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Na XXXV Sesji Rady Gminy, która odbyła się 11 marca, radni 
podjęli uchwały:
1) zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/219/21 Rady Gminy Topólka 

z 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok,
2) w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania 

własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Topólka,
3) w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratow-

ników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Topólka,
4) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bez-

domnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na tere-
nie gminy Topólka w 2022 roku”,

5) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na wła-
sność gminy Topólka niezabudowanej nieruchomości grunto-
wej położonej w Świerczynie.

Na XXXVI Sesji Rady Gminy, która odbyła się 25 marca, radni 
podjęli uchwały:
1) zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/218/21 Rady Gminy Topólka 

z 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Topólka na lata 2022-2025,

2) zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/219/21 z 28 grudnia 2021 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok.

Treść uchwał dostępna na stronie Biuletyn Informacji Publicz-
nej Urzędu Gminy Topólka.

Stanisław Borkowski
przewodniczący Rady Gminy Topólka

Rada Gminy

OSTATNIE POŻEGNANIE
23 marca z wielkim smutkiem i żalem społeczność 

naszej szkoły przyjęła wiadomość o śmierci  
emerytowanego pracownika naszej placówki –  

– Gabrieli Gregor,  
która w naszych sercach i pamięci pozostanie  

jako wspaniały pracownik oraz ciepły i życzliwy 
człowiek, przyjazny dzieciom i młodzieży. 

Dyrekcja Szkoły, nauczyciele, pracownicy Szkoły  
oraz dzieci i uczniowie

19 marca 2022 r. przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich 
z naszej gminy spotkały się z Minister Anną Gembicką  oraz dru-
hami Ochotniczej Straży Pożarnej w Topólce. Tematem spotka-
nia było podjęcie realizacji cyklu szkoleń z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy dla chętnych członkiń KGW z terenu gminy 

Topólka, które będą prowadzone przez strażaków OSP Topólka. 
Szkolenia  te zostały objęte honorowym patronatem Poseł na 
Sejm RP Anny Gembickiej.

Tekst: Anna Lewandowska
Foto: archiwum minister Anny Gembickiej

SPOTKANIE MINISTER ANNY GEMBICKIEJ Z KGW
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Sołtys to wyjątkowa postać
Wydawać się może, że bycie sołtysem jest łatwe, jednak 

w rzeczywistości to ciężka praca i duża odpowiedzialność. Sołtys 
to wyjątkowa postać. Jest osobą zaufania publicznego, a zachę-
cając mieszkańców do wspólnego działania i realizując wspólne 
przedsięwzięcia pełni również rolę lidera i animatora. Inicjatywy, 
jakie podejmuje są odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, co 
wielokrotnie wiąże się z pracą ponad przyjęte normy. 

Przypadający 11 marca Dzień Sołtysa to doskonała okazja 
do złożenia podziękowań wszystkim sołtysom za codzienny trud, 
jaki wkładają w pracę na rzecz lokalnych społeczności. Jest co-
rocznie pielęgnowaną tradycją spotkań gospodarzy wsi, jakimi 
są sołtysi z władzami samorządowymi gminy. To czas nie tylko 
na podziękowania, ale również możliwość wymiany doświadczeń 
i rozmowy. 

W tym roku spotkanie odbyło się 11 marca i większość soł-
tysów zaszczyciła je swoją obecnością. Wójt podziękował sołty-
som między innymi za zaangażowanie w dążeniu, aby wieś była 
miejscem coraz bardziej przyjaznym i atrakcyjnym, wręczając 
listy gratulacyjne. Do życzeń przyłączył się również przewodni-
czący Rady Gminy, obecny na spotkaniu.

Tekst/foto: Ewelina Waszak

W ramach Programu Operacyjne-
go Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, 
Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST 
oraz wzmocnienie cyfrowej odporności 
na zagrożenia. REACT-EU, działania 5.1 
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie 
cyfrowej odporności na zagrożenia gmina 
Topólka wzięła udział w projekcie granto-
wym „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerow-
skich w rozwoju cyfrowym – Granty PGR. 

Pozyskaliśmy łącznie 129087,38 zł. 
Za tę kwotę zakupiono:
– 10 komputerów stacjonarnych
– 22 laptopy
– 2 tablety

Sprzęt wyposażony jest w oprogramo-
wanie MS Office, roczną licencję progra-
mu antywirusowego oraz posiada roczne 
ubezpieczenie.

