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15 marca 2019 roku odbyła się IV, w VIII kadencji sesja rady 
gminy na której radni podjęli uchwałę w sprawie powołania do-
raźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Topólka, określenia jej za-
dań, składu osobowego oraz wyboru przewodniczącego komisji 
statutowej.

Na V sesji rady, 29 marca, radni podjęli następujące uchwały:
1) uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawania 

i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opie-
kuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całko-
witego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania,

2) uchwała w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących 
Raportu o stanie Gminy Topólka,

3) uchwała w sprawie przekazania projektu regulaminu dostar-
czania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy To-
pólka,

4) uchwała w sprawie zmian w uchwale Nr II/22/18 Rady Gminy 
Topólka z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wie-
loletniej Prognozy Finansowej gminy Topólka na lata 2019–
2022, 

5) uchwała w sprawie zmian w uchwale Nr II/23/18 z dnia 
28 grudnia 2018 w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok,

6) uchwała w sprawie odwołania skarbnika gminy Topólka,
7) uchwała w sprawie powołania skarbnika gminy Topólka.

Przewodniczący rady gminy Stanisław Borkowski

Rada Gminy

Dzień Sołtysa

Informacja  
dla Kombatantów

26 marca 2019 r. została wznowiona działalność statutowa 
„Koła Gminnego w Topólce”. Składki od członków będą przyj-
mowane w każdą środę, w godz. 12.00–15.00, w Urzędzie 
Gminy Topólka, pok. nr 15. Bardzo prosimy o stosowanie się do 
wyznaczonego dnia tygodnia i godziny.

Agnieszka Ratajczyk

26 marca 2019 r. w wieku 84 lat
zakończył ziemską wędrówkę

ś. p. Józef Wieczorkowski
W latach 1987–2015 pełnił funkcję Sołtysa sołectwa 

Głuszynek, był dobrym, uczynnym człowiekiem.
Jego bliskim składamy  

wyrazy serdecznego współczucia

Samorząd gminy Topólka

Dzień Sołtysa to coroczne polskie świę-
to obchodzone w większości przypadków 
11 marca. Uroczystość jest coraz popular-
niejsza na terenie kraju i ma na celu okaza-
nie wdzięczności i szacunku Sołtysom za 
ich pracę oraz zwrócenie uwagi społeczeń-
stwa na rolę Sołtysa w polskiej wsi. 

Z tej okazji Wójt Gminy Topólka w tym 
roku postanowił po raz pierwszy zaprosić 
Sołtysów z terenu Gminy Topólka na ka-
meralną uroczystość. Wszystkim obec-
nym Sołtysom podczas uroczystości Wójt 
Gminy Konrad Lewandowski dziękował 
za dotychczasową pracę na rzecz spo-
łeczności lokalnej. Docenił również ich 
zaangażowanie i niejednokrotnie okaza-
ną mieszkańcom cierpliwość, gdyż jak 

określił jest to praca społeczna. Życzył 
dalszej wytrwałości oraz pomyślności 
w pracy na rzecz wsi. Sołtysi przy słodkim 
poczęstunku mieli okazję wymienić się 
doświadczeniami zdobytymi podczas peł-
nienia funkcji Sołtysa. Nasza gmina liczy 
24 Sołtysów. Są to osoby, które od wielu 
lat pełnią funkcję włodarzy wsi. O tym, że 
nie jest to łatwa służba wiedzą najlepiej 
sami Sołtysi, którzy wielokrotnie spotyka-
ją się z różnymi problemami jako łącznik 
między mieszkańcami a urzędem gminy. 
Tym bardziej z okazji ich święta chciejmy 
okazać wdzięczność i szacunek za pracę 
i zaangażowanie.

Sołtys Marek Lewandowski repre-
zentował naszą gminę w wojewódzkich 

obchodach Dnia Sołtysa w Urzędzie Wo-
jewódzkim z udziałem Wojewody Kujaw-
sko-Pomorskiego. Ponadto dwie Panie 
pełniące funkcje sołtysów z terenu naszej 
gminy, Barbara Zielińska i Małgorzata Mi-
chalak, 17 marca br. wzięły udział w Ogól-
nopolskim Dniu Sołtysa w Łowiczu, na 
którym gościł Mateusz Morawiecki, pre-
mier RP. W spotkaniu wzięło udział około 
800 gości z całej Polski. Większość z nich 
to oczywiście sołtysi, ale do Łowicza przy-
jechał także minister spraw wewnętrznych 
i administracji Joachim Brudziński oraz 
minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Arda-
nowski.

Tekst: Joanna Kosińska
Foto: Damian Lewiński
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Gmina Topólka realizuje zadanie pn. „Rozwijanie kompeten-
cji cyfrowych w Gminie Topólka” w ramach projektu grantowe-
go „E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego 
i łódzkiego”. 

