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Rok rolniczego trudu, pracowite 
i sprawne ręce, kobiety zamknęły  

w bochen pachnącego chleba. Wspólnie 
przyniosły efekt swojej pracy do kościoła, 
aby jak co roku poświęcić go, podzięko-
wać Bogu za szczęśliwe zbiory i prosić  
o dalszą opiekę. O to, aby w żadnym 
naszym domu tego chleba nie zabrakło 
i aby Ci, którzy dzielą ten chleb, dzielili 
sprawiedliwie.
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26 sierpnia 2011 roku  
po ciężkiej chorobie 

odszedł od nas 
ś.p. PIOTR  PAWEŁ  KALINOWSKI.

Piotr był kolegą, przyjacielem, poli-
tykiem, a przede wszystkim społeczni-
kiem.

Był radnym gminnym przez dwie ka-
dencje, współzałożycielem naszego biule-
tynu i twórcą jego tytułu.

Pełnił funkcję przewodniczącego Rady 
Gminy IV kadencji.

Cześć jego pamięci!
Redakcja

Ostatnie pożegnanie

BIELKI 
reaktywacja KGW

Nowy sołtys – nowa jakość życia społecznego wsi.
Z inicjatywy Sołtysa Janiny Jarzynowskiej zostało zwoła-

ne w środę, 20 lipca, w Świetlicy Wiejskiej w Bielkach, spotka-
nie kobiet, w którym uczestniczyło 17 pań. Gościem spotkania 
była przedstawicielka Zarządu Regionalnego Związku Kółek 
i Organizacji Rolniczych we Włocławku Maria Kolińska – od-
powiedzialna za wspieranie działalności KGW. 

Pani Kolińska mówiła o historii powstania i działalności 
KGW w dawnej Polsce i dziś, przedstawiła regulamin działa-
nia Koła oraz możliwości i korzyści, jakie daje przynależność 
do stowarzyszenia. Po krótkiej dyskusji – jednogłośnie podjęto 
decyzję o wznowieniu działalności Koła Gospodyń Wiejskich 
w Bielkach. Wybrano zarząd w składzie: Przewodnicząca – 
Agnieszka Głowacka, Skarbnik – Anna Balcerak, a sekre-
tarzem została Elżbieta Pesta. Została też ustalona składka 
członkowska w wysokości 10 złotych na kwartał, opracowano 
wersję roboczą założeń i planu działania. Podstawą do opra-
cowania planu pracy i działalności koła jest:
1 – Współpraca z Wójtem i Samorządem Gminy w realizacji 
zadań związanych z Planem Odnowy Miejscowości Bielki
2 – Aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym, społecznym 
i integracyjnym wsi, gminy i powiatu.
3 – Wspólne działanie z Samorządem Wiejskim Sołectwa 
i Komisją do spraw promocji i odnowy wsi Bielki.
4 – Praca na rzecz integracji wszystkich organizacji i stowa-
rzyszeń działających na terenie Gminy. 

Były jeszcze inne propozycje, które należy dopracować, 
przemyśleć i dokonać właściwego wyboru. Znając entuzjazm 
i zaangażowanie społeczne liderów tej organizacji wiem, że 
wybór, choć niełatwy będzie właściwy. 

(na zdjęciu od lewej sołtys – Janina Jarzynowska, przewodnicząca koła Agniesz-
ka Głowacka, gość Maria Kolińska, skarbnik Anna Balcerak)

Tekst: Stanisław Wojtysiak
Foto: Elżbieta Pesta

RADA  GMINY   
TOPÓLKA

Obradowała 17 czerwca br. na V Sesji, na której radni 
podjęli uchwały w sprawie:
1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego 

i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Topólka za 
2010r.

2) Udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykona-
nia budżetu za 2010 rok.

3) Określenie zakresu i formy informacji o przebiegu wykona-
nia budżetu Gminy za I półrocze, informacji o kształtowa-
niu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji 
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządo-
wych instytucji kultury.

4) Zasad i trybu udzielenia dotacji na prace konserwatorski, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisa-
nym do rejestru zabytków.

5) Udzielenie dotacji z budżetu gminy parafii Rzymsko-Ka-
tolickiej pw. św. Doroty w Orlu na prace konserwatorskie 
przy kościele parafialnym w Orlu.

6) Przystąpienie i realizacja projektu budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków w ramach działania 3.2.1. „Podsta-
wowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

7) Przyjęcia „Zasad budowy i finansowania przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenia gminy Topólka”.

8) Partycypacja przyszłych użytkowników na koszt budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków w latach 2011-2013.

9) Przyjęcie programu „usuwanie azbestu i wyrobów zawie-
rających azbest dla Gminy Topólka na lata 2011-2013”.

10) Zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze 
środków budżetu gminy w zakresie usuwania materiałów 
budowlanych zawierających azbest.

11) Uchylenie uchwały Nr IV/26/11 z dnia 30.03.2011r. 
w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Kamieńczyk.

12) Zmiany uchwały Nr III/13/10 Rady Gminy Topólka 
z 29 grudnia 2010r w sprawie uchwalenia budżetu gminy 
na 2011r.