Dziś miałem przyjemność wręczyć 
urządzenia ich użytkownikom. Taki wcze-
śniejszy „zajączek” i choć to 1 kwietnia, to 
wcale nie Prima Aprilis.

Tekst: wójt gminy Konrad Lewandowski
Foto: Ewelina Waszak

BASEN dla dzieci i młodzieży
Do 26 czerwca w każdą sobotę i niedzielę od godz. 8:00 do 20:00 dzieci i młodzież 

z terenu Gminy Topólka, w przedziale wieku od 3 do 25 lat mają możliwość skorzystania 
z basenu w Radziejowie za symboliczną opłatą 2 zł za godzinę (po przekroczeniu tego 
czasu dopłata wynosi 0,20zł za minutę). Gwarantuje nam to umowa podpisana przeze 
mnie z dyrektorem Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie Błażejem Barczakiem.

No to PLUSK!
Konrad Lewandowski

Wsparcie dla dzieci z rodzin pegeerowskich
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Sukcesy uczennic  
SP Topólka

W marcu odbył się ostatni, trzeci etap Przedmiotowych Kon-
kursów Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. Wzięły w nim 
udział trzy uczennice z naszej szkoły. Ich zmagania na poszcze-
gólnych poziomach (etap szkolny, rejonowy i wojewódzki) przy-
niosły rewelacyjne wyniki. Natalia Kędzierska uzyskała tytuł lau-
reata z chemii, Alicja Biernacka – tytuł finalisty z chemii i Hanna 
Kordylak – tytuł finalisty z historii. 

Sukces ten, to wynik ciężkiej pracy, wytrwałości, sumienności 
i systematyczności naszych uczennic. Regularne uczestnictwo 
w zajęciach dodatkowych z chemii i historii, indywidualna praca 
w domu oraz ogromne wsparcie ze strony rodziców, przyniosły 
oczekiwane rezultaty. 

Gratulujemy uczennicom i ich rodzicom tak wielkiego sukcesu.
Opiekunowie: Agnieszka Kordylak,  Ewa Lorenc

Na zdjęciu od lewej: Natalia Kędzierska, Hanna Kordylak i Alicja 
Biernacka.

ZŁOTE GODY
25 lutego 2022 r. wybraliśmy się z życzeniami do Jubilatów 

Państwa Wandy i Stefana Stawickich z miejscowości Świerczy-
nek, którzy obchodzili jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. 
W imieniu Prezydenta RP udekorowania Medalem za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie dokonał wójt gminy Topólka Konrad Lewan-
dowski. Symboliczne kwiaty oraz legitymacje wręczyli przewod-
niczący Rady Gminy Stanisław Borkowski i z-ca kierownika USC 
Sylwia Ulanowska. Miłe spotkanie uwieńczone zostało wspólnym 
zdjęciem.

Jubilatom gratulujemy doczekania tak zacnego jubileuszu 
i życzymy na dalsze lata zdrowia, miłości, cierpliwości, wzajem-
nego szacunku i jeszcze wielu lat spędzonych razem.

Tekst: Sylwia Ulanowska
Foto: archiwum UG

Drodzy Mieszkańcy Gminy Topólka

W imieniu samorządu gminnego życzymy Wam przede 
wszystkim zdrowych, spokojnych Świąt Wielkanocnych, 
pełnych wiary i nadziei oraz duchowego umocnienia,  
w tych niełatwych czasach.

Błogosławionych Świąt  
dla całej społeczności naszej gminy.

Konrad Lewandowski
Wójt Gminy
wraz z pracownikami

Stanisław Borkowski
Przewodniczący Rady Gminy
wraz z radnymi
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„Szkoła nasz dom, szkoła w Paniewie,  
kto tutaj nie był w życiu chociaż raz,  

ten o tym nie wie.”