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji cyfro-
wych mieszkańców Gminy Topólka, niezbędnych do skuteczne-
go korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edu-
kacyjnych i rekreacyjnych wśród min. 90% uczestników objętych 
szkoleniami do 15.11.2019 r.

Planowanym efektem realizacji projektu jest przeszkolenie 
120 osób dorosłych (powyżej 25 roku życia) w zakresie korzy-
stania z Internetu (w tym z e-usług). W zależności od potrzeb 
szkolenia mogą być realizowane z następujących tematów:
• Rodzic w internecie
• Mój biznes w sieci
• Moje finanse i transakcje w sieci
• Działam w sieciach społecznościowych

• Tworzę własną stronę internetową (blog)
• Rolnik w sieci
• Kultura w sieci

W ramach realizowanego projektu zakupione zostaną kom-
putery, które po zakończeniu szkoleń zostaną przekazane do 
szkoły z terenu Gminy Topólka.

Zapraszamy wszystkie osoby, które ukończyły 25 rok życia do 
zgłaszania się na bezpłatne szkolenia, które odbywać się będą 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Topólce w 12 osobowych grupach. 
Szkolenie jednej grupy trwa 12 godzin szkoleniowych tj. 4 kolejne 
dni po 3 godziny szkoleniowe w godzinach popołudniowych.

Wszelkich informacji udzielamy pod nr telefonu 54 286 97 77.
Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Topólka, de-

cyduje kolejność zgłoszeń. 

Wartość całego przedsięwzięcia – 67 199,85 zł.
Dofinansowanie – 100%

To był najbardziej porusza-
jący i wzruszający punkt V sesji 
Rady Gminy Topólka. Podczas 
obrad w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Topólce radni odwo-
łali Teresę Głowacką ze sta-
nowiska Skarbnika Gminy. Po-
wód? Pani Teresa po 45 latach 
pracy przeszła na zasłużoną 
emeryturę. Pani Teresa rozpo-
częła swoją pracę w Urzędzie 
Gminy Topólka 1 marca 1975 
roku na stanowisku księgowej. 

Z dniem 1 września 1982 r. 
została powołana na stanowi-
sko sekretarza gminy. Miano-

wanie na to stanowisko nastąpiło 1 października 1983 r. 
Od 16 lipca 1990 roku Teresa Głowacka została Skarbnikiem 

Gminy i pełniła tę funkcję do 29 marca 2019 r.
Podczas pożegnania nie zabrakło kwiatów i podziękowań. 

Zarówno wójt gminy, jak i przedstawiciele rady gminy podkreślali 
zasługi Teresy Głowackiej  dla lokalnego samorządu, a dotych-
czasowa skarbnik dziękowała za wieloletnią współpracę.

Zmiana skarbnika gminy.  
Wzruszające pożegnanie Teresy Głowackiej

Teresa Głowacka

Podczas sesji rada gminy 
powołała nową skarbnik – Ka-
tarzynę Modrzejewską, do-
tychczasowego pracownika 
Urzędu Gminy Topólka. Kata-
rzyna Modrzejewska ukończy-
ła studia wyższe magisterskie 
na Uniwersytecie Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu – kierunek 
administracja o specjalności 
administracja publiczna oraz 
podyplomowe studia w zakre-
sie przedsiębiorczości i ekono-
mii w praktyce. Ponadto w roku 
2014 uzyskała Certyfikat księ-
gowego, a w 2018 ukończyła 

Księgowość Budżetową. Kandydatka posiada czteroletnie do-
świadczenie zawodowe w samorządzie w zakresie księgowości 
budżetowej. Posiadane kwalifikacje zawodowe oraz doświadcze-
nie nabyte w pracy w księgowości jednostki samorządu teryto-
rialnego dają gwarancje, że Katarzyna Modrzejewska w sposób 
odpowiedzialny i z należytą starannością będzie wykonywała obo-
wiązki na powierzonym Jej stanowisku Skarbnika Gminy Topólka.

Joanna Kosińska
Foto: Damian Lewiński

Katarzyna Modrzejewska

Posterunek Policji w Topólce ma nowego Kierownika. Został 
nim aspirant sztabowy Robert Zarębski. Rozkaz nominacyjny 
wręczył Komendant Powiatowy Policji w Radziejowie podinspek-
tor Karol Konopacki. W Posterunku Policji w Topólce odbyła się 
miła uroczystość. Komendant Powiatowy Policji  w Radziejowie 
podinsp. Karol Konopacki wręczył rozkaz nominacyjny na stano-
wisko Kierownika Posterunku asp.szt. Robertowi Zarębskiemu.

Na spotkaniu obecny był także Wójt Gminy Topólka Konrad 
Lewandowski. W trakcie uroczystości mianowano także nowego 
dzielnicowego gminy Topólka. Nominację odebrał sierżant szta-
bowy Rafał Pikuła. Komendant i włodarz gminy, życzyli nowe-
mu Kierownikowi i dzielnicowemu sukcesów w pracy zawodowej  
i życiu prywatnym.

