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26 lutego bieżącego roku odbyła się III, w VIII kadencji, 
sesja rady gminy, na której radni podjęli uchwały:
1)	 uchwała	w	sprawie	przyznania	dotacji	w	roku	2019	z	budżetu	

Gminy	Topólka	na	prace	konserwatorskie	restauratorskie	i	ro-
boty	budowlane	przy	zabytku,	wpisanym	do	rejestru	zabytków,

2)	 uchwała	 w	 sprawie	 podwyższenia	 kryterium	 dochodowego	
uprawniającego	 do	 przyznania	 zasiłku	 celowego	 na	 zakup	
posiłku	lub	żywności	dla	osób	objętych	wieloletnim	rządowym	
programem	„Posiłek	w	szkole	i	w	domu”	na	lata	2019–2023”,

3)	 uchwała	w	sprawie	przyjęcia	„Programu	opieki	nad	zwierzęta-
mi	bezdomnymi	oraz	zapobiegania	bezdomności	zwierząt	na	
terenie	Gminy	Topólka	w	2019	roku”,

4)	 uchwała	 w	 sprawie	 wyrażenia	 zgody	 na	 nieodpłatne	 naby-
cie	na	własność	gminy	Topólka	zabudowanej	nieruchomości	
gruntowej	położonej	w	Kozjatach”,

5)	 zmieniająca	uchwałę	w	sprawie	zmiany	nazwy	Gminnego	Ze-
społu	Ekonomiczno-Administracyjnego	Szkół	w	Topólce	oraz	
wyznaczenia	 jednostki	 obsługującej	 dla	 jednostek	 obsługi-
wanych	 oraz	 zakresu	 obowiązków	 powierzonych	 jednostce	
obsługującej	 w	 ramach	 wspólnej	 obsługi	 administracyjnej,	
finansowej	i	organizacyjnej,

6)	 zmieniająca	 uchwałę	 w	 sprawie	 nadania	 statutu	 Centrum	
Usług	Wspólnych	w	Topólce,

7)	 uchwała	w	sprawie	zmian	w	Uchwale	Nr	II/	23/18	Rady	Gminy	
Topólka	z	dnia	28	grudnia	2018r.	w	sprawie	uchwalenia	bu-
dżetu	na	2019	rok.
Treść	uchwał	do	wglądu	na	stronie	BIP	Topólka	w	zakładce	

„Uchwały	rady,	kadencja	2018–2023”
Przewodniczący rady gminy

Stanisław Borkowski

Rada Gminy

Projekt „Umiem 
pływać”  

w 2019 roku

Już	 po	 raz	 piąty	 Gmina	 Topólka	
przystąpiła	 do	 udziału	 w	 Projekcie	 po-
wszechnej	 nauki	 pływania	 „Umiem	 Pły-
wać”,	 skierowanym	 do	 uczniów	 klas	 I-III	
szkół	 podstawowych.	 Dzięki	 Porozumie-
niu	 zawartemu	 z	 Kujawsko-Pomorskim	
Związkiem	Pływackim	w	Toruniu	na	okres	
18.02.2019	 r.	 –	 7.12.2019	 r.	 najmłodsi	
uczniowie	naszych	szkół	będą	realizować	
program	 opracowany	 przez	 specjalistów	
w	Ministerstwie	Sportu	i	Turystyki.	W	I	tu-
rze-wiosennej	 bierze	 udział	 15-osobowa	
grupa	 uczniów	 ze	 Szkoły	 Podstawowej	
im.	Mikołaja	Kopernika	w	Topólce.	Opie-
kunem	 grupy	 jest	 Aleksandra	 Kolad.	
Uczestnicy	projektu	podczas	10	wyjazdów	
na	Krytą	Pływalnię	„Plusk”	w	Radziejowie	
wezmą	 udział	 w	 20-godzinnym	 kursie	
nauki	 pływania,	pod	kierunkiem	wykwali-
fikowanego	 instruktora	 pływania.	 Po	 za-
kończeniu	kursu	każdy	jego	uczestnik	po-
winien	swobodnie	utrzymać	się	na	wodzie	
i	 przepłynąć	 25	metrów	 stylem	 grzbieto-
wym.	Aby	osiągnąć	ten	cel,	konieczne	jest	
systematyczne	uczestnictwo	w	zajęciach.	
W	II	turze-	jesiennej	wezmą	udział	ucznio-
wie	 Szkoły	 Podstawowej	 im.	 Franciszka	
Becińskiego	w	Paniewie.

W	 ramach	 wkładu	 własnego,	 Gmi-
na	 Topólka	 zobowiązała	 się	 do	 pokrycia	
kosztów	 transportu	 uczniów	 na	 trasie	
szkoła	–	pływalnia	oraz	pływalnia	–	szko-
ła,	w	wysokości	8	424,00	zł.

Maria Olszewska

Program „Szkolny 
Klub Sportowy”  

w 2019 roku
	 Zajęcia	 sportowe	 to	 ciekawa	 forma	 zajęć	 pozalekcyj-

nych,	w	których	mogą	kolejny	 już	rok	uczestniczyć	ucznio-
wie	szkół	podstawowych	naszej	gminy.	Gmina	Topólka	pod-
pisała	Porozumienie	z	Kujawsko-Pomorskim	Stowarzyszeniem	Związków	Sportowych	
w	Bydgoszczy	na	realizację	zajęć	sportowych	w	ramach	Programu	„Szkolny	Klub	Spor-
towy”	w	2019	roku.	W	programie	przygotowanym	przez	Ministerstwo	Sportu	i	Turystyki	
bierze	udział	80	uczniów	szkół	podstawowych	z	Topólki	i	Paniewa.	Zajęcia	w	czterech	
grupach	prowadzą	nauczyciele	wychowania	fizycznego:	Marzanna	Wiśniewska,	Robert	
Siwiński,	Paweł	Rogowski.	Zgodnie	z	harmonogramem	pozalekcyjne	zajęcia	sportowe	
odbywają	się	dwa	razy	w	tygodniu	po	60	minut	 i	będą	prowadzone	przez	35	tygodni.	
Termin	realizacji	programu	to	1.02.2019	r.	–	15.12.2019	r.	Program	„Szkolny	Klub	Spor-
towy”	powstał	w	ramach	rozwijania	sportu	poprzez	wspieranie	przedsięwzięć	z	zakresu	
upowszechniania	sportu	dzieci	i	młodzieży.	Jego	głównym	celem	jest	umożliwienie	po-
dejmowania	dodatkowej	aktywności	fizycznej	realizowanej	w	formie	zajęć	sportowych	
i	rekreacyjnych	pod	opieką	nauczyciela	prowadzącego	zajęcia	wychowania	fizycznego	
w	danej	 szkole.	Program	służy	 również	promocji	 różnorodnych	 sportów	wśród	dzieci	
i	młodzieży.

Wkład	własny	Gminy	Topólka	w	realizację	programu	to	kwota	700,00	zł	przeznaczo-
na	na	wynagrodzenie	nauczycieli,	ubezpieczenie	uczestników	zajęć	oraz	koszty	obsługi	
organizatora.

Maria Olszewska

Konkurs „Alfik matematyczny”
„Alfik”	 to	popularny	ogólnopolski	 konkurs	matematyczny.	 Jest	 on	wykorzystywany	

jako	 instrument	motywujący	uczniów	do	rozwijania	samodzielności,	 twórczego	myśle-
nia,	samodyscypliny	oraz	podejmowania	intelektualnych	wyzwań.	Konkurs	pozwala	dia-
gnozować	potencjał	i	zaangażowanie	uczniów,	odkrywać	ich	uzdolnienia	i	talenty	mate-
matyczne.	Jest	on	organizowany	w	ramach	programu	edukacyjnego	„Łowimy	Talenty”.