Tak mówią słowa piosenki, którą nie 
tak dawno śpiewaliśmy na dziewięćdzie-
sięcioleciu naszej placówki. Dziś wraca-
my do naszej wyremontowanej szkoły, 
jak do odnowionego domu. Cieszy nas 
każda zmiana, którą możemy z łatwo-
ścią zauważyć. Sam wygląd zewnętrzny 
budynku zaprasza nas do wejścia i pod-
jęcia wyzwania, jakim jest nauka. Dzięki 
termomodernizacji i wielu innym zmianom 
możemy jeszcze lepiej uczyć się i bawić, 
bo to lubimy robić najbardziej. Czekaliśmy 
na to kilka miesięcy i wreszcie dziś, dzię-
ki staraniom wielu osób, możemy przyjść 
i rozgościć się. Dziękujemy wszystkim, 
którzy przyczynili się do realizacji tej in-
westycji: panu wójtowi, pani dyrektor, pra-
cownikom i wszystkim, których nie znamy, 
a którzy dołożyli wszelkich starań, abyśmy 
mogli poczuć się tu jeszcze lepiej. To wła-
śnie dzięki Państwu rozpoczniemy nowy 
semestr w odnowionej szkole. Jedyne, 
co się nie zmieni, to rodzinna atmosfera, 
która od zawsze panuje w naszej małej 
społeczności. 

W taki sposób, 4 lutego 2022 roku, 
uczniowie naszej szkoły rozpoczęli swój 
krótki występ, w którym okazali swoją ra-
dość z otwarcia wyremontowanej szkoły.

Naszą uroczystość, której gospoda-
rzem był wójt gminy Topólka Konrad Le-
wandowski, uświetnili swoją obecnością: 
poseł Joanna Borowiak, w zastępstwie 
minister Anny Gębickiej – Magdalena No-
wak, przedstawiciele Starostwa Powiato-
wego w Radziejowie, proboszcz Parafii 
Świerczyn ks. dr Marek Stefański, radni 
gminy Topólka, sołtysi Paniewa i ościen-
nych wsi, przedstawiciele OSP Panie-
wo i OSP Topólka, Rada Rodziców oraz 
grono pedagogiczne i pracownicy naszej 
placówki. 

Symboliczne przecięcie wstęgi

OTWARCIE SZKOŁY

Mamy nadzieję, że Szkoła Podstawowa im. Franciszka Becińskiego w Paniewie bę-
dzie służyła uczniom jeszcze wiele lat.

Dyrektor szkoły pragnie wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do 
tego, że nasza wiejska szkoła zyskała nowy wygląd i stała się jeszcze lepszym miej-
scem do nauki dla naszych uczniów. Pani dyrektor dziękuje Państwu za wszelkie gesty 
pomocy organizacyjnej i fizycznej, wsparcie i dodawanie pozytywnej energii, cierpliwość 
i zaangażowanie wielu osób, których nie sposób wymienić. Wdzięczność trudno jest 
ubrać w słowa, więc niech to proste „dziękuję” trafi do wszystkich, którym się ono należy.

Dyrektor szkoły oraz uczniowie Tekst/Foto: Agnieszka Kontowicz
Widok budynku sprzed remontu i po
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19 marca 2022 r. odbyło się Roczne Zebranie Sprawozdawcze OSP w Topólce.
Podczas zebrania odczytane zostało sprawozdanie z działalności naszej jednostki za miniony rok, następnie przedstawiono plan 

pracy OSP na kolejny rok oraz udzielono  absolutorium nowemu zarządowi.

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Walne zebranie sprawozdawcze OSP Orle
Na początku prezes OSP Orle druh Jan Wajer przywitał 

wszystkich zebranych i poprosił – zaproponował, aby zebranie 
poprowadził Andrzej Jarzynowski. Sprawozdanie z działalności 
OSP za rok 2021 przedstawił druh prezes Jan Wajer.

OSP Orle liczy 26 członków, w tym 24 członków zwyczajnych 
i 2 członków honorowych.

W 2021 roku jednostka uczestniczyła w 27 akcjach ratowni-
czych, w tym 8 pożarów. Sprawozdanie finansowe złożył druh 
Łukasz Wiliński. Dochody jednostki za 2021 rok to 17.125,00 zł, 
wydatki 12.092,00 zł. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przed-
stawił druh Piotr Pawlak.

Następnie prezes OSP Jan Wajer przedstawił plan – projekt 
działalności jednostki OSP Orle w roku 2022, gdzie najważniej-
szym zadaniem będzie budowa nowego garażu.

Na zakończenie obrad głos zabrali wójt gminy Konrad Lewan-
dowski i przewodniczący Rady Gminy Stanisław Borkowski, któ-
rzy dziękowali druhom strażakom za ich zaangażowanie i służbę 
oraz zadeklarowali pomoc samorządu gminnego dla tych zadań, 
które stoją przed jesnostką. Głos także zabrali z-ca komendan-
ta PSP w Radziejowie bryg. Maciej Górecki oraz prezes gminny 
OSP druh Andrzej Dzierżawski.