Zmiany w posterunku policji w Topólce

Dotychczasowy Kierownik aspirant sztabowy Artur Kmieci-
kowski będzie pełnił służbę na stanowisku oficera dyżurnego Ko-
mendy Powiatowej Policji w Radziejowie. 

Autor: asp. szt. Marcin Krasucki
Foto nadesłane
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Finaliści z chemii
Takim tytułem w Przedmiotowym Konkursie 

Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty mogą 
pochwalić się uczniowie naszej szkoły: Michał 
Kwiatkowski i Jakub Szarowski. Rezultat 
ten, to wynik wytrwałej pracy ucznia, regularne 
uczestnictwo w zajęciach koła chemicznego i duże 
wsparcie ze strony rodziców i opiekuna. Gratuluję 
Michałowi i Kubie tak dużego sukcesu.

Opiekun: Ewa Lorenc
Foto nadesłane

SP TOPÓLKA

Dzień matematyki

Jak Łukasz został zwycięzcą turnieju 
wiedzy pożarniczej

Łukasz Jankowski uczeń kl. VIIIa Szkoły Podstawowej 
im. Mikołaja Kopernika w Topólce zajął I miejsce w grupie 
wiekowej kl. VII-VIII i III gimnazjum w eliminacjach powia-
towych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod 
hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”, które odbyły się 
29 marca w Zespole Szkół w Przemystce. Wykazując się dużą 
wiedzą dotyczącą przepisów przeciwpożarowych oraz zasad 
postępowania na wypadek pożaru, Łukasz zakwalifikował 
się do etapu wojewódzkiego turnieju, który odbędzie się 
w Bobrownikach.

Maria Olszewska

,,Młodzież  
Zapobiega Pożarom’’

29 marca 2019 r. w Prze-
mystce odbyły się powiatowe 
eliminacje XXI Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Naszą 
szkołę reprezentowali: Dawid Sta-
wicki z kl. IIIa i Łukasz Jankowski 
z kl. VIIIa. W zmaganiach wzięło 
udział 29 uczniów z powiatu ra-
dziejowskiego. W  kategorii szkół 
gimnazjalnych zwyciężył Łukasz 
Jankowski i zakwalifikował się 
do etapu wojewódzkiego, który 
odbędzie się w Bobrownikach 26 kwietnia br.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Tekst i foto – Magdalena Kurzawa

Sukces na olimpiadzie PCK

26 kwietnia br. uczeń klasy VIIIa – Antoni Żórawski – zajął I miejsce w XIII Rejonowej 
Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK, której organizatorem był Oddział Rejonowy 
PCK w Radziejowie. Gratulujemy serdecznie i życzymy dalszych sukcesów w szkole średniej!

Na zdjęciu: Antoni Żórawski z Prezesem PCK w Radziejowie – Aliną Krupińską i Instrukto-
rem Rejonowym PCK w Radziejowie – Janiną Kowalską.

Tekst i foto: Opiekun SK PCK – Lidia Wąsikowska

„Dzień Matematyki dzisiaj obchodzimy, podczas turnieju matematycznego dobrze 
się bawimy”. Taką rymowanką, uczniowie z kl. VIII b rozpoczęli turniej matematyczny w naszej 
szkole, w którym wzięły udział dwie sześcioosobowe drużyny złożone z reprezentantów klas IV-VIII. 
Zawodnicy wykazali się wiedzą matematyczną rywalizując w sześciu konkurencjach. Najwięcej emo-
cji wzbudziła łamigłówka pod nazwą „kwadrat magiczny”. Gościem specjalnym turnieju był słynny 
matematyk – Pitagoras z Samos, w którego wcieliła się Natalia Jarzynowska W trakcie turnieju pu-
bliczność aktywnie uczestniczyła w zabawie rozwiązując zagadki przygotowane przez „Pitagorasa”. 

Patrycja Bladoszewska podliczyła punkty zdobyte przez uczestników turnieju. Zwy-
cięstwo odniosła drużyna w składzie: Sylwester Mętlewicz z kl. IVa, Jakub Mikołajczak 
z kl. IVc, Kacper Gąsiorowski z kl. Va, Marika Mazurek z kl. VIa, Igor Szymczak z kl. VIIa, 
Łukasz Jankowski z kl. VIIIa. Turniej zakończył się wręczeniem nagród i dyplomów przez Dy-
rektora Szkoły Grzegorza Pieruckiego. 

