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28 grudnia 2018r. odbyła się II, w VIII kadencji, sesja Rady 
Gminy, na której radni podjęli następujące uchwały:
1)	 uchwała	w	sprawie	przyjęcia	Gminnego	Programu	Profilakty-

ki	i	Rozwiązywania	Problemów	Alkoholowych	oraz	Gminnego	
Programu	Przeciwdziałania	Narkomanii	w	Gminie	Topólka	na	
rok	2019,

2)	 uchwała	w	sprawie	zatwierdzenia	planów	pracy	stałych	komi-
sji	Rady	Gminy	Topólka	na	rok	2019,

3)	 uchwała	w	sprawie	zmiany	uchwały	Nr	IX/62/07	Rady	Gminy	
Topólka	z	29	listopada	2007r.	w	sprawie	przystąpienia	gminy	
Topólka	do	Stowarzyszenia	Lokalna	Grup	Działania	„Razem	
dla	Powiatu	Radziejowskiego”,

4)	 uchwała	w	sprawie	zmian	w	uchwale	Nr	XXIV/194/17	Rady	
Gminy	Topólka	z	dnia	28	grudnia	2017r.	w	sprawie	uchwale-

nia	Wieloletniej	Prognozy	Finansowej	Gminy	Topólka	na	lata	
2018–2021,

5)uchwała	 w	 sprawie	 zmian	w	Uchwale	 Nr	 XXIV/195/17	Rady	
Gminy	Topólka	z	dnia	28	grudnia	2017r.	w	sprawie	uchwale-
nia	budżetu	na	2018	rok,

6)	 uchwała	w	sprawie	uchwalenia	Wieloletniej	Prognozy	Finan-
sowej	Gminy	Topólka	na	lata	2019–2022,	

7)	 uchwała	w	sprawie	uchwalenia	budżetu	na	2019	rok,
8)	 uchwały	w	sprawie	wyrażenia	zgody,	na	odstąpienie	od	obo-

wiązku	przetargowego	zawarcia	umowy	najmu	nieruchomo-
ści,	stanowiących	własność	gminy	Topólka.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Borkowski

Rada Gminy

Msza w intencji Prezydenta Pawła Adamowicza
17	 stycznia	 2019r.,	 w	 czwartek	 o	 godz.	 1600	 w	 kościele	

parafialnym	 w	 Topólce	 ksiądz	 kanonik	 Antoni	 Wojciechowski	
proboszcz	parafii	w	Topólce,	odprawił	msze	świętą	w	intencji	tra-
gicznie	zmarłego	Prezydenta Gdańska – Pawła Adamowicza.

	 Z	 inicjatywy	 wójta	 gminy	 –	 Konrada	 Lewandowskiego	
i	 przewodniczącego	 Rady	 Gminy	 Stanisława	 Borkowskiego	
przybyli	do	kościoła	w	Topólce:	radni,	sołtysi,	pracownicy	Urzędu	
Gminy,	nauczyciele,	strażacy	OSP	w	Orlu	oraz	wielu	mieszkań-
ców	Topólki	i	okolicznych	miejscowości.

To	morderstwo	Prezydenta	Gdańska	Pawła	Adamowicza	–	na	
oczach	ludzi,	wstrząsnęło	społeczeństwem.	Uczestnicy	tej	mszy	
swą	obecnością	wyrazili	w	modlitwie,	w	smutku	i	zadumie,	ludzką	
solidarność	z	najbliższą	rodziną	i	współpracownikami	Śp.	Pawła	
Adamowicza	–	długoletniego	samorządowca	i	zasłużonego	Pre-
zydenta	Miasta	Gdańska.

Jednocześnie	 trzeba	 jednoznacznie	 wyrazić	 stanowczy	
sprzeciw	 przemocy	 i	 agresji	 skierowanej	 wobec	 każdego	 czło-
wieka.	 Śmierć	 Prezydenta	Gdańska	 –	Pawła	Adamowicza	 jest	
wielką	 i	 niepowetowaną	 stratą	 dla	 najbliższej	 rodziny	 i	 miasta	
Gdańska.