Po obradach wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na po-
częstunek, który przygotowały żony druhów strażaków.

Tekst: Stanisław Borkowski
Foto: Stanisław Żywiczyński

26 lutego 2022 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze w OSP 
Orle za rok 2021. 

Na zaproszenie prezesa OSP druha Jana Wajera przybyli 
druhowie strażacy z miejscowej jednostki oraz goście w osobach: 
wójt gminy Konrad Lewandowski, przewodniczący Rady Gminy 
Stanisław Borkowski, zastępca komendanta powiatowego PSP 
w Radziejowie brygadiera Macieja Góreckiego, prezes gminny 
OSP druh Andrzej Dzierżawski, komendant gminny OSP Krystian 
Kołowski oraz sołtys sołectwa Orle Stanisław Żywiczyński.

– Przewodniczącemu Rady Gminy – Stanisławowi Borkowskiemu,
– Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie – 

bryg. Adamowi Małeckiemu,
– Zastępcy komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Ra-

dziejowie – mł. bryg. Maciejowi Góreckiemu,
– Zastępcy dowódcy JRG w Radziejowie – st. kpt. Mariuszowi 

Marciniakowi,
– opiekunowi OSP w Topólce z ramienia KP PSP w Radziejo-

wie – sekc. Patrykowi Wojciechowskiemu,
– Prezesowi Powiatowemu Związku Ochotniczych Straży Po-

żarnych RP – Romanowi Szczerbiakowi,
– Prezesowi Gminnemu Związku Ochotniczych Straży Pożar-

nych RP – Andrzejowi Dzierżawskiemu
oraz 30 druhom OSP w Topólce.

Tekst: Krystian Kołowski
Foto: archiwum OSP Topólka

Serdecznie dziękujemy zaproszonym gościom, którzy uświet-
nili nasze spotkanie swoją obecnością:
– Poseł na Sejm RP, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi – Annie Gembickiej,
– Wójtowi gminy Topólka – Konradowi Lewandowskiemu,
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Tradycją znaną nam od lat są kujawskie zapusty i zwyczaj 
„chodzenia kozy”.

W ostatnich dniach karnawału spotykamy barwne korowody 
przebierańców, nie tylko na ulicach, ale często odwiedzających 
nas w naszych domach.

Jak co roku mogliśmy bawić się z zapustnymi grupami prze-
bierańców 24 lutego 2022 r. w „tłusty czwartek”, podczas VII 
Gminnego Przeglądu Kóz Kujawskich w Topólce, zorganizo-
wanego przez Gminny Ośrodek Kultury.

Dwie grupy: z Bielek i Borku, zaprezentowały się przed licznie 
zgromadzoną publicznością, która mogła podziwiać nie tylko we-
soły, żywiołowy taniec, ale również piękne stroje przebierańców, 
niezwykle kolorowe i pomysłowe.

„Gdzie koza chodzi, tam się żytko rodzi...”

KOZA Paniewo
Grupa zapustna KOZA PANIEWO po-

wstała w 2006r. Początkowo uczestników 
grupy było niewielu, lecz z biegiem cza-
su zainteresowanie dołączeniem do tej 
wesołej kompani stało się coraz większe. 
Obecnie liczy 35 osób. W jej szeregach 
są nie tylko mieszkańcy okolicznych miej-
scowości, ale również przyjaciele z Mazur, 
Gdańska i Warszawy, którym ten zwyczaj 
niezwykle się spodobał. Coraz liczniejsza 
grupa pozwala na poszerzanie składu. 
Pojawiają się nowe postaci, które wpro-
wadzają nowe atrakcje. Najważniejszym 
celem KOZY była dobra zabawa oraz 
kontynuowanie wieloletniej tradycji. KOZA 
PANIEWO uznała jednak, że można ten 
zwyczaj połączyć z niesieniem pomocy 
innym. Przysłowiowa „puszka” zebrana 
podczas odwiedzania mieszkańców zo-
stała w całości przeznaczona na cel cha-
rytatywny. Inicjatywa tych młodych ludzi 
wsparła cztery osoby dzielnie walczące 
o zdrowie. Dziękujemy wszystkim ludziom 
dobrego serca, którzy pośrednio lub bez-
pośrednio przyczynili się do sukcesu tej 
akcji. Z pewnością w kolejnych latach 
KOZA PANIEWO będzie odwiedzać Wa-

Jak mówi tradycja, taniec i głośne zachowanie zapustników to 
wiara w to, że można przegonić zimę, a wraz z nią wszelkie zło, 
a zarazem z radością powitać nadchodzącą wiosnę.

