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150 rocznica istnienia KGW

Wizyta pielgrzymów z Argentyny

Wrześniowa Rocznica

W Topólce gościliśmy pielgrzymów 
na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie 
2016. Przybyli z argentyńskiej diece-
zji Anatuya, w której pracuje na misjach 
ks. Józef Przybysz pochodzący z Bielek. 
Pielgrzymów zamieszkujących w miejsco-
wym gimnazjum, gościł ks. Antoni Wojcie-
chowski – proboszcz parafii Topólka. Obaj 
księża z wielką troską zajmowali się mło-
dymi gośćmi z Argentyny, organizując im 
urozmaicony program pobytu. 19 lipca br. 
radosna, rozśpiewana grupa pielgrzymów 
odwiedziła nasz urząd gminy. Spotkanie 
zakończyło się wspólnym odśpiewaniem 
„Barki” i Hymnu Światowych Dni Młodzie-
ży. Młodzieńczy entuzjazm naszych gości 
udzielił się uczestnikom spotkania.

Na pożegnanie, 22 lipca, nasi goście 
otrzymali pamiątkowe zdjęcie wykonane 
podczas wizyty w urzędzie gminy.

Marek Dybowski, Wójt Gminy
Foto: Katarzyna Bartczak

01 września minęła 77 rocznica wybuchu drugiej wojny 
światowej. Hitlerowskie Niemcy napadając na Polskę spowo-
dowały, że wojna trwała prawie 6 lat i pochłonęła kilkadziesiąt 
milionów ofiar. W czasie wojny zginęło blisko 6 milionów oby-
wateli przedwojennej Polski. Także mieszkańcy naszej gminy 
brali udział w obronie Kraju w 1939 roku, a później byli ofiarami 
represji, przymusowej pracy w Rzeszy i wysiedleń do General-
nej Guberni. 17 września 1939 roku do niemieckiego agreso-

ra dołączył ZSRR (Sowiecka Rosja). Sowieci zagarnęli prawie 
połowę przedwojennego obszaru II RP. Na zajętych obszarach 
Wschodniej Polski aresztowali żołnierzy i oficerów, których za-
mordowali w 1940 roku w Katyniu, Miednoje i Charkowie. 

Pamiętajmy o tamtych dramatycznych wydarzeniach i ofia-
rach.

Komisja ds. Promocji Gminy

Z racji przypadającej w tym roku 150 
rocznicy istnienia Kół Gospodyń Wiej-
skich, panie z Kół działających na terenie 
naszej gminy z potrzeby serca, jedności 
i integracji, uczestniczyły w Ogólnopol-
skim Zjeździe, który odbył się 10 wrze-
śnia w Licheniu. Spotkaniu towarzyszyły 
różne wydarzenia m.in. barwny korowód 
oraz Msza św. w Licheńskiej Bazylice. 
Wszyscy, którzy pojawili się w tym pięk-
nym miejscu mogli skosztować smako-
łyków przygotowanych specjalnie na tę 
okazję. Podczas jarmarku można było 
podziwiać kolorowe stroje regionalne 
oraz wszelkiego rodzaju rękodzieło. Na-
tomiast na scenie Koła Gospodyń Wiej-
skich prezentowały folklor regionalny. 
Ciepły dzień zakończył piękny koncert 
ELENI. Po odśpiewanej „Barce” udali-
śmy się w drogę powrotną, a ponieważ 
Licheń to miejsce wymiany doświadczeń, 
wzajemnych inspiracji i ładowania aku-
mulatorów, wróciłyśmy jeszcze bardziej 
chętne do działania na rzecz lokalnej 
społeczności.

Pożegnanie Argentyńczyków

Bardzo dziękujemy za ten miły, wspólnie spędzony dzień, a Wójtowi Gminy Marko-
wi Dybowskiemu, za pomoc w zorganizowaniu wyjazdu i umożliwienie uczestniczenia 
w tym ważnym dla nas wydarzeniu.

Koła Gospodyń Wiejskich
Foto nadesłane
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Zajęcia wakacyjne w świetlicy w Sierakowach

Wakacje w Gminnym Ośrodku Kultury

Uczestnicy zajęć letnich świetlicy w Sierakowach rozpoczęli 
wakacje wyjazdem do „Fabryki Wrażeń” w Koninie. Dzieci peł-
ne radości korzystały z tamtejszych atrakcji, jakimi były: baseny 
z kulkami, małpi gaj, podwieszane mosty. Każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie, niezależnie od wieku. Po trzygodzinnym szaleń-
stwie, zjadły wspólny posiłek, jednogłośnie orzekły, że chciały-
by, aby całe wakacje były tak udane, jak ten wspólny wyjazd.