Wójt	 gminy	 i	 przewodniczący	Rady	wystosowali	 list	 kondo-
lencyjny	od	samorządu	gminy	Topólka,	do	żony	Śp.	Pawła	Ada-
mowicza.

Podziękowanie	 należy	 się	 księdzu	Antoniemu	Wojciechow-
skiemu	za	odprawienie	tej	mszy	świętej	oraz	harcerzom	ze	Szko-
ły	Podstawowej	w	Topólce	za	trzymanie,	podczas	homilii,	warty	
honorowej	przy	portrecie	Śp.	Pawła	Adamowicza.

Cześć	Jego	Pamięci.
Foto i tekst Stanisław Borkowski

Serdecznie	 dziękuję	 mieszkańcom	 sołectw	 Czamanin-Ko-
lonia,	Czamaninek	oraz	Czamanin,	sołtysowi	sołectwa	Czama-
nin-Kolonia	 Piotrowi	 Lewińskiemu,	 Pawłowi	 Lewandowskiemu,	
Edwardowi	Oziminkowskiemu,	 Łukaszowi	 Jagodzińskiemu,	Mi-
rosławowi	 Lewandowskiemu,	 Arkadiuszowi	 Lewandowskiemu,	
Krzysztofowi	Lewandowskiemu,	Markowi	Wójtowiczowi	oraz	Ro-
manowi	Gębickiemu	za	wzorową	organizację	remontu	drogi	Cza-
manin	Kolonia	–	Czamanin	12.12.2018	r.	w	czynie	społecznym,	
za	 poświęcony	 czas	 oraz	 użyczenie	 swojego	 sprzętu.	 Wasza	
uczynność	 godna	 jest	 podkreślenia	 i	 wyróżnienia.	 Tak	 pięknie	
odnowiona	droga	przyczyni	się	nie	tylko	do	poprawy	warunków	
przejazdu	oraz	bezpieczeństwa,	pokazuje	również,	że	chcieć	to	
móc.	Dziękuję.

Dziękuję	 również	 wójtowi	 Konradowi	 Lewandowskiemu,	 
Milenie	 Głowackiej	 oraz	 pracownikom	 Urzędu	 Gminy	 Topólka	
za	 pomoc	 i	 użyczenie	 sprzętu	 do	 renowacji	 zniszczonej	 drogi.	 
Dziękuję.

Anna Lewandowska – radna Gminy Topólka

Remont drogi Czamanin-Kolonia – Czamanin
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Gminni Liderzy
Piotr Jankow-

ski,	 uczeń	 SP	 im.	
Franciszka	 Beciń-
skiego,	 stypen-
dysta projektu 
„Prymus Pomo-
rza i Kujaw”	 oraz	
Mariusz Kosiński 
zwycięzca Fina-
łu 41. Konkursu 
Recytatorskiego 
Poezji i Prozy Ku-
jawskiej, zorgani-
zowanego	 przez	
Kujawskie	Centrum	
Kultury	 w	 	 Teatrze	
Miejskim	w	Inowro-
cławiu,		byli	gośćmi	wójta	gminy	Konrada	Lewandowskiego.	Wójt	
rozmawiał	z	uczniami	na	temat	ich	zainteresowań,	pasji	i	planów	
na	przyszłość.	Zwieńczeniem	spotkania	było	wręczenie	upomin-
ków	i	podziękowanie	za	promowanie	Gminy	Topólka.	Na	zdjęciu	
od	 lewej;	 Barbara	Wieser	 –	 dyrektor	 SP	 Paniewo,	Piotr Jan-
kowski,	Konrad	Lewandowski	–	wójt	gminy,	Mariusz Kosiński,	
Grzegorz	Pierucki	–	dyrektor	SP	Topólka.

Konrad Lewandowski – wójt gminy
Foto z archiwum gminy

Odpady komunalne
W	wielu	gminach	naszego	regionu	opłaty	za	odbiór	odpadów	

wzrosły	w	tym	roku	znacząco.	Ich	wysokość	w	wybranych	gmi-
nach	obrazuje	poniższa	tabela.