Nauczyciele matematyki
Foto z archiwum szkoły
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Szkolny turniej 
warcabowy

2 kwietnia 2019 roku 
odbył się finał Turnieju Warca-
bowego. O tytuł Mistrza i Wi-
cemistrza Szkoły gry w war-
caby, ubiegało się 6  uczniów. 
W kategorii klas młodszych 
zwyciężyli: Natan Kaniew-
ski-Tejman I miejsce, a Karol 
Jankowski II. W kategorii 
klas starszych Mikołaj Przy-
chodzki zajął I miejsce, na-
tomiast Piotr Jankowski II. 
Zwycięzcom gratulujemy i za-
chęcamy do udziału w konkur-
sie, w przyszłym roku.

Tekst i foto : A. Sypniewska

Sukces z chemii

Tytuł finalisty Przedmiotowego Konkursu Kuratora Oświaty z Chemii uzyskało dwóch 
uczniów naszej szkoły: Gracjan Czarnecki i Piotr Jankowski. Sukces ten to systematycz-
ność, regularne uczestnictwo w zajęciach koła chemicznego i duże wsparcie ze strony rodziców 
i opiekuna. Gratuluję uczniom sukcesu.

Tekst i foto: E. Lorenc

SP PANIEWO

Ogólnopolski konkurs plastyczny  
„Święci i błogosławieni Karmelu”

Uczniowie naszej szkoły z klas I–VIII wzięli 
udział w Ogólnopolskim konkursie plastycznym dla 
dzieci „Święci i błogosławieni Karmelu”.

Organizatorem konkursu było Sanktuarium św. 
Józefa w Poznaniu, a celem poznanie świętych i bło-
gosławionych Karmelu.

Nagrodę otrzymała uczennica klasy III – Oliwia 
Rybacka.

Uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie, a Oliwii gratulujemy.
Tekst i foto: B. Kujawa

Festiwal CUDNOLANDIA
27 kwietnia 2019 r. w Cen-

trum Kultury „Browar B” we 
Włocławku odbyła się I Edycja 
Konkursu Młodych Solistów Fe-
stiwalu Dobrej Energii CUDNO-
LANDIA.

Festiwal nie mógł się odbyć 
bez naszych solistek ze Studium 
Sztuki Wokalnej z Gminnego 
Ośrodka Kultury w Topólce. Miło 
nam poinformować, że dziewczę-
ta przygotowane przez p. Zbysz-
ka Wojciechowskiego wyśpiewa-
ły następujące nagrody:
Zuzanna Matusiak – II miejsce 
w kat. solistów ur. w latach 2005-
2007
Gabriela Wieser – III miejsce 
w kat. solistów ur. w latach 2011-
-2013.

Serdecznie gratulujemy i życzy-
my dalszych sukcesów!

Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia
1 marca 2019 roku nasi 

uczniowie wzięli udział w Ogól-
nopolskim Konkursie Logiczne-
go Myślenia, organizowanym 
przez Centrum Edukacji Szkolnej 
w Warszawie. Uczestnicy mieli do 
rozwiązania 28 zadań w formie 
łamigłówek, rebusów i zadań 
logicznych. W konkursie wzięli 
udział: Natan Kaniewski-Tejman 
z kl. II, Zofia Graczyk z kl. V, Lena 
Przewozikowska z kl. V, Zuzanna 
Wilk z kl. V, Wiktor Małkowski 
z kl. V, Gracjan Czarnecki z kl. VIII, 
Piotr Jankowski z  kl. VIII, Mikołaj 
Krauze z kl. II. W konkursie wzięło 
udział ok. 10 tys. uczniów z całego 

kraju. Nasi uczniowie osiągnęli miejsca w przedziale od 11 do 44. Mikołaj Krauze z kl. II 
zajął 11 miejsce, a Piotr Jankowski – 14. Pozostali uczniowie uzyskali dyplomy uznania. 
Gratulacje.

Tekst i foto: J. Zawada
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W eliminacjach gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej pod hasłem: „Młodzież zapobiega pożarom” uczest-
niczyło 15 uczniów szkół podstawowych z Topólki i Paniewa. 
Turniej odbył się 12 marca w sali konferencyjnej Urzędu Gmi-
ny w Topólce. Zadaniem uczestników turnieju było rozwiązanie 
testu sprawdzającego wiedzę z zakresu przepisów przeciwpo-
żarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, organizacji 
ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażac-
kiego. Komisja w składzie: Andrzej Dzierżawski – prezes Gmin-
nego Zarządu OSP w Topólce, Zygmunt Dogoński – komen-
dant Gminnego Zarządu OSP w Topólce, Elżbieta Balcerczyk, 
Agnieszka Mańkowska, Maria Olszewska – nauczyciele szkół 
podstawowych, po sprawdzeniu prac uczniów wyłoniła zdobyw-
ców I, II i III miejsca w dwóch grupach wiekowych:

I grupa – klasy IV-VI:
I miejsce – Amelia Olejniczak – SP Paniewo; 
II miejsce – Zuzanna Wilk – SP Paniewo;
III miejsce – Bartosz Kołodziejski – SP Paniewo
II grupa – klasy VII-VIII i III gimnazjum:
I miejsce – Łukasz Jankowski – SP Topólka;
II miejsce – Dawid Stawicki – SP Topólka;
III miejsce – Jędrzej Kosmalski – SP Topólka.
W eliminacjach powiatowych wezmą udział zdobywcy I i II 

miejsca. Ciekawostkę turnieju stanowi fakt, że wśród uczestni-
ków coraz większą grupę stanowią dziewczęta zainteresowane 
wiedzą pożarniczą. Turniej zakończył się wręczeniem, przez wój-
ta gminy Konrada Lewandowskiego, dyplomów i nagród. 