Korzystając z okazji chcemy podziękować organizatorom 
zajęć w Gminnym Ośrodku Kultury za zaproszenie na film 
„Zwierzogród”. Nasze dzieci chętnie korzystają z takich zapro-
szeń, o czym świadczyła nasza liczna świetlicowa gromadka.

Foto nadesłane
Świetlicowa Marlena Białecka

Podczas tegorocznych wakacji Gminny Ośrodek Kultury 
w Topólce zorganizował dla dzieci i młodzieży wiele atrakcji 
urozmaicających spędzenie wakacyjnego wypoczynku. Zajęcia 
zorganizowano dla tych, którzy nie mieli z różnych przyczyn 
możliwości wyjazdu na wakacje. Odbywały się m.in. zajęcia 
plastyczne, gry i zabawy ruchowe oraz cieszące się szczegól-
nym zainteresowaniem zajęcia taneczne. 

Podobnie jak w roku ubiegłym, w świetlicach wiejskich dzia-
łających na terenie naszej gminy; w Sierakowach, Kozjatach, 
Woli Jurkowej, Torzewie, Paniewie oraz Bielkach, też zorgani-
zowano aktywny wypoczynek, pod czujnym okiem opiekunek. 
Podsumowanie zajęć wakacyjnych odbyło się w Gminnym 
Ośrodku Kultury. Po obejrzeniu filmu p.t. „Zwierzogród”, w ob-
razie 3D, z apetytem zajadano kiełbaski z grilla. Wakacje się 
skończyły, ale za rok będę następne, do zobaczenia zatem 
w przyszłoroczną kanikułę. – zapraszamy. 

Foto i tekst: Iwona Waszak
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Życzenia na nowy rok szkolny 2016/2017
W związku z rozpoczętym  nowym rokiem szkolnym: wszystkim przedszkolakom, uczniom – życzmy nowych sił i wytrwałości 

oraz jak najlepszych wyników w nauce.
Nauczycielom,  pracownikom administracji i obsługi – życzymy owocnej pracy w przekazywaniu wiedzy i umiejętności, sukce-

sów zawodowych oraz satysfakcji w kształtowaniu właściwych postaw wychowawczych, społecznych i patriotycznych.
Komisja ds. Promocji Gminy

Powitanie nowego roku szkolnego
1 września uczniowie szkół Gminy Topólka uroczyście witali nowy 

rok szkolny 2016/2017: w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika 
w Topólce – 218 uczniów, w Szkole Podstawowej im. Franciszka Beciń-
skiego w Paniewie – 60 uczniów, w Publicznym Gimnazjum im. Adama 
Mickiewicza w Topólce – 158 uczniów. Wśród uczniów klas I-VI szkół 
podstawowych najmniej liczną grupę stanowią pierwszoklasiści – 20 
uczniów. Zgodnie z decyzją rodziców większość dzieci sześcioletnich 
pozostała w przedszkolu. W pięciu oddziałach przedszkolnych znajdu-
jących się w szkołach podstawowych oraz w punkcie przedszkolnym, 
wychowanie przedszkolne realizuje 104 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. 
Pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą w szkołach wykonuje 61 
nauczycieli.

W nowym roku szkolnym szkoły przygotowały dla uczniów boga-
tą ofertę zajęć pozalekcyjnych, podczas których mogą zdobywać nową 
wiedzę i umiejętności oraz odkrywać swoje pasje i talenty. Uczniowie 
niepełnosprawni zostali objęci fachową pomocą psychologiczno-peda-
gogiczną. Przed uczniami możliwość wzięcia udziału w licznych konkur-
sach, projektach i programach edukacyjnych, m. in. „Umiem pływać”, 
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Dzięki dotacji podręczniko-
wej uczniowie klas I-V szkół podstawowych oraz I i II gimnazjum otrzy-
mali bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Edukacji Narodowej rok szkol-
ny 2016/2017, to rok istotnych zmian w oświacie. Najważniejsze z nich 
to zniesienie obowiązku szkolnego dla sześciolatków oraz likwidacja 
sprawdzianu dla szóstoklasistów. Ponadto w nowym roku szkolnym ma 
się odbyć pierwszy etap zapowiadanych zmian w systemie edukacji. Na 
zdjęciach pierwszoklasiści z Paniewa i Topólki.