Gmina Odpady 
segregowane

Odpady 
niesegregowane

Dobre 14,00	zł 25,00	zł

Radziejów 15,00	zł 30,00	zł

Osięciny 12,00	zł 15,00	zł

Izbica	Kujawska 16,00	zł 30,00	zł

Wydaje	się,	że	ta	tendencja	niestety	się	utrzyma.	Przed	nami	
wielkie	wyzwania.	Wszyscy	musimy	się	zastanowić	nad	sposo-
bem	egzekwowania	 i	dotarcia	do	mieszkańców,	aby	zwiększyć	
efektywność.	 Zwłaszcza	 jeśli	 chodzi	 o	 segregację	 odpadów.	
Największym	 bowiem	 problemem	 są	 odpady	 niesegregowane,	
których	okoliczne	wysypiska	nie	są	już	w	stanie	odbierać.	Na	za-
kładane	950	Mg	odpadów	w	ubiegłym	roku	z	terenu	naszej	gminy	
odebrano	ich	ponad	1400	Mg,	co	stanowi	około	50%	zwyżkę.

Opłaty	wynikają	z	kosztów	obsługi	systemu	gospodarowania	
odpadami,	 które	 kalkuluje	 firma	wyłoniona	w	przetargu.	Gmina	
nie	zarabia	na	śmieciach,	jest	tylko	„pośrednikiem”	w	przekazy-
waniu	zebranych	opłat	za	wywóz	śmieci.	Opłaty	te	muszą	wystar-
czyć	na	zagospodarowanie	odpadów.	Zgodnie	z	przepisami	nie	
możemy	dotować	tego	systemu.	

Obecnie	 prowadzimy	 rozmowy	 z	 firmą	 obsługującą	 teren	
gminy,	 jednakże	 już	z	samej	 ilości	odbieranych	odpadów	wnio-
skować	należy,	że	podwyżki	za	odbiór	odpadów	nie	unikniemy.	
Staramy	się	jednak	znaleźć	rozwiązania,	które	pozwolą	zminima-
lizować	uciążliwość	podwyżek	dla	mieszkańców.

Konrad Lewandowski – wójt gminy

W trosce o bezpieczeństwo 
mieszkańców

Bezpieczeństwo	mieszkańców,	to	jedno	z	priorytetowych	za-
dań	gminy.	Czasami	nie	potrzeba	wiele,	by	stało	się	nieszczę-
ście,	a	jeszcze	mniej,	by	temu	zapobiec.

	Podejmując	działania	mające	na	celu	ustrzec	mieszkańców	
przed	utratą	życia	lub	zdrowia	wykonano:	barierkę	zabezpiecza-
jąca	 przepust	 pod	 drogą	 gminną	w	 Paniewku,	 zabezpieczenie	
przystanku	w	Torzewie.	Wykonano	nasyp	ziemny	z	przepustem	
i	barierę	zabezpieczającą,	zabezpieczenie	drogi	gminnej	Kamie-
niec	–	Świnki	barierą	metalową,	zabezpieczenie	szamba	na	sta-
dionie	w	Dębiankach.

Gmina	 Topólka	 zaku-
piła	 odblaski	 dla	 poprawy	
bezpieczeństwa	mieszkań-
ców.	 Wójt	 gminy	 przeka-
zał	 elementy	 odblaskowe	
Posterunkowi	 Policji	 w	To-
pólce,	 są	 one	 wykorzysty-
wane	 w	 trakcie	 spotkań	
profilaktycznych,	 zarówno	
z	uczniami,	 jak	 i	dorosłymi	
mieszkańcami	gminy.	

Konrad Lewandowski – wójt gminy
Foto z archiwum gminy

Barierka zabezpieczająca przepust 
pod droga gminną w Paniewku

Zabezpieczenie 
szamba na stadionie

Zabezpieczenie przystanku w Torzewie

Zabezpieczenie drogi gminnej w Kamieńcu
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Nauczyciel na medal
Z	radością	 i	dumą	informujemy,	 iż	na-

uczycielka	 naszej	 szkoły	 –	 Aleksandra 
Kolad,	podczas	uroczystej	gali,	która	od-
była	się	9	stycznia	w	Urzędzie	Marszałkow-
skim	w	Toruniu,	odebrała	Medal	Marszałka	
Województwa	 Kujawsko-Pomorskiego	 za	
zwycięstwo	w	plebiscycie	Gazety	Pomor-
skiej:	 „NAUCZYCIEL NA MEDAL”	 w	 po-

wiecie	radziejowskim,	w	kategorii	edukacji	wczesnoszkolnej.