13) Zmiany uchwały Nr III/14/10 Rady Gminy Topólka z dnia 
29 grudnia 2010r. w sprawi Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Topólka na lata 2011-2014r.

Na naukę  
nigdy nie jest za późno

Siedleckie Centrum Edukacyjne ogłasza nabór uczniów do 
otwieranego liceum dla dorosłych przy Publicznym Gimnazjum 
im. Adama Mickiewicza w Topólce.

Powstająca szkoła średnia w Topólce będzie prowadzona 
w dwóch kategoriach: tj Liceum Ogólnokształcące Dla Doro-
słych i uzupełniające liceum dla dorosłych. Czas trwania nauki 
w pierwszej kategorii trwa 3 lata, a w drugiej 2 lata. Do liceum 
ogólnokształcącego trzeba mieć ukończone gimnazjum lub 
ośmioklasową szkołę podstawową, natomiast w liceum uzu-
pełniającycm trzeba mieć ukończoną szkołę zawodową.

Zajęcia odbywać się będą co dwa tygodnie, sobota i nie-
dziela. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia szkoły 
średniej.

Wykładowcami będą nauczyciele Publicznego Gimnazjum 
w Topólce.

Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie szkoły 
lub pod nr telefonu 542869099.

Redakcja
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Cenna inicjatywa  
strażaków ochotników 

z Paniewa
była okazją do wizyty Przewodniczącej Rady Gminy i Wój-
ta w jednostce OSP w Paniewie.

Dzisiaj strażacy ochotnicy coraz rzadziej wyjeżdżają do 
pożarów, niemniej ich służba społeczeństwu jest wciąż bardzo 
potrzebna. Coraz gwałtowniejsze zjawiska atmosferyczne po-
wodują podtopienia, łamanie i wyrywanie drzew, nasi strażacy 
jako pierwsi walczą z żywiołem i usuwają jego skutki. Często 
konieczne są akcje zbierania niebezpiecznych owadów os 
i szerszeni. Takie interwencje strażaków wymagają odpowied-
niego sprzętu i wyposażenia.

Pomyśleli o tym wspólnie z Wójtem strażacy z Paniewa. 
Zakupili piłę spalinową, drabinę składaną oraz kombinezony 
ochronne do usuwania niebezpiecznych owadów. Pieniądze 
uzyskali ze sprzedaży złomu, który wcześniej zebrali od miesz-
kańców okolicznych wsi, a brakującą część Wójt dofinansował 
z budżetu gminy. Głównym inicjatorem działania paniewskich 
strażaków był Naczelnik jednostki – Marek Maciejewski. Za tę 
cenną inicjatywę Wójt złożył strażakom podziękowania. Wój-
towi zaś, za wizytę w jednostce oraz wsparcie finansowe za-
kupu sprzętu podziękował Naczelnik OSP z Paniewa. Niemal 
natychmiast po zakończeniu oficjalnego przekazania sprzętu 
strażakom, niezbędna była interwencja dotycząca usunięcia 
szerszeni w gospodarstwie pana Jana Czarneckiego w Pa-
niewku.

Foto Stanisław Wojtysik
Alfreda Smól

Inwestycje drogowe
Gmina Topólka realizując zadania inwestycyjne w zakresie 

infrastruktury drogowej oddała kolejny odcinek przebudowanej 
drogi, w ramach Narodowego Programu Odnowy Dróg Lokal-
nych „schetynówka”. Przebudowano drogę gminną Dębian-
ki – Sarnowo w miejscowości Czamaninek na długości około 
2km. W ramach przebudowy wymienionych zostało 6 przepu-
stów drogowych z barierkami. Wybudowany został chodnik na 
długości 200m, odwadniający drenaż z kamienia i studzienki 
w celu zapobieżeniu podtopieniom drogi. Ogólny koszt prze-
budowy to około 650 tys. zł, z czego 295 tys. zł to środki po-
chodzące z dotacji. Wykonawcą robót była, firma „Spec-Dróg” 
z Włocławka.

W uroczystym otwarciu drogi uczestniczyli: mieszkańcy 
wsi Czamaninek z sołtysem – Alicją Kordylak, Przewodniczą-
ca Rady Gminy Anna Niedośmiałek, Wójt Gminy, przedsta-
wiciel Wojewody Kujawsko-Pomorskiego pan Krzysztof Smo-
czyk oraz poseł na Sejm RP pan Marek Wojtkowski. Obecni 
byli też inspektor nadzoru i przedstawiciele firmy. Poświęcenia 
drogi dokonał ks. kan. Antoni Wojciechowski.

foto i tekst Stanisław Wojtysiak

Nowy Rok Szkolny 2011/2012
Organizacja roku szkolnego 2011/2012 nie różni się zasadni-

czo od roku poprzedniego.
W gminie funkcjonują cztery placówki oświatowe, do których 

uczęszcza 488 uczniów, o 20 mniej niż w roku poprzednim. W od-
działach przedszkolnych uczy się 103 dzieci, o jedno dziecko mniej 
niż w roku ubiegłym ,w tym 44 sześciolatków, 31 pięciolatków i 28 
trzy – i czterolatków.