Foto z archiwum szkoły.
Maria Olszewska
Kierownik GZEAS

Klasa I SP Topólka

Klasa I SP Paniewo

18 sierpnia na placu przed szkołą w Topólce odbył się 
koncert „Pod Gwiazdami” zespołu Garden 5 w składzie: Ewa 
Małecka, Jacek Małecki, Zuzanna Małecka, Dominik Ko-
zicki, Robert Waszak, Jacek Cichocki oraz Irena Filuś. Na 
ten niezwykły, czwartkowy koncert przybyło wielu fanów, którzy 
okazali się wymarzonymi słuchaczami. Słuchali całym sobą, 
z zaangażowaniem, które dziś artystom coraz trudniej wydobyć. 
Jednak zespół Garden 5 nie ma z tym najmniejszego problemu 

i od samego początku do końca wywołuje intensywne emocje, 
a słuchacz czuje się niemal odurzony wspaniałą muzyką w ich 
wykonaniu.

Wyrazem podziękowania za ten przepiękny koncert były kwia-
ty wręczone wokalistce zespołu p. Ewie Małeckiej. Mamy nadzieję, 
że za rok aura dopisze i znów będziemy mogli uczestniczyć w tym 
muzycznym wydarzeniu.

Iwona Waszak, Patrycja Małecka
Foto: Wojciech Wąsikowski

Koncert Zespołu GARDEN 5
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Starostowie dożynek

Joanna Kosmalska wspólnie z mężem Jackiem od 15 lat 
prowadzi gospodarstwo rolne we wsi Świerczynek gm. Topól-
ka. Wykształcenie rolnicze zdobyła w Technikum Rolniczym 
w Przemystce. W gospodarstwie o powierzchni 25 ha prowa-
dzona jest produkcja roślinno-zwierzęca. 

Państwo Kosmalscy w latach 2010- 2014 skorzystali z pro-
gramu unijnego PROW „Modernizacja Gospodarstw Rolnych” 
unowocześniając park maszynowy, ułatwiający prace w gospo-
darstwie. Pani Joanna pomimo nadmiaru obowiązków związa-
nych z prowadzeniem gospodarstwa, aktywnie działa w KGW 
PPŚ (Paniewo, Paniewek, Świerczynek) reprezentując i promu-
jąc naszą gminę na szczeblu gminnym i powiatowym w różnych 
pokazach i wystawach regionalnych. Jej pasją jest również pie-
lęgnacja ogrodu. 

Państwo Kosmalscy mają trzech synów: Bartłomieja lat 
17, Jędrzeja lat 13, Kacpra lat 8, z których są bardzo dumni. 
Najstarszy uczęszcza do liceum sportowego, jest członkiem 
sportowego klubu SMS trenującego młodych piłkarzy. Jędrzej 
i Kacper są utalentowani muzycznie. Obaj grają na akordeonie. 
Doskonalą swój talent przy ognisku muzycznym w Lubrańcu. 
Pani Joanna pomimo trudu i ciężkiej pracy związanej z prowa-
dzeniem gospodarstwa rolnego ma nadzieję, że któryś z synów 
w przyszłości przejmie gospodarstwo i będzie je rozwijał. Jej 
dom zawsze stoi dla wszystkich otworem, dla każdego ma miłe 
słowo i ciepły uśmiech.

Anna Migdalska

Ryszard Krych wspólnie z żoną Jolantą prowadzi gospo-
darstwo rolne we wsi Wyrobki gm. Topólka. Wykształcenie 
zawodowe zdobył również jak Pani Joanna w szkole rolniczej 
w Przemystce o specjalizacji mechanizacja maszyn rolniczych. 
W 1993 roku przejął gospodarstwo od swoich rodziców. Obec-
nie na areale 32 ha prowadzi produkcję roślinną i zwierzęcą, 
ukierunkowaną na produkcję mleka. Współpracuje z mleczarnią 
„Lacpol” w Piotrkowie Kuj. Jako aktywny rolnik w latach 2007– 
–2013 wykorzystał Fundusze Unijne na zakup maszyn i urzą-
dzeń rolniczych. Ma wiele zainteresowań, jednym z nich jest 
mechanizacja. Nieliczne wolne chwile spędza jeżdżąc na rowe-
rze. Siedlisko Pana Ryszarda położone jest w pięknej okolicy 
otoczonej lasem i jeziorem. Państwo Krych są rodzicami dwóch 
córek: Oliwki lat 12 i Paulinki lat 9, których pasją jest hodowla 
królików. Żona Jolanta wraz z córkami dzielnie wspierają i po-
magają w prowadzeniu gospodarstwa. Pan Krych w swoim lo-
kalnym środowisku znany jest jako człowiek uczynny i nigdy nie 
odmawiający pomocy. 