Maria Olszewska
Foto Damian Lewiński

Eliminacje gminne  
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Trzeciego maja obchodziliśmy święto Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Polski. Swymi korzeniami sięga ono obrony Ja-
snej Góry przed Szwedami w 1655 roku oraz ślubów króla Jana 
Kazimierza złożonych przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej 
Łaskawej we Lwowie. 

Trzeciego maja przypada także kolejna rocznica uchwalenia 
Konstytucji Rzeczypospolitej Obojga Narodów w 1791 r. Była ona 
pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie, drugą po amerykań-
skiej na świecie ustawą regulującą ustrój prawny państwa. 

W kalendarzu liturgicznym 4 maja Kościół katolicki wspomina 
św. Floriana . Ze względu na rodzaj i okoliczności śmierci obrano 
go za patrona strażaków. Jest on czczony jako orędownik pod-
czas pożarów i powodzi.

W dniu, w którym przypadają wspomniane święta i roczni-
ce, w świerczyńskiej świątyni odprawiona została Msza Święta 
w intencji Ojczyzny i strażaków. Uczestniczyli w niej licznie zgro-
madzeni wierni, druhowie z OSP w Paniewie i uczniowie z SP 
im. F. Becińskiego w Paniewie wraz z pocztami sztandarowymi 
oraz harcerze z SP im. M. Kopernika w Topólce.

Na zakończenie uroczystości ks. Proboszcz Marek Stefań-
ski złożył strażakom życzenia. Podziękował za tę trudną służbę 
i aktywną działalność na rzecz naszej wspólnoty parafialnej. Do-
łączyła się do nich także młodzież ze Szkoły Podstawowej w Pa-
niewie. W imieniu społeczności szkolnej kwiaty Komendantowi 
Markowi Maciejewskiemu wręczyła Anna Mikołajewska.

Tekst i foto Stanisław Wojtysiak

Msza Święta w intencji Ojczyzny i strażaków
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Bogu na chwałę, ludziom na pożytek  
– Gminny Dzień Strażaka

Zgodnie z tradycją strażacy swoje święto obchodzą 4 maja 
(imieniny Floriana – patrona strażaków). W naszej gminie uro-
czystość z tej okazji odbyła się 5 maja br. 

W odpowiedzi na zaproszenie Wójta Gminy Konrada Lewan-
dowskiego oraz księdza kanonika tut. Parafii Antoniego Wojcie-
chowskiego przybyły następujące jednostki Ochotniczych Straży 
Pożarnych z: Topólki, Paniewa, Orla, Kamieńca, Kozjat oraz To-
rzewa. Obchody Dnia Strażaka rozpoczęły się uroczystą mszą 
świętą w kościele parafialnym w Topólce, podczas której brać 
strażacka dziękowała za opiekę patronowi – św. Florianowi. 

Po mszy druhowie uroczystym szpalerem ulicami Topólki 
udali się do Gminnego Ośrodka Kultury. Przemarszowi towarzy-
szył przejazd pojazdów strażackich ze wszystkich jednostek OSP 
z terenu Gminy Topólka. 

Podczas uroczystego obiadu strażacy dzielili się doświadcze-
niami zdobytymi w trakcie pełnienia służby. 

Doceniając zaangażowanie, z jakim służycie obywatelom, na 
Wasze ręce składamy najwyższe wyrazy podziwu i uznania. Niech 
zasłużone poczucie spełnienia towarzyszy Wam każdego dnia, 
a Wasze święto – Dzień Strażaka – niech przypomina nam wszyst-
kim o wielkim zaufaniu, jakim cieszycie się w społeczeństwie. 

Druhowie Strażacy, życzymy Wam tyle powrotów ile wyjazdów.