	W	XXIV	edycji	konkursu	wzięło	udział	33.	uczniów	klas	IV-VIII	oraz	klas	III	gimnazal-
nych	naszej	szkoły.	W	ciągu	75	minut	uczestnicy	rozwiązywali	test	składający	się	z	30	
zadań.	Na	wyniki	konkursu	oczekiwaliśmy	osiem	tygodni.	Sukces	w	konkursie	odnieśli:	

• Sylwester Mętlewicz kl. IVa – wynik bardzo dobry;
• Michał Kwiatkowski z kl. III gimnazjum – wynik bardzo dobry. 
Do	konkursu	uczniów	przygotowały	Barbara	Kosińska	i	Małgorzata	Jaskulska.	Gra-

tulujemy	uczniom	oraz	ich	naukowym	opiekunom.	
Szkolny koordynator konkursu

Maria Olszewska
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Zebranie sprawozdawcze w OSP Orle
10.02.2019	o	godzinie	 18-tej	 rozpoczęło	 się	 zebranie	 spra-

wozdawcze	w	OSP	w	Orlu.	Na	 zaproszenie	Zarządu	 jednostki	
przybyli	druhowie	strażacy,	osoby	wspierające	oraz	goście	w	oso-
bach:	wójt	gminy	–	Konrad	Lewandowski,	przewodniczący	rady	
gminy	–	Stanisław	Borkowski,	prezes	powiatowy	OSP	–	Roman	
Szczerbiak,	 kapitan	 Jarosław	 Stokwisz	 z	 PSP	 w	 Radziejowie,	
prezes	gminny	OSP	–	Andrzej	Dzierżawski,	komendant	gminny	
OSP	–	druh	Zygmunt	Dogoński,	sołtys	sołectwa	Orle	–	Stanisław	
Żywiczyński	oraz	Marcin	Hernacki	 i	Andrzej	Jarzynowski	–	jako	
osoby	wspierające.

Na	początku	zebrania	druh	Jan	Wajer	–	prezes	OSP	powi-
tał	wszystkich	zebranych,	a	następnie	przedstawił	sprawozdanie	
z	działalności	 jednostki	OSP	w	Orlu	za	2018	rok.	Stwierdził,	że	
OSP	liczy	25	czynnych	członków	oraz	4	honorowych	–	razem	29.	
W	roku	2018	druhowie	z	OSP	w	Orlu	wyjeżdżali	36	razy	do	ak-
cji.	Jednostka	jest	w	krajowym	systemie	ratowniczo-gaśniczym.	
W	roku	ubiegłym,	kolejny	już	raz	druhowie	z	Orla	zdobyli	II	miej-
sce	 w	 gminnych	 zawodach	 sportowo-gaśniczych,	 co	 świadczy	
o	dobrym	wyszkoleniu	strażaków.	Sprawozdanie	finansowe	zło-
żył	za	2018	rok	skarbnik,	druh	Łukasz	Wiliński,	natomiast	spra-
wozdanie	komisji	rewizyjnej	przedstawił	druh	Piotr	Pawlak.	Prze-

wodniczący	komisji	rewizyjnej	stwierdził,	że	działalność	OSP	jest	
prawidłowa	i	wnioskuje	o	udzielenie	absolutorium	zarządowi	OSP	
w	Orlu	za	2018.	W	głosowaniu	ten	wniosek	został	jednogłośnie	
przyjęty	 i	przegłosowany.	Prezes	OSP	–	Jan	Wajer	przedstawił	
także	plan	działalności	jednostki	na	2019r.

Na	 zakończenie	 zebrania	 głos	 zabrał	 wójt	 gminy	 –	Konrad	
Lewandowski,	który	podziękował	druhom	strażakom	za	ich	służ-
bę	w	roku	2018	jednocześnie	stwierdził,	że	ta	 jednostka	stano-
wi	wzór	dla	pozostałych	z	terenu	naszej	gminy.	Przewodniczący	
rady	–	Stanisław	Borkowski	także	podziękował	druhom	za	pracę	
i	poświęcenie	na	rzecz	OSP	oraz	zapewnił,	że	wspólnie	z	wójtem	
gminy,	 który	 jest	 przychylny	 dla	 jednostek	OSP	–	 będziemy	 je	
wspierać	na	miarę	możliwości	 budżetowych	gminy.	W	dyskusji	
zabrał	także	głos	druh	–	Zygmunt	Dogoński	komendant	gminny	
OSP,	który	skierował	wniosek	do	wójta	i	przewodniczącego	rady,	
ażeby	podwyższyć	stawkę	godzinową	za	udział	w	akcjach	–	dru-
hom	strażakom,	co	spotkało	się	ze	zrozumieniem	wójta	 i	prze-
wodniczącego	rady.

Po	 części	 ofi-
cjalnej	 na	 druhów	
i	 gości	 czekał	 gorą-
cy	 posiłek	 przygo-
towany	 przez	 żony	
strażaków:	 Danutę	
Wajer,	 Annę	 Lewiń-
ską,	 Beatę	 Pawlak,	
Bożenę	 Wilińską	
i	Annę	Nowakowską.	
Podziękowanie	nale-
ży	się	także	Karolinie	
Kędzierskiej	 za	 ory-
ginalny	 tort,	 który	 upiekła	 specjalnie	 dla	wszystkich	 strażaków.	
Kolejne	zebranie	sprawozdawcze	odbędzie	się	za	rok.	

Tekst: Stanisław Borkowski
Foto: Jarosław Frontczak

Informacja
Wójt	 Gminy	 Topólka	 informuje	

o	 możliwości	 uzyskania	 dofinanso-
wania	 demontażu,	 transportu	 i	 utyli-
zacji	wyrobów	zawierających	azbest,	
w	 szczególności	 eternitu	 z	 pokryć	
dachowych,	 ze	 środków	 Wojewódz-
kiego	 Funduszu	 Ochrony	 Środowi-
ska	 i	Gospodarki	Wodnej	w	Toruniu.	
Szczegółowych	 informacji	 udzielają	
pracownicy	 Urzędu	 Gminy:	 Andrzej	
Jarzynowski	i	Damian	Lewiński	–	pod	
nr	telefonu	54	28	69	555.

Więcej informacji na stronie  
www.topolka.pl
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Młode talenty
11	 stycznia	 2019	 r.	 Hania	 Sadowska	

z	 grupy	 0b	 wzięła	 udział	 w	 III	 Między-
przedszkolnym	Konkursie	Kolęd	 i	 Pasto-
rałek	 „Zaśpiewajmy	 Kolędę	 Jezusowi”	
zorganizowanym	 w	 Katolicki	 Publicznym	
Przedszkolu	 „Pod	 Aniołem	 Stróżem”	 we	
Włocławku.	W	 swojej	 kategorii	 wiekowej	
Hania	 zajęła	 III	 miejsce.	 Życzymy	 dal-
szych	sukcesów.

Foto: z arch. szkoły               Tekst: M. Danielewicz

Uczniowie wyróżnieni z najwyższą średnią 
ocen po I półroczu roku szkolnego 2018/2019
Klasa IVa
Górecka	Magdalena	–	5,16
Kowalewska	Wiktoria	–	5,16
Mętlewicz	Sylwester	–	5,16
Hernacka	Natalia	–	5,08
Jankowska	Sylwia	–	5,08
Klasa IV b
Derela	Hanna	–	5,17
Leszczyńska	Julia	–	5,17
Kacprzak	Bartosz	–	5,08
Kaczmarek	Kalina	–	5,0
Nowak	Anna	–	4,8
Klasa IV c
Olejniczak	Tatiana	–	5,08
Simiński	Witold	–	5,08
Orszulak	Alicja	–	5,0
Piasecka	Malwina	–	5,0
Mikołajczak	Jakub	–	4,83
Klasa Va
Kordylak	Hanna	–	5,3
Orłowska	Izabela	–	5,3
Biernacka	Alicja	–	5,0
Kujawa	Kacper	–	4,8
Sadowska	Julia	–	4,8
Klasa V b 
Matusiak	Zuzanna	–	5,2
Danielewska	Alicja	–	5,0
Kacprzak	Adrianna	–	5,0
Makowski	Maksymilian	–	5,0
Klas VI a
Mazurek	Marika	–	5,33
Grudzień	Tymoteusz	–	5,08
Żeglicz	Miłosz	–	4,91
Klasa VI b
Dykon	Julia	–	5,25
Rybacka	Milena	–	5,17
Orłowska	Oliwia	–	5,0
Kwiatkowski	Jan	–	4,92

Klasa VIIa
Mikołajczak	Milena	–	5,0
Roszak	Natalia	–	4,93
Frontczak	Julia	–	4,86
Klasa VII b
Rakowska	Agata	–	5,21
Klasa VIII a
Lisiecka	Martyna	–	5,1
Jankowski	Łukasz	–	4,86
Wieczorek	Paulina	–	4,86
Klasa III a gimnazjalna
Balcer	Izabela	–	4,86
Klasa IIIc gimnazjalna 
Konopińska	Wiktoria	–	5,07