Zarówno pani Joanna jak i pan Ryszard, byli zaszczyceni 
propozycją pełnienia funkcji starostów w tak ważnym święcie 
rolników, jakim są dożynki- czas podziękowania Bogu za zebra-
ne plony. Dziękują organizatorom, Wójtowi Gminy Topólka i ks. 
Kanonikowi, proboszczowi parafii w Topólce za wyróżnienie, 
zaufanie i powierzenie pełnienia zaszczytnej funkcji starostów 
gminno-parafialnych dożynek.

Foto i tekst: Anna Migdalska

Dożynki Gminno-Parafialne w Topólce
Dożynki to jedno z największych świąt na polskiej wsi. Po 

ścięciu ostatnich kłosów zboża rolnicy obchodzą uroczyste 
święto dziękczynienia za dary Ziemi. Dożynki z tradycyjnymi 
elementami: Mszą św., korowodem dożynkowym, wieńcami, są 

również świadectwem pielęgnowania polskiego dziedzictwa na-
rodowego.

W niedzielę 21 sierpnia 2016 r. rolnicy mogli podziękować 
za tegoroczne plony podczas Dożynek Gminno-Parafialnych, 
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które odbyły się na stadionie w Dębian-
kach. Uroczystość rozpoczął korowód 
z pięknymi wieńcami, chlebem i darami 
poprowadzony przez kapelę „Bobrowia-
cy”. Mszę św. dziękczynną w intencji 
rolników sprawowali: proboszcz parafii 
Topólka ks. kanonik Antoni Wojciechow-
ski, proboszcz parafii Orle ks. Tadeusz 
Szczepaniak, proboszcz parafii Świer-
czyn ks. Marek Stefański, a homilię 
wygłosił ks. Maciej Jasiński. Oprawę 
muzyczną zapewnił zespół „Emmanu-
el” oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
„Sempre Cantabile”. Bochen chleba 
z tegorocznej mąki na ręce Gospodarzy 
przekazali starostowie Dożynek Joanna 
Kosmalska i Ryszard Krych. Uczestnicy 
Mszy św. zostali poczęstowani poświę-
conym chlebem symbolizującym urodzaj 
i dostatek. Część oficjalną uroczystości 
zakończył Wójt Gminy Marek Dybowski, 
dziękując rolnikom za trud włożony w co-
dzienną pracę. Przekazał również słowa 
uznania, życząc zdrowia i pomyślności 
rolnikom, ich rodzinom i wszystkim zgro-
madzonym.

Po ceremonii mszalnej przyszła pora 
na artystyczne i festynowe atrakcje, któ-
rych pomimo niesprzyjającej aury nie 
brakowało. Na scenie zaprezentował 
się zespół folklorystyczny „Bobrowiacy”, 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Sempre 
Cantabile” oraz nasze lokalne debiutu-
jące zespoły „Euforia” i „Divers”. Znaną 
muzykę „Czerwonych Gitar” zagrał ze-
spół „Lubranieckie Gitary”, a przed sceną 
swoje układy taneczne zaprezentowała 
grupa „Iskry”. Dożynki to także okazja 
do zapoznania się z twórczością ludową 
i produktami regionalnymi. Swoje dzieła 
zaprezentował rzeźbiarz Jan Wójkiewicz 
oraz Mariusz Polewski. Była wystawa 
drobiu ozdobnego, a nasze lokalne Koło 
Pszczelarzy przedstawiło stary sprzęt do 
wydobywania miodu. Rolnicy wystawili 
swój sprzęt, zarówno ten nowoczesny, 
jak i ten, który powoli odchodzi w za-
pomnienie. Zainteresowani rozwojem 
naszej Gminy przy stoisku działające-
go Stowarzyszenia mogli zapoznać się 
z jego celami i statutem. Nasze nieza-
wodne panie z Kół Gospodyń Wiejskich 
zaserwowały całą gamę pyszności. Cia-
sta, pierogi, pajdy chleba ze smalcem 
i ogórkiem, nalewki – to rarytasy, których 
można było skosztować na specjalnie 
przygotowanym stoisku. Każdy też mógł 
posilić się gorącą grochówką z kotła 
przygotowaną przez Gminny Ośrodek 
Kultury. Pracownicy Urzędu Gminy na-
tomiast serwowali kiełbaskę i kaszankę 
z grilla. Największą atrakcją każdego 
Święta Plonów są misternie przygoto-
wane wieńce dożynkowe, które stano-
wiły piękną dekorację. Nad stworzeniem 
każdego z tych arcydzieł pracowało wiele 
pań i panów z poszczególnych sołectw.

