:
Szkoły Podstawowe:
I miejsce – Jakub Ozimiński
II miejsce – Bartek Jóźwiak
Gimnazjum:
I miejsce – Mateusz Osiński
II miejsce – Eryk Szczepaniak
Szkoły Ponadgimnazjalne:
I miejsce – Tomasz Michalak
II miejsce – Norbert Plecka
III miejsce – Mateusz Bartczak

W rozgrywkach szachowych niepo-
konany został Kacper Łojewski.

W nagrodę uczestnicy zostali uhono-
rowani pucharem i drobnymi upominka-
mi, ufundowanymi przez Gminny Ośro-
dek Kultury.

Po raz pierwszy w tym roku przyzna-
no dyplom dla najbardziej rozrywkowego 
uczestnika zajęć. Został nim najmłodszy 
z grupy Bartłomiej Majewski.

Dzieci bawiły się pod czujnym okiem 
prowadzących pań Iwony Waszak i Lilia-
ny Matusiak.

Białe ferie dzieci zakończyły wspól-
nym, ciepłym i słodkim posiłkiem. 

Foto GOK
Tekst: Jan Błaszczyk

Biblioteka
18 lutego 2013 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Topólce zaprosiła młodzież 

gimnazjum na spotkanie pt. „Przez Arktykę w różowych rękawiczkach”.
Prelekcje prowadziła Pani Ewa Grewling, która była jedną z uczestniczek trzy- 

osobowej kobiecej wyprawy w rejon Arktyki. 
W 2012 r. trzy kobiety (bardzo młode), 70 kg ekwipunku przez 17 dni wędrówki 

mając do pokonania 150 km zdobyły najwyższy szczyt Spitsbergenu w mroźnej Ark-
tyce – Newtontoppen.

Podczas swojej prelekcji Pani Ewa 
zaprezentowała slajdy z wyprawy oraz 
ciekawie i barwnie opowiadała o kolej-
nych etapach swej niezwykłej eskapady. 
Młodzież zgromadzona na spotkaniu ży-
wiołowo reagowała i z zaciekawieniem 
wysłuchała pasjonatki wspinaczek wyso-
kogórskich. Prócz tego udostępniła w ce-
lach ekspozycji swój sprzęt alpinistyczny, 
który można obejrzeć podczas prelekcji. 
Na zdjęciu młodzież w czasie spotkania.

Małgorzata Wojtczak

przeDszKOLe
Ostatki w Przedszkolu

12 lutego br. odbył się bal karnawałowy. Grupa 
dzieci 5 i 6-latków z oddziału przedszkolnego przy 
Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topól-
ce świetnie się bawiła, skoczna i rytmiczna muzyka 
zachęcała do tańca. Przedszkolaki były poprzebierane 
za różne postaci (wróżki, motylki, laleczki,….). Swoją 
obecnością zaszczyciła nas kujawska koza, która włą-
czyła się do wspólnej zabawy.

W przerwie dzieci miały czas na 
słodki poczęstunek przygotowany 
przez rodziców. Zabawa upłynęła w mi-
łej atmosferze.

Foto z archiwum szkoły
Wychowawczynie: Elżbieta Kujawa, 

Marzanna Danielewicz

Bal karnawałowy z babcią i dziadkiem
Grupa przedszkolaków wraz ze swoimi babciami i dziadkami bawiła się na balu karnawało-

wym w Gminnym Ośrodku Kultury w Topólce. Dzieci powitały przybyłych gości, złożyły życze-
nia z okazji minionego święta dziadków, wręczyły laurki i własnoręcznie wykonane medale. Po 
życzeniach zaprezentowały część artystyczną. W programie znalazły się również tańce i kon-
kursy z nagrodami, wybrano „królową i króla balu”. Nie zabrakło także słodkiego poczęstunku 
z pączkami, wszak był to „tłusty czwartek”.

Zarówno dziadkowie, jak i ich wnuczęta spędzili miło dzień, który na długo pozostanie w ich 
pamięci. Marzanna Danielewicz
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Za rok „Bielczanki”  
zapraszają na karnawał

BO W ŻYCIU CHODZI TAKŻE O TO,  
ABY SIĘ DOBRZE BAWIĆ!!!