Serdecznie	gratulujemy!
Lidia Wąsikowska

foto: nadesłane

„Do Betlejem”
W	naszej	szkole,	w	piątek	21	grudnia	odbyły	się	 jasełka	pt.	

„Do	Betlejem”	w	wykonaniu	najstarszych	przedszkolaków.	Dzieci	
przedstawiły	historię	Małego	Jezuska	oprawioną	kolędami	i	pa-
storałkami.	Piękna	dekoracja	nadała	temu	wyjątkowemu	spotka-
niu		uroczysty	i	nastrojowy	klimat.	Mali	artyści	z	dużym	zaanga-
żowaniem	odgrywali	swoje	role	i	przeżywali	magię	Świąt	Bożego	
Narodzenia.	To	 jasełkowe	widowisko	podziwiali	 zaproszeni	 go-
ście:	władze	gminy,	radni,	księża	z	miejscowej	i	pobliskich	parafii,	
przedstawiciele	policji,	 rodzice	 i	cała	społeczność	szkolna.	Pan	
dyrektor	i	zaproszeni	goście	podziękowali	dzieciom	oraz	ich	wy-
chowawcom	za	przygotowanie	wyjątkowych	jasełek,	złożyli	także	
świąteczne	życzenia	wszystkim	obecnym	na	uroczystości.

Tekst i foto wychowawcy: M. Danielewicz, M. Smolarek

Pielgrzymka
W	 2018	 roku	 w	 Sanktuarium	 Maryjnym	 w	 Licheniu	 miało	

miejsce	 historyczne	 wydarzenie.	 Przed	 obrazem	 Matki	 Bożej	
Licheńskiej	modliło	 się	6	 tysięcy	młodych	 ludzi	 z	 terenu	diece-
zji	włocławskiej.	Pielgrzymka	młodzieży	przygotowującej	się	do	
sakramentu	bierzmowania	zgromadziła	podwójną	liczbę	uczest-
ników	–	uczniów	III	klas	gimnazjalnych	oraz	VIII	klas	szkół	pod-
stawowych.

Pielgrzymka	 rozpoczęła	 się	 zwiedzaniem	 Muzeum im. 
ks. J. Jarzębowskiego oraz	ewangelizacją	prowadzoną	przez	
ks.	Rafała	Krauze	i	ks.	prał.	Michała	Krygiera.	Kapłani	zachęca-
li	młodych	ludzi	do	opowiedzenia	się	za	Chrystusem	i	wybrania	
Go,	gdyż	tylko	On	może	nas	zbawić	i	nadać	sens	naszemu	życiu.	
W	samo	południe	rozpoczęła	się	Msza	Święta	przed	Cudownym	
Obrazem	Matki	Bożej	Licheńskiej.

Była	to	doskonała	okazja	do	dziękczynienia	za	opiekę	jaką	są	
oni	otaczani	przez	Maryję,	ale	i	do	proszenia	o	łaski	na	zbliżający	
się	czas,	w	którym	przystąpią	do	sakramentu	bierzmowania,	sta-
ną	przed	egzaminami	i	wyborem	nowej	szkoły.	

Młodzież 
Foto nadesłane

SP TOPÓLKA

Trzej Królowie  
w tradycji i w oczach 

współczesnych”
Wokaliści	ze	Studium	Sztuki	Wokalnej	z	Gminnego	Ośrodka	

Kultury	 w	Topólce	 7	 stycznia	 2019	 r.	 wzięli	 udział	 w	 VII	Ogól-
nopolskim	 Konkursie	 „Trzej Królowie w tradycji i w oczach 
współczesnych” zorganizowanym	 przez	 Szkołę	 Podstawową	
i	Gimnazjum	Stowarzyszenia	Przyjaciół	Szkół	Katolickich.