Nieodłącznym elementem Dożynek 
stał się Turniej Sołectw. Do konkursu 
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Wieńce

Bielki i Świerczynek. Wszystkie drużyny 
zostały nagrodzone oraz otrzymały pa-
miątkowe dyplomy.

Gminne Święto Plonów to nie tylko 
tradycyjne obrzędy dożynkowe i turnieje, 
ale również wieczorny program rozryw-
kowy. Przepiękny koncert dała gwiazda 
wieczoru „Casandra”, a po niej uczestni-
ków zabawiał zespół „Adrianex”. Zabawa 
trwała do północy.

Organizatorzy dziękują wszystkim, 
którzy pomogli i włożyli wkład w organi-
zację Dożynek. 

Iwona Waszak, Patrycja Małecka
Foto: Anna Wasiak

przystąpiły cztery sołectwa: Bielki, Świer-
czyn, Świerczynek i Znaniewo, które 
rywalizowały w sześciu konkurencjach. 
Największą liczbę punktów zdobyli za-
wodnicy ze Świerczyna, zajmując tym 
samym I miejsce, tuż za nimi: Znaniewo, 
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21 sierpnia w kościele p.w. św. Doroty w Orlu odbyły się 
dożynki parafialne. Mszę dziękczynną odprawił ks. proboszcz 
– Tadeusz Szczepaniak. Gospodarzem tegorocznych dożynek 
byli mieszkańcy wsi: Bycz, Stawiska i Wincentowo (na zdjęciu), 
którzy wykonali piękny i okazały wieniec oraz dodatkowe ozdo-
by i symbole dożynkowe. 

Dożynki parafialne w Orlu

Nasz udział w dożynkach  
wojewódzko-diecezjalnych

Organizatorzy dożynek w Orlu

Mszę dożynkową uświetnił zespół Emmanuel.
Po mszy, jak co roku, organizatorzy podzielili się symbolicz-

nym chlebem i ciastem z parafianami i gośćmi uczestniczącymi 
w tej uroczystości.

Foto i tekst Stanisław Borkowski

28 sierpnia br. na stadionie sportowym w Piotrkowie Kujaw-
skim odbyły się wojewódzko-diecezjalne dożynki. Uroczystemu 
dziękczynieniu przewodniczył Biskup Włocławski Wiesław Me-
ring. W uroczystościach dożynkowych uczestniczyli przedsta-
wiciele władz parlamentarnych, wojewódzkich, samorządowych 
oraz mieszkańcy. W bogatym programie znalazły się między 
innymi tradycyjne konkursy na wieńce dożynkowe i stoiska 
promocyjne powiatów i lokalnych grup działania. Naszą gminę 
reprezentowały panie z dwóch kół gospodyń wiejskich (Kozjaty 
i Orle) oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta SEMPRE CANTABILE 
działająca przy GOK w Topólce. Panie z KGW Kozjaty wzięły 
udział w konkursie na najładniejszy wieniec współczesny. Po-
chlebne opinie wyrażane przez zwiedzających wystawę wyna-
grodziły trudy pracy twórczyniom wieńca z Kozjat. Natomiast 
panie z KGW Orle zaprezentowały swoje umiejętności kulinar-
ne. Zgłoszona do konkursu potrawa z gęsiny zajęła III miejsce. 

Przedstawicielki KGW Orle zostały uho-
norowane nagrodą Marszałka Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego. Nasza or-
kiestra miała możliwość zaprezentowania 
swoich umiejętności tuż przed samym 
występem gwiazdy wieczoru – Patrycji 
Markowskiej. Koncert orkiestry wzbudził 
zachwyt licznie zgromadzonej publicz-
ności, a układy taneczne prezentowane 
przez mażoretki – wielkie uznanie. Na-
szym przedstawicielom serdecznie gra-
tuluję osiągnięć i dziękuję za wspaniałą 
promocję gminy Topólka. 