Uczniowie ze 100% frekwencją po I półroczu 
roku szkolnego 2018/2019
Wieczorek	Julia	–	klasa	IV	c
Dobiecki	Marcel	–	klasa	Va
Matykiewicz	Bartłomiej	–	klasa	Va
Orłowska	Izabela	–	klasa	Va
Wojciechowski	Piotr	–	klasa	Va
Karpiński	Kamil	–	klasa	Va
Jakubowska	Hanna	–	klasa	Vb
Jasiński	Jakub	–	klasa	Vb
Kacprzak	Adrianna	–	klasa	Vb
Koprowska	Julia	–	klasa	VIb
Kwiatkowski	Jan	–	klasa	VIb
Majchrzak	Eliasz	–	klasa	VIb
Żurawska	Kinga	–	klasa	VIb
Simiński	Jakub	–	klasa	VIIIa
Majchrzak	Dawid	–	klasa	VIIIb
Matykiewicz	 Łukasz	 –	 klasa	 IIIa	 gimna-
zjalna
Caban	Łukasz	–	klasa	IIIb	gimnazjalna
Wrzesiński	Patryk	–	klasa	IIIc	gimnazjalna
Majchrzak	Klaudia	–	klasa	IIIc	gimnazjalna

Stypendia za wyniki w nauce po I półroczu 
roku szkolnego 2018/2019
Mazurek	Marika	–	5,5

Orłowska	Izabela	–	5,28
Dykon	Julia	–	5,2
Rakowska	Agata	–	5,2
Kordylak	Hanna	–	5,14
Matusiak	Zuzanna	–	5,0
Grudzień	Tymoteusz	–	5,0
Lisiecka	Martyna	–	5,0
Konopińska	Wiktoria	–	5,0

Stypendium za wyniki w nauce	 otrzymuje	
uczeń,	który	osiągnął	średnią	ocen	przy-
najmniej	 4,9	 z	 przedmiotów	 podstawo-
wych,	 które	 są	 przewidziane	 dla	 danej	
klasy	 (język	polski,	 język	angielski,	 język	
niemiecki,	 historia,	 przyroda,	 matema-
tyka,	 fizyka,	 chemia,	 biologia,	 geografia	
i	wiedza	o	społeczeństwie)	oraz	przynaj-
mniej	bardzo	dobrą	ocenę	z	zachowania.

Stypendia za osiągnięcia sportowe po I półro-
czu roku szkolnego 2018/2019
Olejniczak	Jakub	–	klasa	IVa
Mętlewicz	Sylwester	–	klasa	IVa
Jasiński	Jakub	–	klasa	Vb
Bukowski	Mateusz	–	klasa	VIa
Żeglicz	Miłosz	–	klasa	VIa
Simiński	Jakub	–	klasa	VIIIa
Smolarek	Damian	klasa	IIIa
Kurant	Mateusz	–	klasa	IIIa
Stawicki	Dawid	–	klasa	IIIa
Banasiak	Sebastian	–	klasa	IIIa
Iglewska	Żaneta	–	klasa	IIIa
Sadowski	Mateusz	–	klasa	IIIc

Stypendium za osiągnięcia sportowe	otrzy-
muje	uczeń,	który	zajął	I,	II	lub	III	miejsce	
w	 konkurencjach	 indywidualnych	 lub	 ze-
społowych,	 co	 najmniej	 na	 szczeblu	 po-
wiatowym	 i	 uzyskał	 co	 najmniej	 bardzo	
dobrą	ocenę	z	zachowania.

Anna Michalak

„Niech babcia i dziadek  
zawsze nam panują”
	Wdzięczność	 i	miłość	dla	dziadków,	wyraziły	przed-

szkolaki	 prezentując	 wiersze	 i	 piosenki	 dla	 ukochanej	
babci	 i	 kochanego	dziadka.	 I	 choć	 ich	święto	obchodzi-
liśmy	w	kalendarzu	21	i	22	stycznia,	wnukowie	i	wnuczki	
pragną,	aby	ich	dziadkowie	byli	szczęśliwi	cały	rok.

„Żyjcie 100 lat drodzy dziadkowie
i mówcie do nas: kochani wnukowie!
Babcia i Dziadek niech nam nie chorują,
jako Król i Królowa,
zawsze nam panują!”

Wszystkim,	 którzy	 przyczynili	 się	
do	 uświetnienia	 tej	 uroczystości	 ser-
decznie	dziękujemy!
Foto: z arch. szkoły             Tekst: Anna Dykon

SP TOPÓLKA
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Kochamy Was całym sercem

 

09 stycznia, kolejny raz spotkaliśmy się w serdecznej atmosferze w gronie 
babć, dziadków i wnucząt na corocznej imprezie z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dy-
rektor, nauczyciele, rodzice i uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Franciszka Becińskiego  
w Paniewie z radością powitali w murach GOK w Topólce przybyłych gości. Poza wymieniony-
mi już dziadkami i babciami miło nam było powitać Wójta Gminy Topólka – Konrada Lewan-
dowskiego, kierownika posterunku policji – Artura Kmiecikowskiego, zarząd OSP z Torzewa, 
zarząd OSP z Paniewa, kierownika biblioteki – Małgorzatę Wojtczak, kierownika GOK – Jana 
Błaszczyka, kierownika CUW - Marię Olszewską, przyjaciół szkoły – Wiolettę i Waldemara Le-
wandowskich – firma „Waldex”.

Uroczystość rozpoczęła dyrektor szkoły Barbara Wieser, która bardzo ciepło powitała na-
szych kochanych dziadków i zaproszonych gości.

Nikola Jaskólska z kl. O, przywitała obecnych następującymi słowami „Chociaż jestem 
mała, pani mi kazała, abym wszystkich gości pięknie przywitała. Życzę wiele szczę-
ścia, uśmiechu, radości, a z występów dzieci ogromnej radości”. 

W pięknie udekorowanej sali dzieci z klas 0-III pod kierunkiem nauczycielek; Beaty Ja-
skólskiej i Jolanty Przybysz przedstawiły program artystyczny. W większości były to wzrusza-
jące wiersze i piosenki okolicznościowe, związane tematycznie z tymże świętem. W dowód 
ogromnej miłości wnukowie obdarowali swych kochanych dziadków własnoręcznie wyko-
nanymi pierniczkami. Po części oficjalnej, uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni na słodki 
poczęstunek. 

Bardzo dziękujemy rodzicom za pomoc w organizacji tej miłej uroczystości. Do zobaczenia 
za rok!

Tekst: J. Przybysz B. Jaskólska 
Foto: A. Kontowicz

SP PANIEWO IV Gminny Turniej Tenisa Stołowego
W Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Topólce 23 lutego 2019 r. odbył się IV Gmin-

ny Turniej Tenisa Stołowego o puchar Wójta Gminy Topólka.
Rozpoczęcie Turnieju poprzedziło losowanie, które zadecydowało o kolejności rozgrywek. 

Tegoroczny system rozgrywek dał wszystkim szansę na wykazanie swoich umiejętności, albo-
wiem zagrał „każdy z każdym”. W każdej z rozlosowanych grup zawodników do końca toczyły 
się zacięte rozgrywki o zwycięstwo w Turnieju. 

W trakcie Turnieju mogliśmy podzi-
wiać wysoki poziom i grę „fair-play”. Pa-
nowała miła i przyjazna atmosfera. Najlep-
szym tenisistą w tym roku został Tomasz 
Saks tuż przed Piotrem Waszakiem 
i Zbigniewem Karpińskim.

Puchary i dyplomy najlepszym wrę-
czył wójt gminy Konrad Lewandowski.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomo-
gli i przyczynili się do prawidłowego prze-
biegu Turnieju, a w szczególności: sędzie-
mu Pawłowi Rogowskiemu i dyrektorowi 
Szkoły Podstawowej w Topólce Grzegorzo-
wi Pieruckiemu. Tenisistom dziękujemy za 
sportową postawę i grę fair-play. Zaprasza-
my do udziału w kolejnych turniejach.

Tekst i Foto Iwona Waszak

Po całym półroczu nauki przyszedł upragniony czas ferii 
zimowych. Gminny Ośrodek Kultury w Topólce zadbał o to, aby 
był to mile spędzony czas. Były gry planszowe, zabawy rucho-
we, mini konkurs „Pokaż co potrafisz”, warsztaty plastyczne itp. 
Jak co roku rozegrano turniej w tenisa stołowego o „Mistrza 
Białych Wakacji”. Puchar zdobył Jakub Mikołajewski, II miej-
sce zajął Sebastian Garnys, III – Marcel Banasiak.