Nasi	reprezentanci	zdobyli:

w	kategorii	I	–	młodzi	soliści	 
–	II miejsce GABRYSIA WIESER

w	kategorii	V	–	soliści	 
–	II miejsce MARCEL KORDYLAK
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Mamy swoje prawa i obowiązki
20	listopada	w	Ogólnopolskim	Dniu	

Praw	 Dziecka,	 przedszkolaki	 z	 grupy	
„a”	 zapoznawały	 się	 ze	 swoimi	 pra-
wami.	Dzieci	opowiadały	o	 tym,	co	dla	
nich	ważne	i	dobre	w	rodzinie,	zdrowiu,	
przyjaźni.	Dowiedziały	się,	że	 te	 i	 inne	
wartości	mają	zagwarantowane	w	Kon-
wencji	Praw	Dziecka.

Realizując	 prawo	 do	 nauki,	 bawi-
liśmy	 się	malując,	 tworząc	 kącik	 i	 kar-
tę	praw	dziecka.	Dzieci	 już	wiedzą,	że	

przestrzeganie	i	szanowanie	praw	innych	to	także	ich	obowiązek.	
Nie	zapomnieliśmy	też	o	przyjemnościach,	była	wspólna	za-

bawa	i	słodki	poczę-
stunek.	

Życzymy	wszyst-
kim	 dzieciom,	 aby	
dorośli	szanowali	ich	
prawa	 i	 czuwali	 nad	
wypełnianiem	 obo-
wiązków.

Foto i tekst  
Anna Dykon

Bezpieczne ferie
08	 stycznia	 odbyło	 się	 spotkanie	 uczniów	 z	 kl.	 0-III,	 z	 poli-

cjantem	asp.	szt.	Robertem	Zarębskim	i	Wójtem	Gminy	Topólka	
–	Konradem	Lewandowskim.

Spotkanie	poświęcone	było	sprawom	związanym	z	bezpiecz-
nymi	 zabawami	 podczas	 zimowych	 ferii.	 Policjant	 przestrzegał	
przed	 organizowaniem	 kuligów	 za	 pojazdami	 mechanicznymi,	
mówił	o	niebezpieczeństwie	zjazdów	sankami	w	okolicach	dróg,	
zbiorników	wodnych,	wchodzeniu	na	zamarznięte	zbiorniki	wod-
ne.	 Prosił	 o	 zachowanie	 szczególnej	 uwagi	 podczas	 porusza-
nia	się	po	drogach	publicznych	po	zmroku	i	przekonywał	dzieci	
o	 tym,	że	noszenie	odblasków	wpływa	na	 ich	bezpieczeństwo.	
Na	zakończenie	spotkania	dzieci	otrzymały	od	wójta	odblaski. 

Tekst J. Przybysz 
Foto Damian Lewiński

„Kodeks Małego Patrioty”
Dzieci	od	 tygodnia	przygotowywały	się	do	obchodów	Naro-

dowego	Święta	Niepodległości.	Uczyły	się	wierszy	i	chętnie	śpie-
wały	piosenki	o	Polsce.	Poznały	 legendę	o	powstaniu	państwa	
polskiego,	rozmawiały	o	symbolach	narodowych	i	wykonały	wiele	
rysunków	o	Polsce,	które	umieściły	w	kącikach	tematycznych.	Na	
zajęciach	wspólnie	opracowały	„Kodeks	Małego	Patrioty”.

9	listopada	wzięły	udział	w	szkolnej	uroczystości	Święta	Nie-
podległości.	 Na	 zakończenie	 dnia	 przemaszerowały	 z	 flagami	
pobliskimi	ulicami	z	pieśniami	o	Polsce	na	ustach.

M. Danielewicz, M. Smolarek

Tydzień tolerancji
16	 listopada	na	całym	świecie	obchodzony	 jest	Dzień	Tole-

rancji.	Przedszkolaki	tego	dnia	na	swoich	zajęciach	rozmawiały	
o	tym,	że	każdy	z	nas	jest	inny,	ale	dlatego	wyjątkowy	i	niepowta-
rzalny.	W	oparciu	o	historyjki	obrazkowe	uczyły	się	szacunku	i	to-
lerancji	do	każdego	człowieka,	bez	względu	na	to	skąd	pochodzi,	
jak	wygląda	i	kim	jest.	Dla	dzieci	te	zajęcia	były	niezapomnianą	
lekcją	otwartości,	życzliwości	i	akceptacji	dla	innych.