 Podobnie jak w latach poprzednich zapustne grupy otrzy-
mały nagrodę za udział w przeglądzie ufundowaną przez wójta 
gminy Topólka Konrada Lewandowskiego.

Gminny Ośrodek Kultury w Topólce zadbał o ciepły posiłek 
dla niestrudzonych uczestników przeglądu, a panie z Kół Gospo-
dyń Wiejskich oczywiście o tradycyjne pączki.

Organizatorzy dziękują wszystkim za pomoc w bezpiecznym 
przeprowadzeniu przeglądu, a w szczególności Policji i druhom 
OSP z Topólki.

Tekst: Iwona Waszak
Foto: Szymon Augustyniak

sze domy, łącząc doskonałą zabawę z misją szerzenia pomocy, która na stałe wpisze 
się w ich tradycje.

Tekst/foto: Krzysztof Adrian
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KONKURSY
Miło nam poinformować, że uczniowie naszej szkoły z chęcią 

uczestniczą w konkursach i zdobywają w nich wysokie miejsca. 
Bartosz Kołodziejski, uczeń klasy 8, zdobył I miejsce 

w Gminnym Konkursie „Młodzież zapobiega pożarom” i jed-
nocześnie awansował do etapu powiatowego. 

Zuzanna Wilk, uczennica klasy 8, zdobyła III miejsce 
w tymże konkursie.

Patrycja Biernacka, uczennica klasy 8, zdobyła wyróżnienie 
w X Wojewódzkim Przeglądzie Muzycznym „King of the stage”.

Serdecznie gratulujemy uczestnikom i koordynatorowi 
powyższych konkursów – Elżbiecie Balcerczyk. Życzymy dal-
szych sukcesów na kolejnych etapach.

Tekst/foto: Agnieszka Kontowicz

SP PANIEWO

10 kwietnia 2022 r. z inicjatywy KGW Borek/Znaniewo/Głu-
szynek, Czamanin, Czamaninek, Czamanin Kolonia, Orle, Torze-
wo oraz wójta gminy Topólka został zorganizowany – KIERMASZ 
WIELKANOCNY. 

Przepiękne palmy, stroiki oraz potrawy przygotowane przez 
panie, wprowadziły nas w iście świąteczny nastrój. 

Członkinie KGW postanowiły, że impreza będzie miała cha-
rakter charytatywny. Cały dochód za przygotowane potrawy 
i ozdoby zostanie przekazany na chore dzieci z naszej gminy.

Dzięki państwa hojności, hojności mieszkańców gminy Topól-
ka udało nam się zebrać 2352 zł 75 gr.

Postanowiliśmy, że pieniądze przekażemy na dalsze leczenie 
Natalii Piernik oraz Marcina Lewandowskiego. Pragnę nadmie-
nić, że mama Marcina jest członkinią KGW w Orlu.

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

Jan Paweł II

Droga  
Krzyżowa

W tym roku po  raz kolejny odbyła się 
ektremalna droga krzyżowa zorganizowana 
przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Topól-
ce. 15 kwietnia br. o godz. 19.00. parafianie 
mogli uczestniczyć w tym nabożeństwie.

Redakcja Naszych Spraw
Foto: Aneta Tejman

W imieniu własnym oraz wszystkich pań z KGW pragnę ser-
decznie podziękować księdzu kanonikowi Antoniemu Wojciechow-
skiemu za użyczenie placu przy kościele oraz za krzepiące słowo.

GOK w Topólce oraz wójtowi Konradowi Lewandowskiemu za 
pomoc w organizacji akcji a także pyszny żurek.

Zbigniewowi Białkowskiemu za przekazanie nam słodkiego 
daru ze swojej pasieki.

Społeczeństwu gm. Topólka dziękujemy za wrażliwość, 
otwierającą serca dla tych, którzy potrzebują pomocy.

Koleżankom z KGW dziękuję za trud, poświęcenie, zaangażo-
wanie jakie włożyłyście w przygotowanie i przeprowadzenie akcji.