Do Gimnazjum uczęszcza 183 uczniów, do SP w Topólce 218 
uczniów, zajęcia odbywają się w 12 klasach, a w 3 klasach wycho-
wania przedszkolnego uczy się 87 uczniów ( 33 sześciolatków, 26 
– pięciolatków i 28 trzy- i cztertolatków).

W SP w Paniewie w 6 klasach uczy się 53 uczniów, a w oddzia-
le przedszkolnym jest 9 dzieci (6 sześciolatków i 3 pięciolatków). 
W SP w Czamaninie w 5 klasach uczy się 34 uczniów. W oddziale 
przedszkolnym jest 7dzieci (5 sześciolatków i 2 pięciolatków).

W bieżącym roku szkolnym obowiązkowym wychowaniem 
przedszkolnym objęte są dzieci pięcioletnie.

Dowożenie funkcjonować będzie wg nowych tras i harmono-
gramów: 

Trasa nr 1 Topólka – Czarnocice – Znaniewo – Orle – Rybiny – 
Topólka; Trasa nr 2 Topólka – Chalno – Wola Jurkowa – Kolonia 
Czamanin – Czamaninek – Topólka – Świerczynek – Iłowo – To-
pólka; Trasa nr 3 Topólka – Olszak – Kamieńczyk – Kamieniec 
– Sierakowy – Kozjaty – Czamanin – Karczówek – Topólka; Trasa 
nr 4 (GIMBUS) Topólka – Torzewo – Paniewo – Świerczyn – Bielki 
– Topólka.

W roku bieżącym czterech uczniów niepełnosprawnych z na-
szej gminy będzie dowożonych do Specjalnego Ośrodka Szkolno- 
Wychowawczego w Radziejowie „busem” gminnym.

W roku bieżącym szkoły realizować będą tylko jeden projekt 
unijny z zakresu edukacji wczesnoszkolnej pn. „Indywidualizacja 
procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawo-
wych”. W ramach tego projektu będą prowadzone zajęcia z dzieć-
mi posiadającymi trudności w czytaniu, pisaniu i liczeniu, zajęcia 
dla dzieci z zaburzeniami mowy, gimnastyka korekcyjna, zajęcia 
rozwijające zainteresowania uczniów: matematyczno-przyrodnicze, 
plastyczne i muzyczne.

Roman Antczak
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SPACEREM  PO  INWESTYCJACH
Odnowa wsi (świetlice, parkingi i drogi)

Remonty świetlic
Gmina Topólka w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich z Działania „Odnowa Wsi” w roku 2011 rozpoczęła 
remont i modernizację świetlic wiejskich. Na ten cel przezna-
czono 215 936 zł, z czego na poszczególne obiekty przypadają 
następujące kwoty: 

• Świetlica w Bielkach koszt inwestycji to – 58.514 zł. 

• Świetlica w Torzewie koszt inwestycji – 67.521 zł.

• Świetlica w Kamieńcu koszt inwestycji – 31.280 zł.

• Świetlica w Paniewie koszt inwestycji – 48.621 zł.

• Świetlica w Woli Jurkowej koszt inwestycji – 10.000 zł reali-
zacja zadania ze środków budżetowych gminy.

Wykonawcą wszystkich remontów świetlic jest Przedsię-
biorstwo „UNIWEKTOR” Sp. z o.o., al. Kazimierza Wielkiego 5, 
87-800 Włocławek. Planowany termin zakończenia robót – 
15 września 2011r.

Budowa parkingów
Ruszyły kolejne inwestycje mające na celu poprawę bezpie-

czeństwa i estetyki miejscowości. Firma „Er-Bruk”, Avetisyan 
Karen z Wielgiego rozpoczęła prace związane z budową par-
kingu przy drodze powiatowej w Topólce.

Remont

Po remoncie
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dłużek – Morzyce; 
Czamaninek – 
Czamanin; Chal-
no – Kamieńczyk; 
Świerczyn – Bo-
dzanowo; Świer-
czynek – Czarno-
cice i Orle – Orle. 
Wartość robót 
budowlanych na 
tych 11 odcinkach 
dróg zamyka się 
kwotą bliski 1 mln 

50 tys. zł. Wykonawcami robót są: Zakład Usług Drogowych 
Marek Smorczyński, Olsza 3, 88-300 Mogilno (drogi Kozjaty – 
Grochowiska i Świerczynek – Czarnocice); Firma „MAR-DAR” 
Marian Tompalski, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo (droga 
Topólka – Świerczynek); Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługo-
wo Handlowe „MEL-BUD” Sp. z o.o., Marcinkowo 26, 88-110 
Inowrocław 2 (droga Świerczyn – Bodzanowo) oraz Przedsię-
biorstwo Usługowo Handlowo Transportowe Waldemar Kowal-
ski, Podgórzyn 62, 88-400 Żnin (7 pozostałych odcinków dróg). 
Ostateczny termin zakończenia robót – 3 września 2011r.