W ostatnią sobotę karnawału Świetlica Wiejska w Bielkach 
była miejscem kolejnej imprezy integracyjnej, zorganizowanej 
przez Koło Gospodyń Wiejskich „BIELCZANKI”. Była to zaba-
wa karnawałowa, w której uczestniczyli nie tylko mieszkańcy 
Bielek, ale także zaprzyjaźnione osoby z sąsiednich wiosek. 
Przygotowania do zabawy karnawałowej zaczęły się dzień 
wcześniej. Zadbałyśmy o to, aby uczestnicy zabawy poczuli 
odpowiedni klimat tego wieczoru i doskonale się bawili. W tym 

celu pięknie udekorowaliśmy salę i przygotowaliśmy stoły. Za-
bawa rozpoczęła się o godz. 1900. Przybyłych gości w imie-
niu organizatorów powitał słowem i muzyką DJ Łukasz, który 
zadbał o oprawę muzyczną całego wieczoru. Dobra muzyka 
sprawiała, że na parkiecie ciągle widać było tańczących. A ta-
kie utwory jak: „Ona tańczy dla mnie”, czy „Gangnam Style” 
powodowały na sali prawdziwą euforię. Podczas zabawy za-
dbaliśmy o dostarczenie 
ciepłego posiłku i słodko-
ści, nie zabrakło również 
smakowitego tortu. 

Impreza była zapla-
nowana do godz. 400. 
Tradycyjnie jednak, nie 
wszyscy chcieli opuścić 
parkiet, mimo tak później 
godz. Niech żałują ci, 
którzy do nas nie dotarli.

Było super!!!. Za rok będzie powtórka, więc już przygoto-
wujcie stroje.

Tekst i foto – Przewodnicząca KGW Agnieszka Głowacka

Kulig

Dzięki pomocy i życzliwości Pana Piotra Pawlaka Leśnicze-
go z Orla oraz Pana Dariusza Nowakowskiego został zorga-
nizowany 20.01.2013 r. w sobotę kulig dla dzieci i młodzieży. 
Przy leśniczówce w Orlu zebrało się kilkadziesiąt osób z san-
kami, chętnych do zabawy na śniegu. Złożony z kilkunastu sa-
nek „zaprzęg” ruszył leśnymi drogami. Po przejechaniu kilku 
kilometrów kulig dotarł do miejsca startu. Dopełnieniem i uzu-
pełnieniem spotkania było ognisko, pieczone kiełbaski oraz go-
rąca herbata dla wszystkich. 

W trakcie ogniska odbył się konkurs rzutu śnieżką do celu 
oraz konkurs tańca na śniegu dla dzieci. Pogoda dopisała, 
a wszyscy uczestnicy byli zadowoleni z tego wyjątkowego spo-
tkania.

Tekst i foto: Stanisław Borkowski

Koza kujawska
Zgodnie z ludową tradycją, co roku pod koniec kar-

nawału, na Kujawach możemy zobaczyć w różnych 
miejscach tzw. „kozę”. „Koza kujawska” odwiedza nasze 
domy, a nawet obiekty publiczne. Tańcząc i przygrywając 
„koza” uzmysławia nam, że czas karnawału dobiega koń-
ca. Tradycja jest cenną wartością, dlatego na pochwałę 
zasługują wszyscy, którzy podtrzymują i kultywują ten 
oryginalny zwyczaj – charakterystyczny dla regionu Ku-
jaw. W sobotę 09 lutego Orle odwiedziła sympatyczna 
„koza”, która została uwieczniona na zdjęciu.

Foto i tekst Stanisław Borkowski
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 Paweł Płaczkowski lau-
reat i zdobywca II miejsca 
w klasie tubistów w Ogólnopol-
skich Przesłuchaniach Uczniów 
Szkół Muzycznych I i II stopnia 
w Warszawie. Jego promoto-
rem jest prof. Zbigniew Koło-
dziejczak nauczyciel Szkoły 
Muzycznej w Radziejowie.

Paweł jest mieszkańcem 
naszej gminy. Swoją karierę 
muzyczną rozpoczął w 2007 
roku jako uczeń gry na instru-
mencie dętym zwanym tubą, 
pod kierownictwem instruktora 
muzycznego Sławomira Śnie-
gowskiego. 