Ferie zimowe to nie tylko czas odpoczynku, ale też roz-
wijania swoich pasji i poznawania nowych zainteresowań. 
Dzieci mogły więc spędzić czas zgodnie ze swoimi upodoba-
niami. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, Gminny Ośro-
dek Kultury udostępnił na okres ferii instrumenty muzyczne, 
które cieszyły się szczególnym zainteresowaniem dzieci. 
Ostatniego dnia w ramach zajęć kulinarnych dzieci chęt-
nie włączyły się w przygotowanie słodkiego poczęstunku. 
Zwieńczeniem ich wspólnej pracy były rogaliki. Na zakończe-
nie, dzieci odwiedził Wójt Gminy Konrad Lewandowski. Ob-
darował ich owocami i życzył szczęśliwego powrotu do szko-
ły. Każdy z uczestników zajęć otrzymał pamiątkowy dyplom.

Dziękujemy dzieciom za udział w zajęciach, za miłą 
atmosferę a paniom: Annie, Ewelinie i Judycie, za pomoc 
podczas zajęć.

 Tekst i foto-Iwona Waszak

FERIE ZIMOWE 2019
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Te	życzenia	zostały	 zaśpiewane	15	 lutego	2019	 r.	podczas	
uroczystości	wręczenia	medali	za	50-lecie	pożycia	małżeńskiego	
parom	z	terenu	gminy	Topólka.	W	niezwykle	uroczystej	oprawie	
pary	małżeńskie	świętowały	rocznicę	swojej	miłości,	wytrwałości	
oraz	wzajemnego	szacunku. 

W	tym	roku	„Złote	Gody”	obchodziło	8	par: 
• Marianna i Stanisław Bączkowscy
• Zofia i Stanisław Benecowie
• Janina i Czesław Matusiakowie
• Hanna i Jan Olejniczakowie
• Jadwiga i Henryk Simińscy
• Maria i Roman Szczerbiakowie
• Jadwiga i Stanisław Wajerowie
• Maria i Henryk Winconkowie
• Helena i Edmund Cabańscy
Ostatnia	z	wymienionych	par	ze	względów	osobistych	nie	po-

jawiła	na	wręczeniu	odznaczeń.
Medale	za	Długoletnie	Pożycie	Małżeńskie	zostały	wręczone	

również	Państwu	Gabrieli	i	Jerzemu	Rogowskim,	którzy	w	ubie-
głym	roku	nie	mogli	być	obecni	podczas	uroczystości.

Aktu	 dekoracji	 medalami	 w	 imieniu	 Prezydenta	 Rzeczypo-
spolitej	Polskiej	dokonał	Wójt	Gminy	Topólka	Konrad	Lewandow-
ski.	Jubilaci	otrzymali	również	stosowne	legitymacje,	pamiątkowe	
dyplomy	 oraz	 kwiaty.	 Do	 życzeń	Wójta	 dołączyli	 się	 Sekretarz	
Gminy	Joanna	Kosińska	oraz	Przewodniczący	Rady	Gminy	To-
pólka	Stanisław	Borkowski.	Część	oficjalna	zakończona	została	
wykonaniem	pamiątkowych	fotografii.

Po	odznaczeniu	Jubilatów,	lampką	szampana	wzniesiono	to-
ast	za	zdrowie	par.	Wójt	gratulował	zebranym	tak	zaszczytnego	
jubileuszu	 i	życzył	małżonkom	zdrowia	 i	miłości	na	kolejne	 lata	
wspólnego	życia.

W	 miłej	 atmosferze	 Jubilaci,	 przy	 wspólnym	 stole	 chętnie	
dzielili	się	doświadczeniami	z	minionych	lat.

Wszystkim	 świętującym	życzymy	dużo	nieustającej	miłości,	
cierpliwości,	wzajemnego	szacunku	 i	 jeszcze	wielu	 lat	 spędzo-
nych	razem.

Joanna Kosińska – Sekretarz Gminy
Foto Damian Lewiński

Sto lat, Sto lat !!!

Gabriela i Jerzy Rogowscy zam. Topólka

Jadwiga i Stanisław Wajerowie  
zam. Znaniewo

Maria i Roman Szczerbiakowie  
zam. Topólka

Hanna i Jan Olejniczakowie zam. Sadłóg

Janina i Czesław Matusiakowie  
zam. Rybiny

Marianna i Stanisław Bączkowscy  
zam. Torzewo

Jadwiga i Henryk Simińscy zam. Czamanin

Maria Wienconek z córką 
zam. Paniewek

Zofia i Stanisław Benecowie 
zam. Czamanin
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Dzień Kobiet
W	niedzielę	3	marca	br.	Gminny	Ośrodek	Kultury	wypełnił	się	

po	brzegi	mieszkankami	naszej	gminy,	które	skorzystały	z	zapro-
szenia	Wójta	Gminy	na	wyjątkowy	 i	magiczny	wieczór	z	okazji	
zbliżającego	się	Dnia	Kobiet.	

Przybyłe	Panie	zostały	obdarowane	przy	wejściu	kwiatkiem,	
a	 cała	 uroczystość	 rozpoczęła	 się	 od	 serdecznych	 życzeń	 od	
Wójta	 Gminy	 Konrada	 Lewandowskiego,	 Przewodniczącego	
Rady	Gminy	Stanisława	Borkowskiego	oraz	Dyrektora	Gminnego	
Ośrodka	Kultury	Jana	Błaszczyka.	Składając	życzenia	Panowie	
podkreślili,	jak	ważną	rolę	pełnią	kobiety.

Na	scenie	dla	Pań	zaśpiewali	Mariusz	Kosiński	i	Marcel	Kor-
dylak.	Po	występach	naszych	lokalnych	artystów	odbył	się	wyjąt-
kowy	koncert	Eleny	Rutkowskiej	i	jej	zespołu	„Cygańskie	Czary”.	
Jak	sama	nazwa	mówi	„bawiliśmy”	się	w	rytmach	cygańskiej	mu-
zyki.	Śpiewane	znane	piosenki	oraz	przepiękne	kolorowe	stroje	
tancerek	z	zespołu	wprowadziły	bardzo	radosną	atmosferę.	Ze-
spół	rozbawiał	i	porywał	publiczność.	

Tradycyjnie	Panowie	 zadbali	 o	 słodki	 „stół”	 i	 serdeczny	na-
strój.	Podobnie	jak	w	latach	poprzednich	Panie	z	Kół	Gospodyń	
Wiejskich	w	 ramach	podziękowania	przygotowały	upominki	dla	
naszych	 Panów.	 Nie	 było	 łatwo,	 bo	 najpierw	 musieli	 się	 m.in.	
zmierzyć	z	mini	quizem	oraz	wyrecytować	wiersz	o	kobiecie.....
Jak	zwykle	było	celująco.

Radosna,	odświętna	i	miła	atmosfera	wypełniła	to	wyjątkowe,	
niedzielne	popołudnie.	Dziękujemy!

Iwona Waszak
Foto Damian Lewiński
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Zwyczaje	 zapustne	 na	 Kujawach	 są	 wyjątkowe	 i	 charakte-
rystyczne.	 Część	 obrzędów	 zapustnych	 stanowią	 widowiskowe	
i	głośne	pochody	przebierańców.	Barwne	korowody	zapustników	
podziwialiśmy	 na	V	Przeglądzie	 „Kozy	Kujawskiej”	 zorganizowa-
nym	przez	Gminny	Ośrodek	Kultury	w	Topólce,	w	„Tłusty	Czwar-
tek”	 28	 lutego	 br.	 Do	 przeglądu	 zgłosiły	 się	 trzy	 grupy:	 Borek,	
Świerczynek	i	Torzewo,	które	w	barwnym,	roztańczonym	orszaku	
przemieszczały	się	ulicami	Topólki,	podziwiane	przez	licznie	zgro-
madzoną	publiczność	–	mieszkańców	naszej	gminy.	Sceny	odgry-
wane	przez	zapustników	w	bardzo	czytelny	sposób	oddały	 istotę	
zapustnego	świętowania;	 życie	 zwycięża	śmierć,	wiosna	pokona	
zimę,	a	dobro	pokona	zło.	Ten	symboliczny	rys,	widoczny	był	w	za-
chowaniu	naszych	zapustnych	„Kóz”.	Cieszy	fakt,	że	młodzi	ludzie	
chcą	i	kultywują	tę	starą	kujawską	tradycję.	Podziwialiśmy	piękne	
stroje,	 muzykę	 i	 niespożytą	 energię	 podczas	 prezentacji.	 Prze-
gląd	zakończyliśmy	wręczeniem	nagród	dla	wszystkich	grup	oraz	
wspólnym	 ciepłym	 posiłkiem.	 Nagrody	 ufundowane	 przez	Wójta	
Gminy	 Topólka	 Konrada	 Lewandowskiego	 wręczyła	 wyjątkowo	
pani	Justyna	Hernacka,	która	 tego	dnia	 „zasiadła”	w	 fotelu	wójta	
wylicytowanego	podczas	tegorocznej	Wielkiej	Orkiestry	Świątecz-
nej	Pomocy.	Dodatkowo	grupy	otrzymały	nagrody	od	radnych	po-