Okres wakacji w placówkach oświatowych to czas na pro-
wadzenie prac związanych z przygotowaniem obiektów szkol-
nych do prawidłowego funkcjonowania.

Prace remontowe prowadzone były w niewielkim zakre-
sie ze względu na niewielkie środki finansowe zabezpieczone 
w budżetach szkół.

Gimnazjum – odnowiono frontową elewację budynku, ele-
wację korytarza i przeprowadzono drobne prace konserwator-
skie na hali sportowej. Zakupiono wykładzinę typu tarket, która 
będzie założona jeszcze w tym roku na korytarzu górnym.

Przeprowadzono część prac na boisku szkolnym m.in za-
siano trawę,wykonano odwodnienie hali sportowej od strony 
komisariatu.

W Szkole Podstawowej w Topólce odnowiono elewację 
frontową budynku szkoły, wykonano chodnik do bocznego wej-
ścia do szkoły, odnowiono elewacje w sali nr 19, poprawiono 
elewację na sali gimnastycznej.

Natomiast w budynku przedszkola będą położone płytki 
typu gres na korytarzu górnym.
Szkoła Podstawowa w Paniewie

Tu odnowiono trzy sale lekcyjne, gabinet dyrektora. Napra-
wione również zostały kominy wentylacyjne i rynny na budynku 

Przygotowanie szkół  
do nowego roku szkolnego 2011/12

głównym szkoły. Przeprowadzono konserwacje podłóg i zaku-
piono meble do oddziału przedszkolnego.

W Szkole Podstawowej w Czamaninie odnowiono czte-
ry sale lekcyjne, pokój nauczycielski, kuchnię, korytarz górny 
i dolny, przeprowadzono konserwację podłóg zgodnie z decy-
zją SANEPID.

Roman Antczak

P o d o b n e 
obiekty powstają 
również przy za-
bytkowym kościół-
ku w Czamaninku, 
a także przy świe-
tlicach wiejskich 
w Sierakowach, 
Bielkach i Sadło-
gu. Wykonawcą 
ich jest w/w fir-
ma „ER-BRUK”. 
Szacowany koszt 
tych inwestycji 
wyniesie około 
350 tys. zł. Prze-
widywany okres 
zakończenia prac 
to 15 września. 
Inwestycje te, to 
kolejny krok mają-
cy na celu popra-
wę jakości życia 
mieszkańców na-
szej gminy. Środki 
na realizację tych 

zadań pochodzą z budżetu gminy oraz z PROW-u.

Przebudowy dróg
Oprócz przebudowy dróg gminnych w Paniewku i Czama-

ninku, realizowanych z udziałem środków z UE w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-
-Pomorskiego oraz Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych – tzw. schetynówki, którym w niniejszym numerze 
NASZYCH SPRAW poświęcony jest odrębny artykuł. Gmina To-
pólka w roku bieżącym wykonuje przebudowy 11 odcinków dróg 
gminnych finansowanych z własnych środków. Są to drogi: Cza-
manin – Chalno; Kozjaty – Grochowiska; Znaniewo – Głuszy-
nek; Topólka – Świerczynek; Powałkowice – Bodzanowo; Sa- Foto: Stanisław Wojtysiak                                         Tekst: Andrzej Jarzynowski

Foto: Stanisław Wojtysiak
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4 września dziękowaliśmy Bogu za dary ziemi, za ochronę przed kata-
klizmami, które ominęły topólecką ziemię. Dziękowaliśmy za trudny, ale 
szczęśliwie zakończony rok zbiorów. W dziękczynnej Mszy Świętej uczest-
niczyli rolnicy naszej gminy i zaproszeni goście. Bochny chleba przyniesione 
w darze i dożynkowe wieńce zostały poświęcone i z procesją wniesione do 
świątyni. Po uroczystej liturgii Mszy Św. życzenia rolnikom złożyli starostowie 
dożynek Renata Grzybowska i Marek Nowak. Na zakończenie uroczysto-
ści chlebem z tegorocznych zbiorów zostali obdarowani zaproszeni goście, 
a wszyscy uczestnicy dożynkowej uroczystości symbolicznie podzielili się 
chlebem.

Foto i tekst Stanisław Wojtysiak

Święto Plonów w Topólce

Starostowie dożynek

Dębianki

Borek

Znaniewo

Topólka

Bielki
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4 września o godz.15,00 na stadio-
nie w Dębiankach rozpoczęła się impre-
za plenerowa pod hasłem „zakończenie 
lata 2011”. Były stoiska wystawowe, ga-
stronomiczne, grochówka prosto z kuchni 
polowej i stoiska zabawowe dla dzieci, 
które dostarczyły dzieciakom dużo emocji 
i radości. W części artystycznej wystąpił 
zespół muzyczny z naszego gimnazjum 
„CLOCK” i Aneta Królak laureatka wielu 
konkursów i festiwali piosenki dziecięcej 
i młodzieżowej. Były też konkursy i zaba-
wy z nagrodami.