Pragnę również poinformować, że przekazanie pieniędzy od-
było się 14 .04.2022 r. w Urzędzie Gminy w Topólce.

Gminna przewodnicząca KGW, Krystyna Żernicka 
Foto: Aneta Tejman

Bartosz Kołodziejski Zuzanna Wilk Patrycja Biernacka
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9 marca 2022 r. mężczyźni z Klubu Seniora o godz. 1700 
zorganizowali spotkanie z kobietami z Klubu Seniora z okazji 
Dnia Kobiet. Wręczyli kobietom prezenty zamiast kwiatków. 
Z kolei kobiety w tym samym dniu odwdzięczyły się mężczy-
znom i przekazały prezenty z okazji Dnia Mężczyzn. Odbyło 

się smakowite przyjęcie, były dania na gorąco, pyszne ciasta 
oraz napoje. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Biesiada 
trwała kilka godzin. Na pamiątkę tego spotkania zrobili sobie 
grupowe zdjęcie.

Tekst: Danuta Szymańska-Mączka
Foto: Zygmunt Dogoński 

DLA UKRAINY
Klub Seniora z Topólki w marcu przekazał 65 kg 

środków piorących na rzecz Ukrainy. Punktem zbior-
czym był „Lulu Butik” państwa Mazurków. Koordyna-
torami zbiórki darów byli Agata Bystrzycka i Bartosz 
Chełminiak.

D. Szymańska Mączka

Polacy Solidarni  
z Ukrainą

24 lutego 2022 r. Federacja Rosyjska dokonała brutalnej agresji 
na Ukrainę. Od ponad miesiąca Ukraina dzilenie i bohaterko broni 
się przed agresorem rosyjskim, który niszczy po drodze wszystko 
co ma w zasięgu działania, nawet szpitale, szkoły, budynki miesz-
kalne, instalacje paliwowe, infrastrukturę techniczną itd.

Giną osoby cywilne i dzieci. Zbrodniczy reżim rosyjski po-
gwałcił wiele aktów prawa międzynarodowego. Z Ukrainy uciekło 
już ponad 3 miliony ludzi, głównie do Polski. Polska jako pań-
stwo i Polacy udzialają największej pomocy spośród wszystkich 
państw Europy. Pomocy udziela państwo polskie, samorządy, 
organizacje pozarządowe, parafie, Caritas, osoby prywatne, wo-
lontariusze i wiele innych organizacji. Organizowane są różne-
go rodzaju zbiórki, w które włączyli się także mieszkańcy naszej 
gminy, jak choćby przekazanie sprzętu strażackiego przez OSP 
Topólka i OSP Kozjaty a także wsparcie rzeczowe bądź finanso-
we przez Klub Seniora, GOK i Urząd Gminy.

W kościołach w Świerczynie, Topólce i Orlu po mszach odby-
wały się zbiórki pieniężne na rzecz Ukrainy.

Na terenie naszej gminy przebywają uchodźcy wojenni z Ukra-
iny, którzy znaleźli schronienie gościnne na terenie naszej gminy.

Miejmy świadomość i otwarte serca na ludzi, naszych sąsia-
dów, którzy uciekają przed okrucieństwem wojny. Obecnie Ukra-
ina i Ukraińcy walczą o swoją wolność i prawo do niepodległości, 
walczą także o wolność i bezpieczeństwo Polski i Europy, dlatego 
należy się im pomoc.

Tekst: Stanisław Borkowski

DZIEŃ KOBIET W KLUBIE SENIORA
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Tegoroczne ferie zimowe zorganizowane w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Topólce dały możliwość dzieciom, aby ciekawie spę-
dziły wolny czas. Do dyspozycji dzieci były różne gry planszo-
we, piłkarzyki, bilard i tenis stołowy. Dzieci chętnie uczestniczyły 
w zajęciach plastycznych przygotowując m.in. laurki z okazji Dnia 
Babci i Dziadka. Tradycyjnie mogły skorzystać z udostępnionych 
instrumentów muzycznych, co w szczególności dzieciom się po-
dobało.

Tydzień zajęć upłynął w miłej atmosferze. Z uczestnikami za-
jęć pożegnaliśmy się „na słodko”.