Już od samego początku 
Paweł wykazywał się sumien-
ną pracą, dużym zaangażowaniem oraz wielkim talentem. 
Szybko został zauważony i doceniony poprzez przyjęcie do 
składu młodzieżowej orkiestry dętej ,,Sempre Cantabile” pod 
batutą Zbigniewa Wojciechowskiego, działającej w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Topólce. Pomimo iż Paweł po ukończeniu 
Gimnazjum w Topólce dalszą edukację muzyczną rozpoczął 
w Szkole Muzycznej w Radziejowie, do chwili obecnej jest 
członkiem naszej orkiestry i wśród kolegów oraz kapelmistrza 
uważany jest za najlepszego z muzyków. Cieszymy się bar-
dzo z jego sukcesów i życzymy dalszych. 

Zdajemy sobie sprawę z tego, że dzięki jego umiejętno-
ściom otrzyma wkrótce ciekawe propozycje. Mamy jednak na-
dzieję, że Paweł nie zapomni o nas.

Foto GOK
Tekst: Jan Błaszczyk
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Czyżby dzieci z naszej parafii były 
tak grzeczne, że Mikołaj w tym roku 
postanowił odwiedzić je po raz drugi? 
Pewnie tak, bo 10 lutego przybyłe do 
świerczyńskiej świątyni maluchy otrzy-
mały paczki ze słodkościami. 

Co prawda darczyńca nie przybył 
osobiście, jednak dzielnie zastąpiły go 
przedstawicielki młodzieżowego koła 
Caritas, które wręczyły dzieciom  poda-
runki. W ramach podziękowania ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Paniewie 
zrobili własnoręcznie plakat z podzięko-
waniem dla ofiarodawcy.

Elżbieta Pesta
Foto Stanisław Wojtysiak

Odpust Św. Doroty  
w Orlu

W niedzielę 10 lutego w Kościele parafialnym w Orlu, miała 
miejsce szczególna uroczystość. Na odpust Św. Doroty – pa-
tronki Kościoła (przynajmniej od 600-set lat), przybyło wielu 
gości i parafian. Na zaproszenie Księdza Proboszcza Tade-
usza Szczepaniaka przybyli także księża z dekanatu Lubra-
nieckiego, z Księdzem Dziekanem na czele. Uroczystą mszę 
św. sprawował Ksiądz Krzysztof – Salezjanin z Torunia wraz 
z Księdzem Julianem z Włocławka. Uroczystość odpustową 
uświetnili swą obecnością druhowie strażacy z Orla i Bycza 
oraz myśliwi ze swymi sztandarami.

Foto i tekst Stanisław Borkowski

Podarunki trafiły w ręce świerczyńskich dzieci

Sukces Pawła

Na zdjęciu: Paweł Płaczkowski 
i prof. Zbigniew Kołodziejczak.
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Według różnych badań, co trzeci Polak szczotkuje 
zęby raz w tygodniu, a trzy czwarte z nas nie myje 
rąk po wyjściu z toalety. Do tego o 20 procent wzro-
sła liczba przypadków wszawicy. Dlaczego się nie myjemy? 

Wokół higieny jamy ustnej narosło wiele mitów. Choć-
by taki, że gumy miętowe i nitki dentystyczne wystarczą, by 
utrzymać piękny, biały uśmiech. – Żucie gumy, nawet po każ-
dym posiłku nie może zastąpić szczotkowania zębów – mówi 
Kalina Czajkowska, lekarz stomatolog. – Jeśli nie mamy moż-
liwości mycia zębów, rzeczywiście warto żuć gumę, ale tylko 
taką bez cukru.

Zdaniem dermatolog Małgorzaty Huczek, świadomość 
higieny wśród Polaków wcale nie jest najgorsza, ale... tyl-
ko w dużych miastach. – Tam bowiem styl życia narzuca 
konieczność utrzymania czystości, bo za tym idzie akcep-
tacja społeczna, czy możliwość znalezienia pracy – mówi 
ekspertka. – Na wsiach jest mniejszy dostęp do infrastruk-
tury sanitarnej i mniejsza świadomość kultury zdrowotnej.

Według Wiesława Rozbickiego z Sanepidu, wszystkiemu 
winne są m.in. tradycje i środowisko, w jakim dorastamy. – 
Sytuacja powoli się poprawia, ale nie tak, że należałoby już 
bić brawo. Wciąż jeszcze nic nie jest w porządku.

Źródło – internet
opr. Anna Wasiak

Z inicjatywy Izb Rolniczych 14 lutego zostało zorganizowa-
ne dwudniowe szkolenie z zakresu „Dostosowanie gospodarstw 
rolnych Pomorza i Kujaw do wymogów wzajemnej zgodności”. 
Uczestnikami szkolenia byli rolnicy, lokalni liderzy poszczegól-
nych sołectw.