Tekst: Wójt Gminy Topólka – Konrad Lewandowski
Foto: Damian Lewiński
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W eliminacjach gminnych Ogólnopol-
skiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ru-
chu Drogowym uczestniczyło 14 uczniów 
szkół podstawowych z Topólki i Paniewa. 
Turniej odbył się 5 kwietnia w sali kon-
ferencyjnej Urzędu Gminy w Topólce. 
Zadaniem uczestników turnieju było roz-
wiązanie testu sprawdzającego wiedzę 
dotyczącą przepisów i zasad obowiązują-
cych w ruchu drogowym. Komisja w skła-
dzie: aspirant sztabowy Robert Zarębski 
– kierownik Posterunku Policji w Topól-
ce, sierżant sztabowy Dawid Kontowicz 
z ogniwa ruchu drogowego w Radziejo-
wie, Elżbieta Balcerczyk, Agnieszka Mań-
kowska, Maria Olszewska – nauczyciele 
szkół podstawowych, po sprawdzeniu 
prac uczniów wyłoniła zdobywców I, II i III 
miejsca oraz zwycięskie drużyny w dwóch 
grupach wiekowych.

W klasyfikacji drużynowej, w kategorii 
wiekowej 10-12 lat zwyciężyła drużyna 
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Koperni-
ka w Topólce, w składzie: Alicja Bernacka, 
Zuzanna Matusiak, Jakub Jasiński, Mak-
symilian Makowski. W kategorii wiekowej 
13-16 lat zwyciężyła również drużyna 
Szkoły Podstawowej w Topólce, w skła-
dzie: Klaudia Urbańska, Łukasz Jankow-
ski, Patryk Małkowski. Do turnieju drużyny 
przygotował nauczyciel Szkoły Podstawo-
wej w Topólce Andrzej Szwedek.

Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju 
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Wyniki klasyfikacji indywidualnej:
Grupa I (10-12 lat): 
I miejsce- Alicja Biernacka – SP Topólka; 
II miejsce – Jakub Jasiński – SP Topólka;
III miejsce – Zuzanna Matusiak – SP Topólka.
Grupa II (13-16 lat):
I miejsce – Natalia Waszak– SP Paniewo;
II miejsce – Patryk Małkowski – SP Topólka;
III miejsce – Łukasz Jankowski – SP Topólka.

Fundatorami nagród w turnieju byli: Wójt Gminy Topólka Konrad Lewandowski oraz 
Kierownik Posterunku Policji w Topólce Robert Zarębski. Zwycięzcy otrzymali dyplomy 
i nagrody rzeczowe. Pozostałym uczestnikom wręczono pamiątkowe dyplomy i drobne 
upominki. Zwycięskie drużyny będą reprezentowały Gminę Topólka podczas eliminacji 
powiatowych, które odbędą się w Radziejowie.

Maria Olszewska
Foto Damian Lewiński

Projekt jest skierowany dla kobiet i mężczyzn, którzy podlegają wszystkim ubez-
pieczeniom w KRUS, chcieli by podjąć pracę zarobkową poza rolnictwem i zamiesz-
kują powiat: włocławski, radziejowski, lipnowski, aleksandrowski. Jest realizowany 
w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 29 lutego 2020 r.

Aby przystąpić do projektu należy: wypełnić i złożyć formularz rekrutacyjny oraz 
dostarczyć zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolni-
ków (nie starsze niż 30 dni roboczych) lub odcinek z KRUS o składkach, jakie należy 
zapłacić. Dla każdego z uczestników przewidziano kursy i szkolenia, a po ich ukoń-
czeniu 5-miesięczny staż ze stypendium w wysokości 1305,94 zł/mc brutto (w ramach 
szkolenia i staży wszyscy uczestnicy mają opłacane składki zdrowotne oraz emerytal-
no-rentowe). Staż można odbyć w miejscu wybranym przez siebie. Pomagamy w po-
szukiwaniu miejsc odbywania staży. Kursy oraz staż będziemy starali się realizować 
na terenie gminy Topólka tak, aby ułatwić chętnym możliwość skorzystania z tego 
rodzaju wsparcia.

Udział w projekcie to dobry sposób, na podratowanie domowych budżetów go-
spodarstw rolnych. Jest to jedyny tego rodzaju projekt dla rolników i domowników 
podlegających ubezpieczeniu w KRUS na tych terenach. W ramach szkolenia każdy 
uczestnik otrzymuje stypendium w wysokości 1044 zł, materiały szkoleniowe, serwis 
kawowy, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu.

Aby wziąć udział w projekcie należy skontaktować się z Centrum Edukacji i Kultury 
ZENIT we Włocławku ul. Młynarska 1A/3 pod numerem telefonu 54 426-26-66 lub 
z Arkadiuszem Jąkalskim pod numerem telefonu 693-518-176.

Zapraszamy do kontaktu i udziału w projekcie

Program aktywizacji  
rolników – kursy i staże  

dla rolników, 1.04.2019 – 29.02.2020
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Dzień Pracownika  
Służby Zdrowia

Dzień Pracownika Służby Zdrowia jest okazją do wyrażenia 
uznania i szacunku dla lekarzy, pielęgniarek i innych osób pracu-
jących na rzecz służby zdrowia.