Tekst: Iwona Waszak
Foto: Szymon Augustyniak

Ferie w GOK

Wszyscy staramy się celebrować 
Święta Bożego Narodzenia zgodnie z tra-
dycją: ubieramy choinkę, kupujemy pre-
zenty, zasiadamy do wigilijnej wieczerzy 
i składamy sobie życzenia. Jest jeszcze 
jeden zwyczaj, a mianowicie wysyłanie 
świątecznych życzeń bliskim, którzy spę-
dzają ten czas daleko od nas. W dzisiej-
szych czasach zwyczaj wysyłania kartek 
został zastąpiony wysyłaniem SMS-a. 
Tradycyjne kartki wysyłają tylko nieliczni, 
a szkoda, bo taka wersja papierowa wy-
słana dla bliskiej osoby jest pięknym da-
rem i z pewnością nie „zapycha”pamięci 
w telefonie. Aby nie zapomnieć o tym 

pięknym zwyczaju Gminny Ośrodek Kul-
tury w Topólce zorganizował konkurs pla-
styczny p.n. „Najpiękniejsza kartka bożo-
narodzeniowa – powrót do tradycji”.

Na konkurs wpłynęło 27 kartek. Powo-
łana komisja wyłoniła laureatów konkursu 
w poszczególnych kategoriach:
kat. Dzieci przedszkolne:
I miejsce – Marcelina Jakubowska
II miejsce – Franciszek Augustyniak
III miejsce – Hubert Desecki
kat. kl. I–III
I miejsce – Klaudia Wasielewska
II miejsce – Rozalia Kozińska
III miejsce – Blanka Białkowska

kat. kl. IV–VI
I miejsce – Natalia Kozińska
II miejsce – Marcjanna Kozińska
III miejsce – Nikola Jarka
kat. kl. VII–VIII (przyznano 2 nagrody)
I miejsce – Anna Mikołajewska
II miejsce – Alicja Orszulak

Laureaci otrzymali nagrody ufundowa-
ne przez Organizatora konkursu, pozosta-
li uczestnicy pamiątkowe podziękowania.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za 
udział w konkursie i zachęcamy do kulty-
wowania pięknej tradycji wysyłania kartek.

Tekst: Iwona Waszak
Foto: Szymon Augustyniak

KONKURS PLASTYCZNY
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Po wielu latach 
budynek po byłej 
szkole zatętnił ży-
ciem. Grupa dzieci 
spędziła tu swoje 
ferie. Różnorodne 
zajęcia przygo-
towane przez or-
ganizatorów były 
bardzo atrakcyjne 
i pozwoliły spędzić 
radośnie, aktywnie 
i przyjemnie czas 
wolny od nauki.

Tekst: Martyna Laskowska
Foto: nadesłane

Ferie w Znaniewie

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
przypadające 1 marca stały się tradycją w naszej gminie. 

Na zaproszenie wójta gminy Topólka na tę uroczystość przy-
byli wicestarosta powiatu radziejowskiego Grzegorz Piasecki, 
wójt gminy Bytoń Artur Ruciński, w zastępstwie poseł Joanny 
Borowiak Agata Janiak, Grupa Rekonstrukcji Historycznej AK 
Kolumbowie z Piotrkowa Kujawskiego, dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Topólce wraz z 3 Drużyną Harcerską Ignis im. Jana Byt-
nara w obecności opiekunki Pauliny Kontowicz, przewodniczący 
Rady Gminy oraz radni i sołtysi z terenu naszej gminy.

Uroczystość odbyła się 27 lutego br., podczas której pod po-
mnikiem złożono kwiaty oraz wygłoszono przemówienia. 

Wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni przez wójta na spo-
tkanie okolicznościowe do świetlicy wiejskiej w Znaniewie, po-
wstałej po byłej już szkole podstawowej. Szkoła nosiła imię Armii 
Krajowej, co nawiązuje do historii i symbolu, jakim jest pomnik 
wzniesiony dla upamiętnienia pamięci ofiar podziemia niepodle-
głościowego, żołnierzom AK z oddziałów „Szarego” i „Rysia”. 

Tekst: Ewelina Waszak
Foto: UG Topólka

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
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Bądź EKOświadomy z KDBS Bank
Wymień stary piec, ociepl swój dom, 

SKORZYSTAJ Z DOTACJI.
Według dostępnych badań, niemal po-

łowa z nas (46%) twierdzi, że smog jest 
poważnym problemem w naszej okolicy. 