Dzień pierwszy szkolenia mieliśmy w GOK w Topólce. Zaję-
cia były prowadzone przez Pana Zbigniewa Pawłowskiego, któ-
ry omówił temat nowych zasad jednolitej płatności obszarowej 
w latach 2014–2020 i Pani Cecylia Kimber, prelekcja była na 
temat dostosowania zarządzania gospodarstwem rolnym w wa-
runkach obowiązku rolników do przestrzegania zasad wzajem-
nej zgodności.

W drugim dniu zajęć został zaplanowany wyjazd studyjny 
do gospodarstwa Małgorzaty i Zbigniewa Michalaków w Sie-
rakowach. Było to praktyczne zapoznanie się z wdrożoną już 
i stosowaną zasadą wzajemnej zgodności. 

Informacja ze szkolenia

System Wzajemnej Zgodności – SWZ (ang. cross-complian-
ce) jest instrumentem Wspólnej Polityki Rolnej i polega na uza-
leżnieniu płatności bezpośrednich oraz płatności w ramach zrów-
noważonego gospodarowania na gruntach rolnych i leśnych. 
To na beneficjentach spoczywa obowiązek utrzymania całego 
gospodarstwa rolnego w dobrym stanie, utrzymania gruntów 
w dobrej kulturze rolnej oraz obowiązek utrzymania powierzchni 
trwałych użytków zielonych na odpowiednim niezmienionym po-
ziomie. Obowiązkiem jest też identyfikacja i rejestracja zwierząt 
utrzymywanych w gospodarstwie. Dbanie o środowisko natural-
ne. Ochrona dzikiego ptactwa i zwierząt. Ważnym zadaniem dla 
gospodarzy jest ochrona zdrowia ludzi i zwierząt, a także troska 
o zdrowotność roślin i dobrostan zwierząt.

Zakres istotnych informacji z punktu widzenia wymagań jest 
inny dla każdego gospodarstwa. W konkretnym gospodarstwie 
minimalny zakres wymogów wzajemnej zgodności zależy od 
kierunków prowadzonej produkcji. Prawidłowe ustalenie mini-
malnego zakresu zgodności dobrze jest powierzyć doradcy.

Szczegółowe informacje na temat SWZ każdy aktywny rol-
nik otrzymał w broszurce pt. „Zasada Wzajemnej Zgodności” 
lub można znaleźć na stronie ARMR – WWW.arimr.gov.pl

Koordynator szkoleń p. Bożena Aleksandrzak.
Foto i tekst Stanisław Wojtysiak
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Urodzili się

Lena Małkowska, ur. 06.12.2012,
zam. Paniewo

Stanisław Derela, ur. 06.06.2012,
zam. Czamaninek

Wiktoria Nowak, ur. 22.01.2013,
zam. Chalno Parcele

Zuzanna Kujawa, ur. 25.01.2013,
zam. Iłowo

Bartosz Śniegowski, ur. 09.01.2013,
zam. Czamaninek

Agata Kaniewska i Łukasz Szwedek,
1 września 2012 r.

1 – Nie mają głosu

2  – Kiepskie drzewo

3  – Może być zimowa

4  – Wyciśnie łzy każdemu

5  – Nauka głoszona w kościele

6  – Chatka

7  – Ostatnia wola

8  –  Można koniec z końcem

KRZYŻÓWKA • KRZYŻÓWKA • KRZYŻÓWKA • KRZYŻÓWKA     (c.d.)

Rozwiązanie krzyżówki – hasło z naklejonym 
kuponem prosimy nadsyłać do końca kwietnia 2013 r. 
na adres:

  Redakcja „Nasze Sprawy”
  87-875 Topólka, 
  Biuro Rady Gminy

Nasze 
Sprawy 1/78ku

po
n

10

13 15 20 18 19 8 6 5

15 4 7 1 5 1 16 8 6

17 15 14 3 915 21 6

15 3 8 6 14 21 8 11 14 16 8 6 9 210

9  – Bije waleta

10  – Okolicznościowe ciasto

11  – Mikołaj

Zwycięzcy z poprzedniego numeru: Sylwia Maciejew-
ska (Świerczynek), Klaudia Kubiak (Świerczyn), Gabrie-
la Tuszyńska (Galonki). Po odbiór nagród zapraszamy 
do Biura Rady Gminy 5 kwietnia br.