Foto i tekst Stanisław Wojtysiak

Po eliminacjach wojewódzkich w Grudziądzu drużyna Ze-
społu Szkół Samochodowych we Włocławku w składzie: Ra-
dosław Wojdak, Bartłomiej Golasiński, Sylwester Spryszyński 
– uczniowie trzeciej klasy technikum zajęli pierwsze miejsce, 
a Radosław Wojdak był indywidualnie trzeci. Załoga Samocho-
dówki zakwalifikowała się do uczestnictwa w Finale Ogólnopol-
skim w Myślenicach (woj. Małopolskie), gdzie zajęła V miejsce 
w finałach XV Jubileuszowego Ogólnopolskiego Turnieju Mo-
toryzacyjnego, które odbywały się w dniach 10-12 czerwca 
2011 r. w Myślenicach, indywidualnie Radek był najlepszym 
zawodnikiem turnieju.

Foto z archiwum szkoły

Ogólnopolski Turniej Motoryzacyjny 
z udziałem naszego zawodnika

Zakończenie lata 2011-09-06

Informacja o zmianie adresu
Informujemy naszych czytelników, że nastąpiła zmiana 

w adresie mailowym redakcji:
naszesprawy-topolka@o2.pl

Adres do korespondencji
Redakcja „Nasze Sprawy”

87-875 Topólka
Biuro Rady Gminy
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Na pierwszy zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Topólce festiwal zjechały cztery orkiestry dęte, z Brześcia 
„Brestivia”, ze Śmiłowic „Orkiestra Dęta OSP”, „Solanie” z Kło-
dawy i Młodzieżowa Orkiestra „Sempre Cantabile” z Topólki. 
Chociaż obsada festiwalowa była skromna, to jednak repertu-
ar koncertowy orkiestr był bardzo interesujący i oryginalny dla 
każdego zespołu, to też organizatorzy postanowili nie punk-
tować orkiestr, a przyznać cztery równoznaczne puchary za 
udział w festiwalu. Puchary zostały ufundowane przez Wójta 
Henryka Orłowskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Annę 
Niedośmiałek i Dyrektora GOK w Topólce Jana Błaszczyka. 
Po wręczeniu pucharów Wójt podziękował uczestnikom, go-
ściom i widzom za udział i zaprosił wszystkich na drugi festi-
wal w przyszłym roku. PIERWSZY TOPÓLECKI FESTIWAL 
ORKIESTR DĘTYCH uważam za zamknięty – powiedział na 
zakończenie gospodarz gminy.

Foto i tekst Stanisław Wojtysiak

Pierwszy Topólecki Festiwal Orkiestr Dętych

Brześć

Topólka

Kłodawa

Śmiłowice
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ŚWIETLICA  SIERAKOWY

Zabawy, gry, konkursy, pie-
czenie ciasta i degustacja to 
ulubione zajęcia dzieci ze Świe-
tlicy Wiejskiej w Sierakowach. 
Na degustację swoich wypieków 
dzieci zaprosiły Przewodniczącą 
Rady Gminy Annę Niedośmiałek 
i Sołtysa Małgorzatę Michalak.

Podobnie jak na Bielkach, 
20 lipca gościło wesołe mia-
steczko i chociaż nastąpiło zała-
manie się pogody, dzieci to nie 

zniechęciło do uczestniczenia w zabawie.

Tekst opracowała Redakcja na podstawie informacji uzyskanych od opiekunek 
dzieci Marleny Białeckiej i Beaty Głowackiej.

Foto: Marlena Białecka i Agnieszka Głowacka 

Z programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” realizowany był 
projekt integracyjno-środowiskowy „Nie bójmy się uczyć” pod 
hasłem „Wakacje 2011”. W ramach realizacji tego projektu od-
bywały się zajęcia świetlicowe.

ŚWIETLICA  WIEJSKA  W  BIELKACH
W Bielkach nie było 

wolnej soboty, wolnej nie-
dzieli były po prostu wa-
kacje. Bardzo często pod 
okiem opiekunki Beaty Gło-
wackiej dzieciaki organi-
zowały sobie potańcówkę. 
Zrobiły zrzutkę na napoje 
i ciasteczka, zorganizowały 

odrobinę muzyki 
i impreza gotowa.

Jak widać wy-
starczy chcieć, 
mieć pomysł, do-
bry humor i moż-
na miło spędzić 
czas wśród przy-
jaciół.

Natomiast 20 lipca zawitało do Bielek dmuchane wesołe 
miasteczko, znakomity pomysł organizatorów wakacji dla dzie-
ci. Pomalowane i uśmiechnięte buzie są tego dowodem.

Ostatnia sobota wakacji

Wakacje 2011

„JEDZIE POCIĄG Z DALEKA” to wspólna zabawa trzech za-
przyjaźnionych świetlic. Gminny Ośrodek Kultury w Topólce był 
organizatorem wspólnego grillowania i zabawy. Było to spotka-
nie dzieci i młodzieży szkolnej z trzech świetlic naszej gminy: 
tj.Bielki, Wola Jurkowa, GOK w Topólce. Była to kolejna impre-
za wakacyjna sfinansowana ze środków projektu systemowego 
Program Operacyjny „Kapitał Ludzki”, w ramach programu inte-
gracyjnego „Nie bójmy się uczyć” ze środków przeznaczonych 
na realizację wakacji 2011. Program ten realizowany jest przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Topólce. Nadzór nad 
realizacją tego programu sprawuje koordynator projektu Arka-
diusz Jąkalski.