„Koza Kujawska” 2019

wiatu	radziejowskiego	–	Agaty Pogodzińskiej i Sławomira Stani-
szewskiego.	Tradycyjnie	w	„Tłusty	Czwartek”,	niezawodne	panie	
z	Kół	Gospodyń	Wiejskich,	przygotowały	pączki	dla	grup	biorących	
udział	w	przeglądzie.	Pozdrawiamy	przebierańców,	do	zobaczenia	
na	kolejnym	przeglądzie	„Kozy	Kujawskiej”.	Dziękujemy	wszystkim,	
którzy	przyczynili	się	do	bezpiecznego	przebiegu	pokazu.

Iwona Waszak
Foto Damian Lewiński

Radna powiatowa, Agata Pogodzińska, wrę-
cza nagrodę
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1	marca	obchodzimy	Narodowy	Dzień	Pamięci	Żołnierzy	Wy-
klętych-podziemia	niepodległościowego	wywodzącego	się	z	Armii	
Krajowej	 i	Narodowych	Sił	Zbrojnych,	 które	w	 latach	1944-1963	
samotnie	walczyło	o	wolną	od	 sowieckiej	 okupacji	Polskę.	Z	 tej	
okazji	harcerze	z	Drużyny	IGNIS	im.	Jana	Bytnara	działającej	przy	

„Żołnierzom Wyklętym”

Żołnierze	 wyklęci	 dopiero	 kilkadziesiąt	 lat	 po	 zakończeniu	
II	wojny	światowej	zostali	należycie	docenieni	za	walkę	o	Polskę.	
1	 marca	 obchodzimy	 Narodowy	 Dzień	 Pamięci	 „Żołnierzy	
Wyklętych»,	 który	 upamiętnia	 żołnierzy	 antykomunistycznego	
podziemia	w	Polsce.	

Rano	 delegacje	 młodzieży	 szkół	 podstawowych	 z	 Topólki	
i	Paniewa	wraz	z	przedstawicielami	samorządu	gminy	i	powiatu	
złożyły	 okolicznościowe	 wiązanki	 i	 zapaliły	 znicze	 pod	 pomni-
kiem	w	Znaniewie.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Wieczorem	 odbyła	 się	 niezwykła	 wieczornica	 przygotowa-

na	przez	harcerzy	z	Drużyny	 „Ignis”	 im.	Jana	Bytnara	działają-
cej	przy	SP	w	Topólce	oraz	SP	w	Paniewie,	wspieranych	przez	
członków	 zespołu	High	 Five	 oraz	 uczniów	SP	w	Topólce.	Ma-
lowane	słowem,	pieśnią	i	obrazem	losy	niezłomnych	bohaterów	
były	wzruszającą	lekcją	historii	dla	licznie	przybyłych	mieszkań-
ców.	Słowa	najwyższego	uznania	należą	się	młodym	artystom.	
Dziękuję	również	Paniom	Elizie	Ospalskiej-Grudzień,	Sylwii	Krę-
cickiej-Derela,	Anecie	Dybowskiej	i	Paulinie	Kontowicz	za	zaan-
gażowanie	w	przygotowanie	widowiska	i	propagowanie	pamięci	
o	bohaterach	tamtych	lat.

Konrad Lewandowski – wójt gminy
Foto: Damian Lewiński

SP	w	Topólce	oraz	SP	w	Paniewie,	wspierani	przez	członków	ze-
społu	High	Five	oraz	uczniów	SP	w	Topólce	przygotowali	wieczor-
nicę.	Młodzież	zaprezentowała	piękne	utwory	poetyckie,	oprawę	
muzyczną	i	prezentacje	multimedialne,	które	miały	przybliżyć	syl-
wetki	Żołnierzy	Wyklętych:	 ich	 tragiczne	 losy,	heroizm	 i	determi-
nację	 w	walce	 o	 suwerenność	Ojczyzny.	 Przejmujące	 recytacje	
i	chwytające	za	serce	pieśni	dostarczyły	widzom	wielu	wzruszeń.	

Eliza Ospalska-Grudzień, Sylwia Kręcicka-Derela,  
Aneta Dybowska, Paulina Kontowicz

Foto: Wojciech Wąsikowski
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Nasze zwierzęta
Kiedy	zastanawiałam	się,	jak	zacząć	ten	tekst,	przyszła	mi	na	

myśl	pewna	przypowieść,	którą	chciałabym	przytoczyć.
–	Zmarł	człowiek	i	jego	pies.	Znaleźli	się	w	zaświatach	i	roz-

poczęli	wędrówkę.	Po	pewnym	czasie	doszli	do	drzwi	z	napisem	
„raj’.	Na	drzwiach	było	napisane	–	psom	wstęp	wzbroniony.	Po-
szli	dalej.	Wkrótce	doszli	do	następnych	drzwi.	Przed	drzwiami	
siedział	 starzec.	Co jest za tymi drzwiami? – zapytał człowiek. 
Jestem św. Piotr, a za tymi drzwiami jest raj. A czy ja mogę tam 
wejść z psem? Oczywiście. A co to było, tam wcześniej? To było 
piekło – odpowiedział św. Piotr. Do raju docierają tylko Ci, którzy 
nie porzucają przyjaciół.

Większość	 z	 nas	 chciałoby	 kiedyś	 znaleźć	 się	 w	 lepszym	
świecie.	Takim	bez	bólu	i	cierpienia,	ale	ilu	z	nas	tak	naprawdę	
na	to	zasługuje,	jeśli	uparcie	niszczymy	ten	piękny	świat	ofiaro-
wany	nam	przez	Boga	i	sami	sprawiamy	ból	i	cierpienie	istotom	
powierzonym	naszej	opiece.	Czy	na	pewno	właściwie	rozumiemy	
słowa	Jezusa	„wszystko	co	uczyniliście	jednemu	z	tych	braci	mo-
ich	najmniejszych	–	mnie	uczyniliście”

Kilka	 lat	 temu	 apelowałam	 na	 łamach	 „Naszych	 Spraw”	
o	większą	wrażliwość	i	empatię	w	stosunku	do	zwierząt.	Pisałam	
o	sprawach,	które	powinny	być	dla	wszystkich	oczywiste.	O	tym,	
że	zwierzęta	to	żywe	stworzenia,	które	odczuwają	to	samo	co	my.	
Cierpią	z	powodu	zimna,	głodu,	bólu,	chorób.	Potrzebują	miłości	
i	 opieki,	 za	którą	odpłacą	bezwarunkowym	uczuciem	 i	 poświę-
ceniem,	bo	wbrew	temu	co	sądzi	większość,	zwierzęta	też	mają	
uczucia.	Nie	będę	się	powtarzać.	Odsyłam	do	moich	wcześniej-
szych	tekstów,	ale	może	nadszedł	czas,	by	z	perspektywy	tych	
kilku	lat,	przyjrzeć	się,	co	zmieniło	się	w	sytuacji	zwierząt	przez	
ten	czas.	

Otóż	 z	 przykrością	muszę	 stwierdzić,	 że	 niewiele.	 Psy	 na-
dal	więzione	są	na	łańcuchach,	często	nie	mają	odpowiedniego	
schronienia.	 Niedożywione,	 bez	 dostępu	 do	 czystej	 wody.	 Nie	
leczone,	źle	traktowane.	Każdy	dzień	przynosi	straszne	informa-
cje	o	porzucanych	w	lesie	psach,	przywiązywanych	do	drzew	na	
pewną	śmierć,	porzucanych	na	trasach	szybkiego	ruchu,	by	zgi-
nęły	pod	kolami	samochodów.	O	szczeniętach	wyrzucanych	na	
śmietniki,	o	spalonych	żywcem	 jeżach,	zakopywanych	żywcem	
psach	 i	maltretowanych	 na	 różne	 sposoby	 kotach	 i	 psach,	 tak	
strasznych,	że	włos	się	jeży	na	głowie.	Jest	tak	źle,	że	powsta-
ła	 ustawa	 o	 ochronie	 zwierząt.	 Jednakże	 żadne	 prawo,	 nawet	
najlepsze,	nie	pomoże	na	bezmyślność,	okrucieństwo	i	brak	em-
patii.	Zwłaszcza,	że	Temida,	jak	wiadomo	jest	ślepa	i	nie	kwapi	
się	w	karaniu	sprawców	tych	przestępstw,	a	zasądzone	kary	są	
niewspółmierne	do	popełnionych	czynów.	Nic	się	nie	zmieni,	jeśli	
urzędnicy	odpowiedzialni	za	wprowadzenie	ustawy	w	życie,	sami	
pozbawieni	będą	empatii.	Przekonałam	się	osobiście,	że	ustawa	
chroni	bardziej	niekompetentnych	urzędników,	niż	zwierzęta.