Marek Dybowski – Wójt Gminy
Foto: Piotr Wojdak
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Święto w Świerczynie
15 sierpnia, w okresie późnego już 

lata, kiedy ponownie kwitną łąki, mienią 
się różnobarwnymi kwiatami, przypada 
święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny – Odpust Parafialny w Świerczy-
nie. 

„O wy, kwiaty mej młodości, prosto z łąki zioła,
Co na Matkę Boską Zielną znoszą do kościoła …” 

Jan Lechoń 

Najważniejszą w tym dniu Mszę Świętą odprawił ks. Paweł Pokora – ojciec duchow-
ny Włocławskiego Seminarium. Podczas homilii odniósł się do prawdy o chwalebnym 
Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny. Podkreślił jej rolę i szczególne miejsce w re-
ligijności Polaków oraz historii naszego narodu. Wskazał, jak w życiu wzorować się na 
jej postaci, właściwie odczytywać przekazane prawdy i realizować we własnym życiu te 
ideały. Nawiązał także do wizerunku Matki Boskiej, od której promieniuje blask, radość 
i piękno. Maryja kocha nas wieczną miłością. Kto kocha, jest piękny i radosny. 

W tym dniu wspominaliśmy także tych, którzy poświęcili swe życie na ołtarzu Oj-
czyzny. Broniąc kraju przed bolszewikami, ponieśli najwyższe ofiary. Poległym bohate-
rom zawdzięczamy to, że dziś żyjemy w wolnym kraju.

Przed uroczystą procesją ks. P. Pokora poświęcił jeszcze przyniesione do świątyni 
kwiaty i zioła – symbole piękna, życia i dostatku wszystkiego na przyszły rok.

Tekst i foto: Stanisław Wojtysiak
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16 lipca (sobota) przy remizie w Orlu odbył się piknik so-
łecki dla dzieci. Organizatorem pikniku był sołtys – Stanisław 
Żywiczyński. W przeprowadzeniu tej imprezy pomagali: straża-
cy z OSP w Orlu z prezesem Janem Wajerem na czele, panie 
z KGW Orle, Kamila Kosmecka, Andrzej Kurzawa oraz Stani-
sław Borkowski. Na dzieci czekało wiele atrakcji sportowo-re-
kreacyjnych. Dużym zainteresowaniem cieszyło się przeciąga-
nie liny wśród dzieci i dorosłych oraz rzut czapką sołtysa. Na 
zakończenie zmagań sportowych na dzieci czekały kiełbaski 
z grilla, słodkości i napoje chłodzące. Panie z KGW przygoto-
wały przysmaki kuchni regionalnej, które mogli posmakować 
uczestnicy spotkania, jak: pierogi, żurek kujawski, czerwony 
barszcz oraz ciasto. Piknik uatrakcyjnił i wzbogacił pokaz sprzę-

tu strażackiego z OSP Orle i jednostki Państwowej Straży Po-
żarnej z Radziejowa. Dopełnieniem pikniku był wieczór przy 
muzyce zespołu Kazimierza Bukowskiego z czego skorzystali 
dorośli mieszkańcy sołectwa. 

Podziękowanie za pomoc w zorganizowaniu pikniku sołec-
kiego należy się także Wójtowi Gminy – Markowi Dybowskie-
mu, Joannie Szczepaniak – dyrektorowi oddziału KDBS w To-
pólce oraz radnemu Markowi Muraczewskiemu i Komendantowi 
PSP z Radziejowa – Młodszemu Brygardierowi Sławomirowi 
Jagasowi.

Foto i tekst Stanisław Borkowski

Orle Piknik 2016

Piknik Orle 2016

Orle – Piknik sołecki

Piknik w Paniewie – była zabawa, dużo się działo 
i prawie nocy było mało

Biesiada Paniewo

PPŚ-ki i strażacy Paniewo Zawody sołeckie Paniewo

Najmłodsi w akcji – Paniewo

Pewnego pięknego dnia
ktoś krzyknął HURRA!!!