Jaka to była zabawa, wystarczy popatrzeć na fotografie.
Inicjatorkami tego spotkania były panie: Grażyna 

Błaszczyk, Wioletta Nowak i Beata Głowacka na co dzień 
prowadzący zajęcia z dziećmi w swoich świetlicach. Nad 
bezpieczeństwem i porządkiem w czasie imprezy pieczę 
sprawował osobiście Dyrektor GOK Jan Błaszczyk. 

Foto i tekst Stanisław Wojtysiak
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pomoc organizacyjno-finansową, szczególnie dziękujemy przy-
jaciołom z Włocławskiego Klubu Wodniaków PTTK za tech-
niczną w zorganizowaniu ogólnopolskiego spływu kajakowego 
w dniach 19-22 maja 2011. Do zobaczenia za rok!

Na podst. tekstu komandora spływu Lecha Wojciecha Krajewskiego 
opracowała M. Jarzynowska

Jubileuszowa Zgłowiączka

Przed 680 laty Rycerstwo Polskie pod wodzą Króla Polski 
Władysława Łokietka odniosło zwycięstwo nad rycerzami Za-
konu Krzyżackiego. Współcześnie już po raz dziesiąty odby-
ła się rekonstrukcja tej historycznej bitwy, w której podobnie 
jak wtedy Polscy Rycerze odnieśli zwycięstwo. W niedzielę 
na dwie godziny przenieśliśmy się w XIV wiek. To właśnie 
27 września 1331 roku Król Polski Władysław Łokietek wraz 
ze swoim rycerstwem podjął walkę z Zakonem Krzyżackim. 
Co prawda historycy mają podzielone zdania co do wielkiego 
zwycięstwa pod Płowcami, niemniej legenda głosi, że Łokietek 
pogonił Krzyżaków aż pod sam Inowrocław i tam właśnie po-
wstała miejscowość Tupadły. Nazwa prawdopodobnie pocho-
dzi od powiedzenia „tu padły ostatnie chorągwie krzyżackie”. 
Dopisała pogoda i widzowie, których zjechało się bardzo dużo, 
by podziwiać to wydarzenie. Po zakończonej bitwie odbyły się 
pokazy zbroi i kunsztu rycerskiego, można było zrobić sobie 
zdjęcie pamiątkowe z królem, a bardziej współcześnie, to lot 
balonem i część artystyczna, podczas której zaprezentował się 
zespół folklorystyczny „Kujawiaki” z Osięcin, kapela „Radzie-
jowiacy”, Andrzej Bator piosenkarz operetkowy oraz zespół 
„Czerwone Gitary”.

Stanisław Wojtysiak

XX Ogólnopolski Spływ Kajakowy 
Zgłowiączką z racji jubileuszu patronatem 
objął Marszałek województwa kujawsko-
-pomorskiego Piotr Całbecki oraz prezy-

dent Włocławka Andrzej Pałucki.
Jak zawsze przygotowania rozpoczęliśmy wczesną wiosną, 

gdy rzeka mocno wychodziła poza swoje terytorium, z nadzieją 
patrzyliśmy jak powoli woda opada, wracając do swojego śred-
niego poziomu i umożliwiając nam rozpoczęcie dorocznej im-
prezy. Uczestników spływu mamy z całej Polski, wprowadzamy 
więc nowy element krajoznawczy – chwaląc się naszymi Ku-
jawami pokazujemy „piramidy kujawskie w Sarnowie” oraz pe-
rełkę sakralnych budowli – drewniany kościół w Orlu. W piątek 
o poranku w Orlu rozpoczynamy spływ. Jak zawsze oficjalne 
otwarcie przy moście w Topólce, gdzie dociera także grupa 
kolarzy z Włocławskiego Krajoznawczego Klubu Rowerowego 
PTTK „Cyklista”. Pogoda piękna, a rzeka mimo drobnych uciąż-
liwości wodniakom przyjazna. Jak co roku odpoczynek z noc-
legami w tych samych miejscach, Kazanie i Machnacz, a meta 
we Włocławku. U stóp Katedry Włocławskiej po przepłynięciu 
55 km, po powitaniach sympatyków, przyjaciół i rodzin uroczy-
ście kończymy jubileuszowy spływ. Dziękujemy wszystkim za 

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
– odpust w parafii Świerczyn – to jedno z najstarszych świąt 
Maryjnych w roku liturgicznym. W tradycji ludowej dzień ten 
wiąże się ze święceniem płodów rolnych i ziół. Stąd druga na-
zwa święta Matki Bożej Zielnej.