Szanowni	czytelnicy,	stajemy	się	mimowolnymi	ofiarami	cywi-
lizacji	materializmu	i	ogłupiającej	 technologii	pozbawiającej	nas	
wyższych	 uczuć	 i	 wrażliwości.	Może	 trzeba	 odłożyć	 na	 chwilę	
smartfony	i	tablety,	i	rozejrzeć	się	wokół.	Nasycić	zmysły	pięknem	
przyrody,	póki	jeszcze	istnieje.	Dziwny	jest	wciąż	ten	nasz	świat,	
a	 ludzi	 dobrej	 woli	 coraz	mniej,	 więc	 wbrew	 temu,	 co	 śpiewał	
Czesław	Niemen,	 ten	 świat	może	 jednak	 nie	 przetrwać	 naszej	
niszczycielskiej	 działalności.	Nie	 jesteśmy	panami	 tego	 świata,	
ale	gdyby	nawet	tak	było,	to	dobry	pan,	troszczy	się	o	istoty	po-
wierzone	jego	opiece.	Jesteśmy	tylko	trybikiem	w	ekosystemie.	
Ekosystem	poradzi	sobie	bez	nas	znakomicie.	My	bez	niego	nie	
poradzimy	sobie	 i	gdy	zetniemy	 już	ostatnie	drzewo	 i	zabijemy	
ostatnie	zwierzę,	sami	też	zginiemy.

Moją	drugą	pasją	 jest	czytanie	książek.	Tak	więc	na	koniec	
polecam	 odpowiednią,	 jak	 myślę,	 lekturę	 p.t.	 „Marna	 karma”,	
z	której	można	się	dowiedzieć,	ile	razy	trzeba	urodzić	się	mrów-
ką,	by	zasłużyć	na	to,	by	urodzić	się	człowiekiem.

Renata Wolf, lekarz weterynarii

Wybór przyszłego  
zawodu

Wybór	 szkoły,	 przyszłego	 zawodu,	 to	 w	 dzisiejszym,	 szyb-
ko	 przekształcającym	 się	 rynku	 pracy,	 decyzje	 bardzo	 trudne.	
Aby	 pomóc	młodzieży	 i	 jej	 rodzicom	dokonać	 trafnego	wyboru	
w	 naszej	 szkole	 podejmuje	 się	 szereg	 działań.	 Jednym	 z	 nich	
było	zorganizowanie	7	lutego	2019r.	spotkania	z	przedstawicie-
lami	 szkół	powiatu	 radziejowskiego.	Obecni	na	nim	dyrektorzy,	
nauczyciele	 oraz	 uczniowie	 starali	 się	 zachęcić	 ósmoklasistów	
i	uczniów	klas	trzecich	gimnazjalnych	z	terenu	naszej	gminy	do	
skierowania	 uwagi	 właśnie	 na	 ich	 placówki.	 Przekazali	 bogatą	
i	ciekawą	ofertę	uczniom	i	rodzicom.	O	szczegółach	informowali	
już	w	indywidualnych	rozmowach.	

Kolejną	inicjatywą	naszej	szkoły	było	zorganizowanie	spotka-
nia	doradcy	zawodowego	z	PPP	w	Radziejowie	i	przedstawicieli	
szkół	radziejowskich	z	rodzicami.	Odbyło	się	ono	21	lutego.	Ro-
dzicom	przybliżono	ofertę	edukacyjną,	jaką	szkoły	przygotowały	
dla	ich	dzieci.	

W	marcu	planowane	są	także	spotkania	z	przedstawicielami	
szkół	powiatu	włocławskiego.	Zgodnie	z	harmonogramem	drzwi	
otwartych	uczniowie	naszej	gminy	wezmą	udział	w	targach	edu-
kacyjnych	we	Włocławku	oraz	14	marca	wyjadą	do	Radziejowa	
obejrzeć	na	miejscu	funkcjonujące	tam	szkoły.	

Elżbieta Pesta Wojtysiak – pedagog szkolny
Foto z archiwum szkoły
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10.02.2019	r.	w	kościele	parafialnym	pod	wezwaniem	św.	Do-
roty	w	Orlu,	odbyły	się	uroczystości	odpustowe.	Odpust	na	św.	
Dorotę	zgromadził	wiernych	parafian,	gości	oraz	druhów	straża-
ków	z	pocztami	sztandarowymi	z	Bycza	i	Orla.

Na	zaproszenie	księdza	proboszcza	Tadeusza	Szczepaniaka	
przybył	do	naszej	świątyni	ks.	profesor	prałat	–	Witold	Kujawski,	
który	odprawił	mszę	świętą	odpustową.	W	homilii	 ks.	Kujawski	
przybliżył	postać	św.	Doroty.	Patronka	parafii	od	ponad	600	 lat	
przewodzi	 kościołowi	w	Orlu.	Św.	Dorota	pochodziła	z	Cezarei	
Kapadockiej	w	dzisiejszej	Turcji.	Jej	greckie	imię	Dorota	–	zna-
czy	„dar	od	Boga”.	Żyła	na	początku	IV	wieku.	Za	czasów	cezara	
rzymskiego	Dioklecjana	(303–316	r.)	miały	miejsce	prześladowa-
nia	chrześcijan.	W	tym	czasie	Dorota	poniosła	śmierć	męczeń-
ską	 z	 dwiema	 innymi	 niewiastami.	 Grób	 św.	 Doroty,	 dziewicy	
i	męczennicy	znajduje	się	w	Rzymie	na	Trastevere.	Liturgiczny	
obchód	ku	czci	św.	Doroty	ma	miejsce	06	lutego.	

Niech	św.	Dorota	dziewica	i	męczennica	pomaga	nam	w	wy-
znawaniu	naszej	wiary	i	dawaniu	świadectwa	naszej	przynależ-
ności	 do	 kościoła	 chrystusowego.	Uroczystości	 odpustowe	 za-
kończyła	procesja	wokół	kościoła.

Tekst i foto Stanisław Borkowski

W	niedzielę	10	lutego	2019	roku	dzieci	 i	młodzież	z	Caritas	
parafialno-szkolnej	 w	 Topólce	 przeprowadziły	 kolejną	 „akcję”	
wpierania	chorych	 i	potrzebujących.	Po	Mszach	Św.	 rozprowa-
dzali	 pamiątkowe	 kartki	 ku	 czci	 Św.	 Walentego	 oraz	 pierniki,	
upieczone	i	pięknie	zapakowane.	Środki	w	ten	sposób	zgroma-
dzone,	zostały	przeznaczone	na	zakup	upominków	dla	chorych	
z	naszej	parafii	i	gminy.	Dobrze,	że	są	osoby,	gotowe	poświęcić	
czas	i	zdolności	dla	innych.	

11	lutego	br.	przeżywano	XXVII	Światowy	Dzień	Chorego	pod	
hasłem:	„Darmo	otrzymaliście,	darmo	dawajcie”	(Mt	10,8).	Usta-
nowił	go	Jan	Paweł	II,	było	to	13	maja	1992	roku.

Parafialne święto w Orlu

Święty Walenty pomaga chorym...
W	parafii	Topólka	11	lutego,	także	przeżywano	Dzień	Chorych,	

szczególnie	dla	nich	była	Eucharystia	o	godzinie	jedenastej	oraz	
specjalne	okolicznościowe	kazanie,	wygłoszone	przez	ks.	Sławo-
mira	Grzegórskiego.	Było	 także	udzielenie	sakramentu	namasz-
czenia	chorych,	do	którego	licznie	przystąpili	parafianie.	Po	Mszy	
Św.	odbyło	się	nabożeństwo	ku	czci	Matki	Bożej	z	Lourdes	oraz	
ucałowanie	relikwii	Św.	Ojca	Pio.	Ksiądz	kanonik	proboszcz	Antoni	
Franciszek	Wojciechowski	na	zakończenie	wszystkim,	którzy	byli	
na	Eucharystii	przekazał	w	darze	książki	 „Modlitwa	za	Ojczyznę	
w	100-lecie	odzyskania	niepodległości”	oraz	o	Św.	Janie	Pawle	II.	