I właśnie z okazji tego święta, przypadającego 7 kwietnia, 
delegacja uczniów naszej szkoły, wraz z opiekunem Szkolnego 
Koła PCK, złożyła wizytę w NZOZ w Topólce, aby w imieniu całej 
społeczności szkolnej podziękować pracownikom służby zdrowia 
za oddanie, z jakim podchodzą do misji ratowania zdrowia i ży-
cia ludzkiego oraz życzyć im wszelkiej pomyślności, zadowolenia  
i satysfakcji z pełnienia tej trudnej i odpowiedzialnej służby.

Foto i tekst – Opiekun SK PCK Lidia Wąsikowska

19 marca 2019 r. odbyła się uroczystość setnego Jubile-
uszu urodzin Pani Bronisławy Stempczyńskiej. Wydarzenie 
to zapoczątkowała msza święta w domu Jubilatki. 

W tak ważnym dla Jubilatki dniu, towarzyszyła Jej najbliższa 
rodzina oraz zaproszeni goście, w tym przedstawiciele władz 
samorządowych: wójt gminy Topólka – Konrad Lewandowski, 
zastępca kierownika USC – Joanna Kosińska, przewodniczący 
rady gminy Topólka – Stanisław Borkowski i kierownik placówki 
terenowej KRUS w Radziejowie – Paweł Betliński. Goście złożyli 
Jubilatce serdeczne życzenia. Dostojna Jubilatka została obdaro-
wana przez Wójta bukietem 100 róż oraz upominkiem. Kierownik 
PT KRUS w Radziejowie przekazał na ręce Pani Bronisławy list 
gratulacyjny z informacją o przyznaniu świadczenia honorowego.

Naszej stuletniej mieszkance życzymy długich lat życia w do-
brym zdrowiu, aby każdy kolejny dzień był radosny, przepełniony 
miłością i życzliwością najbliższych.

Joanna Kosińska
Foto: Piotr Wojdak

Setne urodziny Pani Bronisławy

Ksiądz Antoni ze statuetką Osobowość Roku 2018

17 marca w trakcie sumy w kościele pod wezwaniem Miło-
sierdzia Bożego w Topólce miało miejsce niecodzienne wydarze-
nie. Pod koniec mszy zaskoczono księdza kanonika Antoniego 
Wojciechowskiego. Arkadiusz Jąkalski wystąpił z dziećmi i mło-
dzieżą z lokalnego Caritas, z najlepszymi życzeniami wręczył 

Księdzu Antoniemu w obecności wiernych tutejszej parafii Sta-
tuetkę „Osobowość Roku 2018” w kategorii Działalność społecz-
na i charytatywna w powiecie radziejowskim, zorganizowanym 
przez Gazetę Pomorską. Ten miły moment został nagrodzony 
przez zgromadzonych gromkimi brawami na stojąco. 

Dla księdza proboszcza Antoniego Wojciechowskiego była to 
miła niespodzianka. Jest to zasłużone wyróżnienie dla oddanego 
proboszcza i pasterza parafii.

Tekst: Anna Migdalska
Foto: nadesłane
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Mniej miejsca w życiu szkoły zajmuje Wielkanoc, równie pięk-
ne i urokliwe święta. Przede wszystkim to wyjątkowy czas, łączący 
świat przyrody z tradycją ludową oraz obrzędami religijnymi. To 
okres kiedy przyroda budzi się do życia. Tradycje ludowe przy-
pominają najważniejsze wydarzenia religijne, ale także zwracają 
uwagę na naturalne przemiany w przyrodzie, czyli czas kiedy natu-
ra zaczyna żyć na nowo. W związku z tym uczniowie klasy Ia Szko-
ły Podstawowej im. M. Kopernika w Topólce wspólnie z rodzicami 
i wychowawczynią po raz pierwszy w tradycji naszej szkoły zorga-
nizowali uroczyste śniadanie wielkanocne. Były to również zajęcia 
otwarte „Tradycje i zwyczaje Świąt Wielkanocnych”. Uczniowie  
w obecności rodziców oraz dyrektora Grzegorza Pieruckiego wy-
kazali się wiedzą na temat symboli wielkanocnych. Każde dziecko 
miało możliwość zaprezentowania swoich umiejętności, takich jak: 
czytanie, wypowiedzi, recytacja, śpiew. Następnie zasiedliśmy do 
pięknie przystrojonego stołu wielkanocnego, który uginał się od 
tradycyjnych potraw polskich. Były to: jaja w różnej postaci, żu-
rek z białą kiełbasą, wędliny, baby wielkanocne i mazurki. Dzieci 
odwiedził również zajączek. Co najważniejsze nie zabrakło miłej 
serdecznej atmosfery, która towarzyszyła wszystkim. Serdecznie 
dziękuję rodzicom za ogromne zaangażowanie. To dzięki ich ta-

lentom kulinarnym nasze podniebienia rozkoszowały się smakiem 
polskiej Wielkanocy. Myślę, że ta uroczystość zostanie w pamięci 
wszystkich na długo i przejdzie do naszej klasowej tradycji.