Jak co roku suma 
odpustowa zgromadziła 
licznych wiernych z na-
szej parafii i gości. Przy 
polowym ołtarzu liturgię 
sprawował ks. koman-
dor Krzysztof Karpiński. 
W homilii nawiązał do 
przypadającego tego 
dnia święta Wojska Pol-
skiego, obchodzonego 

na pamiątkę cudu nad Wisłą – zwycięstwa Polaków w bitwie 
z bolszewikami w 1920 roku. Poprzez religijno-patriotyczny cha-
rakter swej wypowiedzi ukazał zgromadzonym, że nasz stosu-
nek do Ojczyzny jest miarą naszej religijności. Potwierdzeniem 
tych słów były przytoczone przykłady autorytetów moralnych, 
żyjących i postępujących według zasady: Bóg, Honor, Ojczyzna. 

Uroczystą oprawę Mszy Świętej stanowił udział w niej mło-
dzieżowej orkiestry „Sempre Cantabile” z Topólki pod batutą 
Zbigniewa Wojciechowskiego.

Uroczystość odpustowa

Foto: Stanisław Wojtysiak                                                   Tekst: Elżbieta Pesta
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Ocalić od zapomnienia

Generalny remont kościoła w Orlu

W obecnym numerze biuletynu przedstawiam drogę życio-
wą pana Stanisława Polewskiego z Woli Jurkowej, rocznik 
1917. Urodził się w pobliskim Mąkoszynie. Rodzice mieszkaii 
blisko kościoła. Tam ukończył 6 klas szkoły podstawowej. Na 
początku lat trzydziestych rodzice kupili gospodarstwo w Ma-
rusinie obecnie Wola Jurkowa. Do wojny pracuje w gospodar-
stwie rodziców. We wrześniu 1939 jest poborowym, czyli zdol-
nym do wojska, ale zawierucha wojenna sprawiła, że nie został 
wcielony do wojska. W maju 1940 roku rodzina Polewskich 
zostaje wysiedlona przez Niemców ze swojego gospodarstwa. 
Zostają wywiezieni do obozu przejściowego w Łodzi, a stam-
tąd rodziców wywieziono do Generalnej Guberni koło Biłgora-
ja (obecnie Lubelskie), a dzieci, czyli Stanisław Polewski, jego 
brat Teodor i siostra Regina zostały wywiezione do pracy przy-
musowej do Niemiec. Stanisław Polewski trafił do miejscowo-
ści Hopke nad rzeką Elbą koło Hamburga. Przez ponad 5 lat 
pracował przymusowo u niemieckiego gospodarza, który nazy-
wał się Miler. Polityka Niemców wobec Polaków była bardzo 
restrykcyjna. Nie wolno było Polakom zadawać się z Niemkami, 
czyli utrzymywać jakichkolwiek kontaktów pod groźbą utraty ży-
cia. W czasie wojny był więziony przez kilka miesięcy tylko za 
to, że ktoś mu ukradł pożyczony rower. Z więzienia brano ludzi 
do rozbrajania niewybuchów (bomb). Zgłosił się na ochotnika 
do tych niebezpiecznych prac, żeby nie siedzieć przez cały 
czas w więzieniu, wolał pracować. W Niemczech zginął jego 
brat Teodor przy kopaniu okopów. Pod koniec wojny musiał się 
często ukrywać przed nalotami. Widział alianckie nocne bom-
bardowania Hamburga. W czasie nalotów nocne niebo jaśniało 
od ognia. Były to przerażające widoki. Miejscowość, w której 
przebywał, wyzwoliły wojska amerykańskie. W Niemczech po-
znał przyszłą żonę Adelę spod Kutna, która tak jak on była wy-
wieziona na przymusowe roboty. Tam wzięli ślub i urodził się 
im syn Jerzy w 1946 roku. Po wyzwoleniu Amerykanie i An-
glicy namawiali Polaków, żeby wyjeżdżali do USA lub Anglii. 

Stanisław Polewski zgłosił chęć wyjazdu na tak zwany Zachód. 
Jednak zniecierpliwiony oczekiwaniem na wyjazd postanowił 
jednak w 1947 roku powrócić do kraju. Przyjechał wraz z żoną 
i synem do Elizanowa koło Kutna – rodzinnej miejscowości jego 
żony, przez kilka łat pracował w PGR Domalikowie. Jego ojciec 
zmarł na wysiedleniu w Generalnej Guberni. Matka powróci-
ła sama z wysiedlenia do rodzinnej Woli Jurkowej. Na prośby 
matki postanowił wraz z rodziną wrócić do rodzinnego gospo-
darstwa. I tak od początku lat 50-tych mieszka znów w Woli 
Jurkowej. Pamięta ciężkie powojenne czasy i okres przymuso-
wych dostaw tzw. planów którymi, rolnicy byli obarczeni przez 
Władzę Ludową. Musiał za grosze oddawać państwu produkty 
rolne tj. mleko, żywiec, zboże, ziemniaki. Wielu rolników sie-
działo w więzieniu za to, że nie mogli wywiązać się na czas 
z nałożonych obowiązków. Życie na wsi w czasie jego długiego 
życia zmieniło się bardzo. Pamięta, że przed wojną we wsi był 
jeden rower u państwa Zielińskich, a zabudowania były wszę-
dzie pod strzechą. Pan Stanisław Polewski jest ciepłym, towa-
rzyskim i otwartym człowiekiem, pełnym energii i optymizmu. 
Mimo swojego wieku wykonuje jeszcze drobne prace domowe, 
a nawet od czasu do czasu jeździ rowerem! Nie lubi siedzieć 
bezczynnie w domu. Przedstawiony w skrócie życiorys pana 
Stanisława Polewskiego jest niewielkim tylko wspomnieniem 
długiego życia pełnego wielu przeżyć i doświadczeń. Dla młod-
szych pokoleń jest to swoista lekcja historii, obrazująca koleje 
życia naszych rodaków z terenu gminy. Warto sięgać i docierać 
do takich zwykłych, a zarazem niezwykłych ludzi, którzy byli 
naocznymi świadkami ważnych często wydarzeń w historii na-
szego kraju i gminy.