Dla	ludzi	wierzących,	szczególnym	dniem	jest	14	lutego,	gdy	
wspominamy	Św.	Walentego,	który	 jest	orędownikiem	podczas	
ciężkich	chorób	oraz	patronem	zakochanych.	

O	naszym	świętym	posiadamy	skąpe	wiadomości	historycz-
ne.	A	warto	o	nim	wspomnieć,	gdyż	kiedyś	należał	do	znanych	
i	czczonych	świętych	w	Kościele	zachodnim,	łacińskim.	Św.	Wa-
lenty	jest	w	Martyrologium	Rzymskim	pod	datą	14	lutego,	wspo-
mniany	dwa	razy:	jako	kapłan	rzymski,	ścięty	w	czasie	prześla-
dowania,	jakie	wybuchło	za	panowania	Klaudiusza	II	Gota	około	
roku	269,	oraz	jako	biskup	Terni	pod	Rzymem,	który	po	długich	
mękach	został	sprowadzony	do	Rzymu	i	tam	stracony.	Przypusz-
cza	się,	że	w	tym	przypadku	chodziło	o	jedną	i	tę	samą	osobę,	
czczoną	 w	 Rzymie	 i	 w	 Terni.	 Ikonografia	 przedstawia	 święte-
go	męczennika	 najczęściej	 w	 stroju	 kapłana,	 czasem	 biskupa,	
w	momencie	 jak	 uzdrawia	 chłopca	 z	 padaczki.	Są	dowody,	 że	
już	w	wieku	IV	grób	Świętego	w	Rzymie	był	otoczony	szczegól-
nym	kultem.	Papież	św.	Juliusz	I	(337–352)	wystawił	nad	tymże	
grobem	św.	Walentego	bazylikę,	którą	odnowił	papież	Teodor	 I	
(642–649).	

Św.	Walenty	 jest	czczony	 jako	patron	od	padaczki	 i	 chorób	
nerwowych.	Ale	w	Stanach	Zjednoczonych	i	Wielkiej	Brytanii	Św.	
Walenty	doznaje	również	wielkiej	czci	jako	patron	zakochanych.	
Dlatego	tego	dnia	młodzi	zwykli	obdarowywać	się	upominkami.	
Ta	tradycja	również	zaczyna	przyjmować	się	i	u	nas.	

W	Polsce	spotykamy	się	z	tym	imieniem	dość	często.	Święty	
ma	wiele	obrazów	i	ołtarzy	w	kościołach.	Św.	Walenty	jest	rów-
nież	uznany	za	patrona	diecezji	przemyskiej.

Ks. Sławomir Grzegórski
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Z	 pewnością	 niewiele	 osób	 słyszało	 o	 pa-
sji	 i	 sukcesach	 sportowych	 15-letniej	 uczennicy	
III	klasy	Gimnazjum	w	Topólce	–	Żanety	Iglewskiej	
z	 Czamaninka	 –	 lekkoatletki	 specjalizującej	 się	
w	biegach	długodystansowych.

Jej	 przygoda	 z	 bieganiem	 rozpoczęła	 się	
w	październiku	2017	 r.	 od	Mistrzostw	Wojewódz-
twa	 Kujawsko-Pomorskiego	 w	 Bydgoszczy,	 na	
których	poznała	weterana	sportowego,	wywodzą-
cego	 się	 z	 naszej	 gminy,	 Pawła	 Małkowskiego.	
(O drodze sportowej Pawła Małkowskiego i jego 
sukcesach, pisaliśmy w 9 numerze „NS” (lipiec –
sierpień 2001r.) w artykule „Maratończyk”, którego 
autorem był Andrzej Grabowski	.	Dopisek redakcji.) 
Mimo	słabego	wyniku	osiągniętego	wówczas	przez	
Żanetę,	Pan	Małkowski	dostrzegł	jednak	u	niej	ta-
lent	do	biegania	i	zaproponował	profesjonalne	treningi	pod	swoim	
kierunkiem.	Fakt	ten	bardzo	zaimponował	Żanecie	tym	bardziej,	
że	 jej	 pierwszy	 w	 życiu	 trener	ma	 na	 swoim	 koncie	 67	mara-
tonów,	w	 czym	64	maratony	wyczynowe.	Ponadto	 przez	wiele	
lat	 reprezentował	 nasz	 kraj	 w	maratonach	międzynarodowych,	
w	których	do	jego	głównych	osiągnięć	zaliczyć	można	4.	miejsce	
w	Walencji,	4.	miejsce	w	Nowej	Kaledonii,	7.	miejsce	w	Pekinie	
oraz	wiele	innych.	Nie	dziwi	więc,	że	były	sportowiec	od	początku	
stał	się	dla	młodziutkiej	biegaczki	wielkim	autorytetem.

Od	czasu	wspomnianych	wyżej	mistrzostw,	Żaneta	rozpoczę-
ła	regularne	treningi	sześć	razy	w	tygodniu.	Trener	wysyła	jej	co	
tydzień	urozmaicone	plany	treningowe,	składające	się	m.in.	z	siły	
biegowej,	wybiegania	i	treningów	wytrzymałościowych,	a	ona	je	
realizuje.	Ponadto	pięć	miesięcy	później,	w	lutym	2018	r.,	Żane-
ta	szlifowała	 i	poprawiała	swoją	kondycję	 jeszcze	bardziej	pod-
czas	swojego	pierwszego	obozu	sportowego,	który	miał	miejsce	
w	Ustce.	Wkrótce	po	nim	wzięła	udział	w	Mistrzostwach	Woje-
wództwa	Kujawsko-Pomorskiego	we	Włocławku,	gdzie	udało	jej	
się	zająć	wysokie,	bo	aż	4.	miejsce.	Sukces	ten	zmotywował	ją	
do	 jeszcze	 bardziej	 wytężonej	 pracy,	 gdyż	 zaczęła	 dostrzegać	
swój	progres	dzięki	ciężkim,	wyczerpującym	treningom.	

Tydzień	później	Żaneta	uczestniczyła	w	Mistrzostwach	Woje-
wództw	Kujawsko-Pomorskiego	i	Pomorskiego,	na	których	zdo-
była	14.	miejsce.	Wynik	ten	nie	był	dla	niej	satysfakcjonujący,	ale	
motywował	ją	do	jeszcze	cięższych	i	bardziej	wydajnych	trenin-
gów.	Na	efekty	nie	trzeba	było	czekać	zbyt	długo,	gdyż	kilkana-
ście	tygodni	później	na	47.	Ogólnopolskich	Biegach	Ulicznych	–	
Memoriał	Jana	Schmeltera	w	Chełmnie	–	zajęła	wysokie	miejsce	
na	podium,	zdobywając	zaszczytne	2.	miejsce.	

Dzięki	 dalszym	 ambitnym	 i	 nieustającym	 treningom,	 forma	
i	 kondycja	 Żanety	 przybierała	 coraz	 wyższy	 poziom,	 co	 prze-
kładało	 się	 na	 osiąganie	 dalszych	 sukcesów.	 26	maja	 2018	 r.,	
podczas	biegu	na	1200	m	w	Memoriale	Czesława	Wasielewskie-
go	w	Brześciu	Kujawskim,	po	 raz	pierwszy	stanęła	na	najwyż-
szym	 stopniu	 podium,	 zdobywając	 upragnione	 i	 wyczekiwane	 
1.	miejsce.	