Foto z archiwum
M. Danielewicz, M. Smolarek

„Prymus Pomorza i Kujaw”
Stypendia	 marszałka	 województwa	

w	roku	szkolnym	2018/2019,	w	ramach	pro-
jektu	 „Prymus	Pomorza	 i	Kujaw”,	 realizowa-
nego	 przy	 wsparciu	 Regionalnego	 Progra-
mu	 Operacyjnego,	 trafiły	 do	 uzdolnionych	
uczniów	 najstarszych	 klas	 szkół	 podstawo-
wych	 oraz	 liceów,	 techników,	 zasadniczych	
szkół	zawodowych	i	szkół	branżowych.

W	gronie	tegorocznych	stypendystów	zna-
lazł	 się	 także	nasz uczeń Piotr Jankowski.	
Aby	 otrzymać	 stypendium	 należy	 osiągać	 bardzo	 dobre	 wyniki	
w	 nauce	 z	 przedmiotów	 przyrodniczych,	 informatycznych,	mate-
matyki,	języków	obcych	oraz	przedsiębiorczości.	A	także	zdobywać	
laury	w	konkursach	i	olimpiadach	przedmiotowych.	Gratulacje!

Tekst i foto: J. Zawada

Uczniowie Szkoły Podstawowej  
im. Franciszka Becińskiego w Paniewie
z najwyższą średnią ocen i wzorowym zachowaniem w I se-
mestrze roku szkolnego 2018/19
Anna Mikołajewska – 5,0 i	Anita Stawicka – 4,75 z	KL.	IV,	
Wiktor Sołtysiński – 5,0 i	Jakub Mikołajewski – 4,9	z	KL.	V,	
Julia Wieczorkowska – 4,75 i	Mateusz Wieczorkowski – 4,75 

z	Kl.	VI, 
Julia Gasińska – 4,9	z	Kl.	VII, 
Gracjan Czarnecki – 5,1 i Piotr Jankowski – 5,0	z	Kl.	VIII.	
Stypendium motywacyjne za wyniki w nauce i zachowaniu 
otrzymali:
Wiktor Sołtysiński	z Kl.	V, Gracjan Czarnecki i	Piotr Jankow-

ski z Kl.	VIII.
Gratuluję wspaniałych wyników i życzę sukcesów w dal-

szej pracy.
Barbara Wieser – dyrektor szkoły

SP PANIEWO PRZEDSZKOLE
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List prezydenta Polski Andrzeja Dudy do uczestników Or-
szaku Trzech Króli:

„Prezydent	Rzeczpospolitej	Polskiej,	
Warszawa	16	listopada	2018	roku.

Drodzy	Uczestnicy	Orszaku	Trzech	Króli!
Mędrcy	ze	Wschodu,	którzy	przyszli	pokłonić	się	Dziecięciu	

w	Betlejem,	uosabiają	wszystkich,	którzy	poszukują	nadziei	i	mą-
drości	 w	 duchowym	 bogactwie,	 jakie	 niesie	 ze	 sobą	 chrześci-
jaństwo.	To	poszukiwanie	wynika	z	głębokiego	przekonania,	że	
wartości	 chrześcijańskie	 nadają	 szczególny	 wymiar	 ludzkiemu	
życiu	i	naszym	wzajemnym	relacjom.	Miał	to	z	pewnością	na	my-
śli	nasz	wielki	rodak,	papież	Jan	Paweł	II,	gdy	na	placu	Zwycię-
stwa	mówił:	 „Niech	zstąpi	Duch	Twój!	Niech	zstąpi	Duch	Twój!	
I	odnowi	oblicze	ziemi,	Tej	ziemi!”.	Dziś	wiemy,	że	 te	pamiętne	
słowa	rozpoczęły	kolejny	rozdział	naszych	zmagań	o	wolną	Pol-
skę,	ale	też	 jesteśmy	świadomi,	że	chrześcijaństwo	przemienia	
polską	ziemię	od	zarania	naszych	dziejów.	Początki	naszej	pań-