Rządowy Program „Czyste Powietrze” 
to projekt, którego głównym celem jest 
rozwiązanie największego źródła smogu, 
poprzez wymianę starych pieców i kotłów 
na paliwo stałe oraz termomodernizację 
budynków jednorodzinnych. Działania te, 
nie tylko pomogą chronić środowisko na-
turalne i zdrowie mieszkańców gminy To-
pólka i innych gmin na terenie działalności 
Banku (Aleksandrów Kuj., Brześć Kuj., 
Ciechocinek,  Dobrzyń nad Wisłą, Luba-
nie, Osięciny, Radziejów, Toruń, Wielgie, 
Włocławek), ale także przyniosą oszczęd-
ności w domowym budżecie. 

W akcję walki ze smogiem oraz wspar-
cie właścicieli i współwłaścicieli w mo-
dernizację budynków jednorodzinnych 
włączył się KDBS Bank, oferując kredyt na preferencyjnych wa-
runkach, który można przeznaczyć na cele zgodne z zasadami 
programu. 

Korzystne warunki kredytowania oraz możliwość skorzy-
stania z dotacji, pozwolą na większą dostępność i wsparcie dla 
osób, które z powodu wysokich kosztów inwestycji nie są w sta-
nie jej zrealizować z własnych zasobów pieniężnych.

Kredyt Czyste Powietrze z dotacją rządowego programu do 
37 000,00 zł na częściową spłatę kapitału, to odpowiedź Banku 
na potrzeby i oczekiwania Klientów poszukujących wygodnych 
metod finansowania przedsięwzięć ekologicznych. Klienci Ban-
ku mogą ubiegać się o kredyt w wysokości do 100 000,00 zł na 
okres kredytowania do 7 lat. Bank za udzielenie kredytu nie po-
biera prowizji. 

Istnieje również możliwość złożenia wniosku o dotację bezpo-
średnio w oddziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej. W tym przypadku maksymalna kwota 
dofinansowania wynosi 69 000,00 zł i jest dedykowana dla osób 
o najmniejszych dochodach, których przedsięwzięcie jest powią-
zane z mikroinstalacją fotowoltaiczną. 

Poza wymianą starego pieca na ekologiczne źródła ciepła, 
Kredyt Czyste Powietrze można przeznaczyć na zakup i mon-
taż instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, 
ocieplenie przegród budowlanych, zakup i montaż okien, drzwi 
zewnętrznych i bram garażowych, wentylację mechaniczną z od-
zyskiem ciepła, a także na montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej 
przy spełnieniu pozostałych warunków programu. 

Jak uzyskać Kredyt Czyste Powietrze? To bardzo proste!
1. Aby uzyskać kredyt w KDBS Bank złóż wniosek o kredyt, a po 

przyznaniu kredytu – wniosek o dotację z programu „Czyste 
Powietrze”. Pracownik Banku pomoże Ci wypełnić wszystkie 
niezbędne  dokumenty.

Czy wiesz że…
W świetle uchwał antysmogowych  

datą graniczną na wymianę starego pieca 
tzw. „kopciucha” na nowy niskoemisyjny 

jest termin 01.01.2024 r.?

2. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej, pracownik 
KDBS Bank złoży w Twoim imieniu wniosek o dotację do 
właściwego terytorialnie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

3. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji i pod-
pisaniu umowy dotacji Bank wypłaci kredyt. 

4. W okresie do 18 miesięcy (licząc od dnia złożenia wniosku 
o dotację) powinieneś zrealizować planowaną inwestycję, 
a następnie złożyć w WFOŚiGW wniosek o jej rozliczenie.

5. Wojewódzki Fundusz wypłaci dotację po pozytywnej wery-
fikacji przedstawionych przez Ciebie  dokumentów zakupo-
wych. Środki trafią na rachunek Twojego kredytu, czyli Bank 
zaksięguje je na poczet częściowej spłaty kapitału kredytu. 

Zaangażowanie wobec środowiska naturalnego, stanowi za-
sadniczy i integralny element działalności Kujawko-Dobrzyńskie-
go Banku Spółdzielczego.  Zachęcamy do wspólnego działania. 
Każdy mieszkaniec naszej gminy, ma realny wpływ na jakość po-
wietrza, którym oddychamy. Ziemia to nasz wspólny dom. Wie-
rzymy, że wspólnie możemy więcej.  

W trosce o środowisko, zdrowie nas samych i przyszłość po-
koleń.  

Zapraszamy do placówek KDBS Bank.