Kolejne	sukcesy	posypały	się	dalej	jak	z	rękawa,	bowiem	na	
zawodach	w	Toruniu,	na	dystansie	800	m,	Żaneta	poprawiając	
swój	czas	o	8	sekund,	zajęła	2.	miejsce.	Kolejna	próba	sił	naszej	
utalentowanej	biegaczki,	 to	38.	Międzynarodowy	Bieg	Warciań-
ski	w	Kole,	14.10.2018	r.,	podczas	którego	Żaneta	znów	okazała	
się	najlepsza	zdobywając	ponownie	1.miejsce.	Sześć	dni	później	
we	Włocławku,	podczas	26.	Biegu	Popiełuszki,	w	100-lecie	odzy-
skania	przez	Polskę	Niepodległości,	również	uplasowała	się	na	
1.miejscu.	Innego	wyniku	nie	mogło	też	być	9	listopada	podczas	
biegu	 niepodległościowego	 w	 rodzimej	 Gminie	 Topólka,	 gdzie	

ŻANETA IGLEWSKA z CZAMANINKA  
– NASTĘPCZYNIĄ IRENY SZEWIŃSKIEJ?

w	kategorii	dziewcząt	Żaneta	po	 raz	kolejny	oka-
zała	się	bezkonkurencyjna,	zdobywając	1.miejsce.

W	 pierwszym	 tygodniu	 ferii	 br.	 wyjechała	 na	
obóz,	wraz	ze	swoim	klubem	Luks	Ogrodnik	Byd-
goszcz,	 do	 którego	 należy	 od	 początku	 swojej	
drogi	 związanej	 z	 bieganiem	 i	 jak	 sama	 twierdzi,	
wykonała	 tam	 „kawał	dobrej	 roboty”,	 gdyż	po	 raz	
pierwszy	na	wybieganiu	przebiegła	20	km.

Jakie	są	dalsze	plany	naszej	młodej,	ambitnej	
biegaczki?	Nadal	zamierza	przygotowywać	się	do	
zawodów,	myśli	o	następnych	obozach	 i	chce	się	
dalej	rozwijać.	I	choć	każdy	trening	wymaga	od	niej	
dużego	 zaangażowania	 i	 samozaparcia,	 a	 każdy	
sukces	okupiony	jest	bardzo	ciężką	pracą,	a	cza-
sami	 nawet	 bólem	 i	 łzami,	 za	 nic	 w	 świecie	 nie	
zrezygnowałby	z	tej	dyscypliny	sportu,	bo	stała	się	

ona	dla	niej	ogromną	pasją,	którą	chce	kontynuować	tak	długo,	
jak	będzie	to	tylko	możliwe.	

Jej	upór	i	konsekwencję	w	dążeniu	do	celu	motywuje	ogromne	
wsparcie	rodziny,	przyjaciół	oraz	trenera.	Dzięki	nim,	nie	podda-
je	się	i	systematycznie	trenuje,	aby	z	każdym	dniem,	tygodniem	
i	miesiącem,	stawać	się	coraz	lepszą	biegaczką.	Na	pytanie,	kto	
towarzyszy	jej	podczas	tylu,	tak	intensywnych	treningów,	Żaneta	
odpowiada	 z	 uśmiechem,	 że	 niestety	 biega	 przeważnie	 sama,	
gdyż	każdy	potencjalny	towarzysz	wspólnego	biegania,	rezygnu-
je	średnio	po	upływie	około	dwóch	tygodni.

Na	zakończenie	dodam	od	siebie,	że	Żaneta	 jest	przesym-
patyczną,	 zdyscyplinowaną	 wewnętrznie	 dziewczyną.	 Charak-
teryzuje	 ją	 skromność	 i	 pokora,	 a	 te	 cechy	 na	 pewno	 predys-
ponują	ją	do	bycia	wspaniałym	sportowcem,	o	którym	zapewne	
jeszcze	 nie	 raz	 usłyszy	Gmina	 Topólka,	 którą	 Żaneta	 tak	 bar-
dzo	 kocha,	 o	 czym	 świadczą	 wypowiedziane	 przez	 nią	 sło-
wa	 podczas	 udzielanego	 wywiadu:	 „Moja	 ukochana	 Topólka”.	 
Pomimo	wielu	 treningów	 i	 znacznych	 sukcesów	w	 tak	młodym	
wieku,	 dziewczyna	 ta	 pozostaje	 zwyczajną	 nastolatką,	 która	
znajduje	czas	dla	przyjaciół	 i	przynależność	do	3.Drużyny	Har-
cerskiej	„Ignis”	im.	Jana	Bytnara	przy	SP	w	Topólce.	

Żanetko,	jesteśmy	z	Ciebie	bardzo,	bardzo	dumni!	Trzymamy	
za	Ciebie	kciuki	i	życzymy	Ci	serdecznie	dalszych	sukcesów!	

Na	podstawie	rozmowy	przeprowadzonej	z	Żanetą	Iglewską	23	stycznia	2019	r.
opracowała – Lidia Wąsikowska

Foto z archiwum Żanety Iglewskiej
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Urodzili się

Jan	Bandyszewski,	ur.	22.01.2019	r.	Miłachówek

Kuba	Jasiński,	ur.	05.02.2019	Świerczyn

Składki kombatanckie
Gminny	Ośrodek	Pomocy	Społecznej	w	Topólce	informuję,	że	

składkę	kombatancką	można	uiścić	na	niżej	podane	konto:	
Kujawko-Pomorskiego	Zarządu	Wojewódzkiego	ZKRP	i	BWP	 

w	Bydgoszczy,	ul.	Gdańska	46,	85-006	Gdańsk:

Numer	konta:	48 1320 1117 2031 0637 2000 0007 

W TYTULE NALEŻY PODAĆ IMIĘ I NAZWISKO ORAZ ADRES 
ZAMIESZKANIA KOMBATANTA LUB PODOPIECZNEGO.

Wysokość	składki	ustala	się	w	zależności	od	członkostwa:
Kombatant	–	50 zł
Podopieczny	(małżonek/ka	po	zmarłym	kombatancie)	–	40 zł 
Ponadto	informujemy,	że	na	dzień	dzisiejszy	na	terenie	gminy	

Topólka,	nie	ma	otwartego	biura	przyjmowania	opłat	kombatanc-
kich.	

Magdalena Marczewska

Ochrona pszczół

W	ramach	corocznej	kampanii	 informacyjnej	przypominamy	
zasady	stosowania	środków	ochrony	roślin	w	sposób	bezpieczny	
dla	pszczół.	Stosujący	środki	ochrony	roślin	zarówno	na	małych	
jak	 i	 na	dużych	powierzchniach	winni	 przestrzegać	poniższych	
zasad:
1.	 Nie	stosować	preparatów	toksycznych	dla	pszczół	na	kwitną-

ce	rośliny	uprawne	i	chwasty	lub	rośliny	pokryte	spadzią.
2.	 Bezwzględnie	przestrzegać	informacji	zawartych	w	etykiecie	

stosowania	 środków	 ochrony	 roślin,	 dotyczących	 bezpie-
czeństwa	pszczół.

3.	 Zabiegi	wykonywać	wieczorem,	po	dziennym	oblocie	pszczół,	
dobierać	 preparaty	 w	 możliwie	 najkorzystniejszym	 okresie	
prewencji	dla	pszczół.

4.	 Nie	stosować	środków	owadobójczych	w	pobliżu	pasiek.
5.	 Współpracować	z	pszczelarzami.	Środki	ochrony	roślin	sto-

sujemy	 tak,	 aby	 nie	 stwarzały	 za-grożenia	 dla	 dziko	 żyją-
cych	owadów	zapylających	i	nie	stały	się	przyczyną	zatrucia	
pszczół	w	pasiekach.	
Zgodnie	z	ustawą	o	środkach	ochrony	roślin	z	dnia	8	marca	

2013	r.	(t.j.	Dz.	U.	z	2018	r.	poz.	1310,	1616,	1629)	kto	stosuje	
środek	ochrony	roślin	w	sposób	stwarzający	zagrożenie	dla	zdro-
wia	ludzi,	zwierząt	lub	dla	środowiska	–	podlega	karze	grzywny.	
Komunikat	zamieszczamy	w	marcowym	wydaniu	biuletynu,	aby	
umożliwić	Państwu	zapoznanie	się	z	jego	treścią	przed	przystą-
pieniem	do	wykonywania	zabiegów	argotechnicznych.

Jerzy Kontowicz – prezes Koła Pszczelarzy,  
rzeczoznawca chorób pszczelich

Kujawsko-Pomorski Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Zaproszenie
Kujawsko-Pomorski	Doradztwa	Rolniczego	

w	Minikowie	Oddział	w	Zarzeczewie	zaprasza	
na	szkolenie	 rolnicze,	 które	odbędzie	 się	w	dniu	25.03.2019 r. 
o godz. 10.00	w	GOK	Topólka	na	następujący	temat:	„Zasady 
wypełniania wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich 
na rok 2019 oraz realizacja wymogów zazielenienia”.

Stanisław Strzelecki, K-P ODR Minikowo