Piknik w Paniewie rozpoczęty
na pewno każdy wypoczęty

czy słońce na niebie czy chmury
na tym pikniku nikt nie był ponury

PPŚ-ki konkursy wymyślały
i do wspólnej zabawy zapraszały 

wioski z sobą rywalizowały
i linę ze sobą przeciągały

kolorowe buzie dzieci miały
ślicznie się bawiły – nagrody dostały
Nasi strażacy pięknie się prezento-

wali
i porządku wszędzie pilnowali

„Adrianex” zespół wesoło nas bawił
i miłe wspomnienia po sobie zostawił

Przyjaciół co niemiara
była zabawa do samego rana

Bo najważneijsze
każdy o tym wie

żeby dobrze bawić się!!!

Foto nadesłane
Agata Pogodzińska
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A wszystko zaczęło się 100 lat temu
W sobotnie wrześniowe popołudnie bielczanie świętowali 

niecodzienną uroczystość. Wieś ukończyła 100 lat – stulecie to 
ważny etap w życiu miejscowości i jej mieszkańców, stąd po-
mysł uczczenia tego jubileuszu.

Wieś Bielki obejmuje powierzchnię 257 ha, liczy 31 gospo-
darstw,175 mieszkańców. Zdecydowana większość z nich to 
rolnicy. Bielki wydały społeczeństwu liczne grono nauczycieli, 
dwóch księży, a w latach międzywojennych Wójta Gminy Cza-
manin – Franciszka Kralskiego.

Bielczanie akcentują swoją obecność na forum wsi, gminy 
i parafii. Stanowią oparcie dla dzieci i młodzieży, ostoję tradycji 
i kultury naszej małej ojczyzny. 

A wszystko to zaczęło się 100 lat temu, kiedy do kościoła 
w Świerczynie przyniesiono dziecię i spisano akt chrztu: „…oka-
zał nam dziecię małżeńskie urodzone w Bilkach w dniu siedem-
nastym, miesiąca kwietnia, roku tysiąc dziewięćset szesnaste-
go z małżonki Floriany z Lewandowskich…”. Opisane dziecko 
to Helena Władysława Górska pierwsza oficjalnie odnotowana 
mieszkanka Bielek. 

Tak więc urodziny Helenki znacząco przyczyniły się do tego, 
że mogliśmy świętować jubileusz100 rocznicy powstania miej-
scowości Bielki.W przygotowaniach do uroczystości brały udział 
panie: Danuta Żydczak, Anna Balcerak, Zdzisława Wojtczak, 
Janina Wójtowicz, Anna Smolarek , Beata Głowacka i Kata-
rzyna Biernacka, która przygotowała dekorację świetlicy. Na 
szczególne wyróżnienie zasługują panie: Janina Jarzynowska 
sołtys Bielek, Elżbieta Pesta-Wojtysiak i Agnieszka Głowacka. 
To ich pomysłowość i wena twórcza sprawiły, że była ona god-
na i dostojna, zyskała właściwą oprawę.

Świętowanie rozpoczęliśmy Mszą Świętą w kościele para-
fialnym w Świerczynie, odprawioną przez księdza proboszcza 
Marka Stefańskiego, podczas której modliliśmy się za żyjących 
i zmarłych mieszkańców.

Dalsza część obchodów rocznicowych odbyła się przy Świe-
tlicy Wiejskiej w Bielkach. Pani sołtys oficjalnie powitała gości: 
Wójta Gminy Marka Dybowskiego z żoną Marią, Przewodniczą-
cego Rady Gminy Stanisława Borkowskiego, byłego Przewodni-
czącego Rady Gminy Andrzeja Grabowskiego z żoną Jadwigą, 
Teresę Głowacką skarbnika gminy, księdza proboszcza Marka 
Stefańskiego i mieszkańców Bielek. Następnie odczytana zo-
stała krótka historia wsi i poprzez rozwiązanie biało-czerwonej 
kokardy odsłonięto tablicę. Aktu tego dokonali: pani Marianna 
Waszak i pan Andrzej Grabowski. Po krótkiej modlitwie nastąpi-
ła ceremonia poświęcenia jej przez księdza proboszcza.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie Wójtowi Gmi-
ny Markowi Dybowskiemu tytułu: Honorowy Obywatel Bielek. 
Wójt przyjęty w poczet honorowych obywateli poprosił o głos. Był 
mile zaskoczony.Pochwalił naszą wieś za aktywny udział w życiu 
społecznym wsi i gminy. Następnie złożył na ręce sołtysa list gra-
tulacyjny wraz z prezentem dla mieszkańców Bielek.