Dziękuję panu Stanisławowi Polewskiemu za to, że zechciał 
się podzielić swymi wspomnieniami z czytelnikami Naszych 
Spraw.

Stanisław Borkowski

Od połowy czerwca trwa remont XVIII-wiecznego kościo-
ła parafialnego w Orlu. Jest to wielkie zadanie i wyzwanie dla 
parafian i księdza proboszcza Tadeusza Szczepaniaka. Świado-
mość przeprowadzenia gruntownego remontu dojrzewała wśród 
części parafian i księdza proboszcza już od kilku lat. Jednak 
ostatecznie to ksiądz Tadeusz zmobilizował i przekonał parafian, 
ażeby rozpocząć starania o pozyskanie wsparcia finansowego 
na ten konieczny cel. Dlatego pierwszym etapem działań było 
zebranie w ubiegłym roku 24 tys. zł. na projekt renowacji kościo-
ła. Nie było łatwo zebrać taką kwotę, zważywszy na możliwości 
parafii, która jest mała, a ludzie generalnie nie są zamożni. 

Ekspertyza konserwatorów zabytków wykazała, że więk-
szość drewna świątyni nadaje się do wymiany lub generalnego 
remontu. Złożony wniosek księdza proboszcza do Urzędu Mar-
szałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowanie 
uzyskał pozytywną akceptację. W tym roku będą wykonane pra-
ce na kwotę 316 tys. zł, z czego 221 tys. wyniesie dofinanso-
wanie unijne (70%), a 30% tzw. wkład własny, tj. 95 tys. zł plus 
6 tys. kosztów inspektora nadzoru musi pokryć parafia. Czyli ra-
zem parafia musi zebrać 100 tys. zł. Jest to bardzo duża kwota 
do zebrania w tym roku i wielkie obciążenie dla parafian. Jeśli 
parafianie nie zbiorą tych 30% czyli 100 tys. zł, to przepadną 
nam środki unijne. Rada Gminy w Topólce przyznała na ten rok 
5 tys. zł pomocy finansowej dla kościoła w Orlu.

Dlatego zwracamy się do parafian, samorządów, na których 
terenie znajduje się parafia Orle, osób pochodzących z tego te-

renu, a obecnie mieszkających gdzie indziej oraz ludzi dobrej 
woli o zrozumienie powagi sytuacji i należyte podejście do tego 
wielkiego zadania. 

Kościół w Orlu jest w potrzebie i musimy go ratować. Od 
naszej postawy i odpowiedzialności zależy przyszłość tego ko-
ścioła. Zróbmy wszystko, ażeby ocalić tę urokliwą i zabytkową 
świątynie dla potomnych oraz żeby mogła być nadal Domem 
Bożym dla przyszłych pokoleń i dobrze świadczyć o nas. 

Można przekazywać darowizny na remont kościoła.
Nr konta parafialnego 398558008005051311052653
Parafia Rzymsko-Katolicka PW Świętej Doroty Orle, 
87-875 Topólka
Z dopiskiem „Darowizna na Remont Kościoła”

Stanisław Borkowski
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Antoni Osmólski, ur. 15.05.2011 r., 
zam. Galonki

Mikołaj Sikorski, ur. 06.05.2011 r., 
zam. Paniewek

Kamila Krawczyk i Piotr Mańkowski,
04.06.2011 r.

Izabela Kotlińska, ur. 22.06.2011 r., 
zam. Topólka

Ewelina Kołecka i Michał Waszak,
02.07.2011 r.

Kacper Błaszczyk, ur. 24.06.2011 r., 
zam. Paniewo

Izabela Popielińska i Marek Kubiak,
03.08.2011 r.

Zofia Kordylak, ur. 24.06.2011 r., 
zam. Czamaninek

Eryka Wilińska i Tomasz Caban,
09.07.2011 r.

Urodzili się

Śluby
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Laureatami nagród z poprzedniego numeru zostali: Magdalena  
Małecka, Maria Stencel, Weronika Dziubińska. Po odbiór nagród za-
praszamy 4 października o godz. 12.00 do siedziby biura Rady Gminy.

Zapraszamy do rozwiązywania krzyżówki w następnym numerze!

W poprzednim numerze NS prezentując sołtysów 
do nazwiska pani sołtys z Paniewka wkradł się błąd. 

Winno być Dorota Małkowska. Przepraszamy.