Tekst i foto: Barbara Kordylak – wychowawczyni

Śniadanie Wielkanocne

Wielkanocna tradycja

Świąteczne spotkanie
Tradycyjnie już od kilku lat kobiety z KGW Orle organizują 

spotkanie wielkanocne. Tak było i tym razem. Na zaproszenie 
pań, do remizy OSP, przybyli: ks. proboszcz Tadeusz Szczepa-
niak, przewodniczący Rady Gminy Stanisław Borkowski, sołtys 
sołectwa Orle Stanisław Żywiczyński, naczelnik OSDP Edmund 
Nowakowski i Tadeusz Wiliński. Na początku spotkania złożyliśmy 
sobie świąteczne życzenia, a ks. proboszcz poświęcił potrawy na 
stole. Wszyscy mogli posmakować różnych i smacznych potraw 
przygotowanych przez nasze panie z KGW. W miłej atmosferze 
„wkroczyliśmy” w okres poprzedzający święta wielkanocne.

Tekst: Karolina Szymczak
Foto: Stanisław Żywiczyński

Święta Zmartwychwstania Pańskiego poprzedza Triduum 
Paschalne. Odpowiednio przeżyte te trzy dni skłaniają nas do 
refleksji i przewartościowania życia oraz zrozumienia sensu na-
szego istnienia.

Męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa napełnia 
nas nadzieją także na nasze zmartwychwstanie. Święta Wielka-
nocne są więc świętami radosnymi, a jednocześnie najważniej-
szymi w kościele katolickim.

2. Zapalenie nowego paschału.

3. Procesja rezurekcyjna. 
1. Warta strażaków z Bycza i Orla przy grobie Jezusa Chrystusa. Tekst/foto Stanisław Borkowski
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„Wyspa wielkanocna”
W sobotę 6 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Topólce 

odbyła się wystawa pn. „Wyspa Wielkanocna”. Cieszy bardzo, że 
wydarzenie zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury oraz 
Koła Gospodyń Wiejskich przyciągnęło dużo zwiedzających. 
Ten fakt nie dziwi wcale biorąc pod uwagę bogato udekorowane 
wielkanocne stoły, przepiękne rękodzieła i smakowite potrawy, 
które wprowadziły w prawdziwie świąteczny nastrój. Wśród wy-
stawców poza niezawodnymi Kołami Gospodyń Wiejskich z Orla, 
Torzewa, Kozjat oraz Czamaninka, Czamanina i Czamanin-Ko-
lonii swoje rękodzieła zaprezentowała: Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Topólce, Grażyna Błaszczyk, Małgorzata Kralska, Alina 
Budzińska oraz Koła Gospodyń Wiejskich z Kozjat.

Poza tym na „wyspie” (ku uciesze pań) można było skorzy-
stać z porad farmaceuty, wykonać makijaż oraz manicure. Du-
żym zainteresowaniem cieszyły się zabiegi pielęgnacyjne dłoni, 
badanie cery oraz usługi fryzjerskie. Poradą służyła także specja-
listka do spraw ubezpieczeń.

Wystawę rozpoczęli Wójt Gminy Konrad Lewandowski, Dy-
rektor Gminnego Ośrodka Kultury Jan Błaszczyk oraz przewod-
nicząca GR KGW Krystyna Żernicka zapraszając do skorzysta-
nia z oferty i degustacji wielkanocnych potraw a jednocześnie 
dziękując wszystkim za liczne przybycie a wystawcom za zaan-
gażowanie i trud włożony w przygotowanie wystawy.

Podczas, gdy trwał kiermasz, goście częstowali się przygoto-
wanymi specjałami i gorącym żurkiem.

„Wyspa Wielkanocna” ze względu na wspaniałą atmosferę 
i serdecznie nastawionych ludzi z pewnością należy do jednego 
z najprzyjemniejszych wydarzeń kulturalnych w roku.

Dziękujemy wszystkim gościom i odwiedzającym naszą wy-
stawę i zapraszamy na kolejne.

Iwona Waszak
Foto Damian Lewiński
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Urodziła się

Natalia Błaszczyk, zam. Borek,  
ur. 03.01.2019

GMINNY OŚRODEK KULTURY W TOPÓLCE
Z OKAZJI ŚWIĘTA POLSKIEJ MUZYKI I PLASTYKI

ZAPRASZA DZIECI ZE SZKÓŁ SP TOPÓLKA I SP PANIEWO
DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM

P.N. „NIEZAPOMINAJKA”
WYKONANE PRACE PRZESTRZENNNE NIEZAPOMINAJKI

NALEŻY SKŁADAĆ W GOK W TOPÓLCE DO 24 MAJA 2019 R.

ZAPRASZAMY!

Rowerowa majówka
07.05.2019