Jeszcze raz przy wznoszeniu toastu życzył bielczanom po-
myślności na dalsze lata oraz udanego świętowania obecnego 
jubileuszu.Toast zakończył się wspólnym odśpiewaniem200 lat 
dla Bielek i ich mieszkańców. Po zakończeniu części oficjalnej 
szef kuchni Sławomir Jasiński wraz z żoną Jolantą mogli poda-
wać obiad.

Trudno sobie wyobrazić jubileusz bez tortu, więc był oka-
zały, pięknie ozdobiony, a wykonała go pani Małgorzata Kwiat-
kowska. Były też ciasto, kawa i herbata przygotowane i podane 
przez bielczanki. 

Nie można nie wspomnieć o części artystycznej. Chórek od-
śpiewał specjalnie napisane piosenki o Bielkach, przyśpiewki ludo-
we.Usłyszeliśmy też kilka monologów satyrycznych. Świętowanie 
zakończyła zabawa taneczna przy dźwiękach zespołu Energy. 

Ciekawym akcentem tej uroczystości była wystawa fotografii: 
Aktywność mieszkańców, Bielki na starej fotografii, Z życia świetlicy. 

Pani sołtys w imieniu mieszkańców pragnie podziękować: 
Wójtowi Gminy za prezent i ciepłe słowa pod adresem Bielek 
i mieszkańców.

Podziękowania należą się również Radnemu Stanisławowi 
Wojtysiakowi za ufundowanie tablicy pamiątkowej i panu Włodzi-
mierzowi Szczepańskiemu z Topólki za granitowy podkład oraz 
montaż i tym wszystkim osobom, dzięki którym ta uroczystość 
mogła się odbyć, by data 3 września na długo została w pamięci.

Komitet Organizacyjny
Foto: Stanisław Wojtysiak
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Sprostowanie
Z przyczyn niezależnych od zespołu 

redakcyjnego, wystąpił błąd w druku na-
zwiska dziecka: było „Adam Baszczyk”, 
winno być Adam Błaszczyk. 

Za błąd serdecznie przepraszamy.

Adam Błaszczyk, ur. 04.03.2016 r.,
zam. Borek

 
 

Obcowanie ze sztuką uczy dostrzegać i przeżywać piękno 
świata, ułatwia nawiązanie kontaktu z otoczeniem, pomaga 
w uświadomieniu sobie własnego świata kształtów i barw. Stąd 
potrzeba rozwijania u dzieci zdolności i umiejętności w jakiejś 
dziedzinie. Od najwcześniejszych lat warto rozwijać twórcze 
możliwości dziecka za pomocą różnych form. Jedną z nich jest 
plastyka. Dostrzegając ważność i potrzebę rozwijania talen-
tu, warto dostarczać dziecku jak najwięcej okazji do twórczej 
ekspresji. Możliwość taką dają pozalekcyjne zajęcia kółka pla-
stycznego w Gminnym Ośrodku Kultury w Topólce. Celem jest 
rozwijanie wyobraźni, umiejętności, sprawności manualnych, 
doskonalenie warsztatu plastycznego oraz konstruktywne spę-
dzanie wolnego czasu.

Zajęcia odbywać się będą raz tygodniu. Udział dzieci będzie 
dobrowolny i będzie obejmował stałą grupę zainteresowanych 
twórczością plastyczną. Przyjmuję zapisy i udzielam informacji 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Topólce, w dniach: od ponie-
działku do piątku, w godzinach: od 800 do 1400.

Iwona Waszak

Podziękowanie
Rada Rodziców przy SP w Topólce 

pragnie podziękować Annie Orłowskiej 
i Arkadiuszowi Jąkalskiemu za cało-
roczną współpracę, a przede wszystkim 
za pomoc w organizacji „Dnia Rodziny”. 

Zarząd Rady Rodziców

OGŁOSZENIE
Jesteś muzykalny? Muzyka 
jest Twoją pasją? Nie prze-
gap swojej szany! Dołącz do nas!

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Sempre Cantabile przy Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Topólce ogłasza nabór młodzieży 
w przedziale wiekowym od 11 do 14 lat, do nauki gry na instru-
mentach dętych (saksofon, trąbka, puzon). Zainteresowanych 
zapraszamy z rodzicami na spotkania organizacyjno-przesłu-
chaniowe w każdy piątek do 15 października o godzinie 19.00. 
Na chętnych czeka 6 wolnych miejsc.

Jan Błaszczyk