stwowości	wiążą	się	przecież	z	chrztem	Polski,	a	wielu	ważnym	
momentom	w	życiu	naszego	narodu	towarzyszyły	wydarzenia	re-
ligijne.	Można	powiedzieć,	że	my	Polacy,	niczym	biblijni	Mędrcy	
ze	Wschodu,	wciąż	szukamy	mądrości	w	duchowym	dziedzictwie	
chrześcijaństwa.

Dlatego	cieszę	się,	że	Orszak	Trzech	Króli	stał	się	prawdzi-
wym	społecznym	fenomenem,	przejawem	lokalnej	obywatelskiej	
aktywności.	To	znakomita	okazji	do	tego,	byśmy	w	tym	świątecz-
nym	czasie	byli	razem,	skupieni	wokół	tej	pięknej	tradycji.	Jest	to	
tym	bardziej	cenne,	że	symbolika	Orszaku	wskazuje	na	więzi	łą-
czące	przedstawicieli	różnych	narodów	i	różnych	pokoleń.	Niech	
to	szczególne	doświadczenie	jedności	pomaga	nam	w	codzien-
nym	życiu	budować	sprawiedliwą	i	solidarną	Polskę.	

Życzę	 wszystkim	 uczestnikom	 Orszaku	 Trzech	 Króli	 oraz	
wszystkim	Polkom	i	Polakom	szczęśliwego	Nowego	roku	2019.	
Niech	w	Państwa	domach	gości	pomyślność,	a	radość	płynąca	
z	poczucia	wspólnoty	niech	towarzyszy	Państwu	każdego	dnia.	

Z	wyrazami	szacunku.	Andrzej	Duda”.

Trzej Królowie przybyli do Topólki

„Ujrzeliśmy,	bowiem	Jego	gwiazdę	na	Wschodzie	i	przybyli-
śmy	oddać	Mu	pokłon”.	(Mt	2,2).

Tradycyjnie,	już	w	parafii	p.w.	Miłosierdzia	Bożego	w	Topolce	
przeżywano	 uroczystość	Trzech	 Króli.	 Uroczystość	Objawienia	
Pańskiego,	gdyż	 tak	poprawnie	w	 liturgii	Kościoła	 jest	nazywa-
ny	ten	dzień,	gdy	przywołujemy	Mędrców	ze	Wschodu,	zwanych	
Trzema	Królami.	

Uroczystość	Objawienia	Pańskiego,	po	grecku	zwana	Epifa-
nią,	 to	 jedno	 z	 najstarszych	 świąt	 chrześcijańskich,	 obchodzo-
ne	 już	od	III	wieku.	W	naszej	polskiej	 tradycji	nazywane	dniem	
Trzech	Króli.	Kojarzy	się	nam	ona	z	obrzędem	poświęcenia	mirry	
i	kredy,	którą	oznaczamy	wejście	domów,	na	znak,	że	mieszkają	
tutaj	chrześcijanie.	Przywołujemy	też	imiona	Trzech	Króli	–	Kac-

pra,	Melchiora	i	Baltazara,	którzy	przybyli	do	Nowonarodzonego	
Zbawiciela	oddać	pokłon	i	złożyli	dary	–	złoto,	kadzidło	i	mirrę.	

Dzień	 Objawienia	 to	 wyjście	 Boga	 do	 ludzi.	 Na	 to	 wyjście	
Boga	odpowiadają	ludzie	dobrej	woli.	Przychodzą	z	daleka,	 jak	
Mędrcy	ze	Wschodu	i	przynoszą	dary,	oddają	Bogu	pokłon.	Dzień	
objawienia	to	również	dzień	ucieczki	od	ludzi.	Ucieka	Józef,	Ma-
ryja	i	Jezus,	uciekają	Mędrcy.	Ucieka	także	Chrystus,	ponieważ	
nie	chce	się	spotkać	twarzą	w	twarz	ze	złem.	

6	 stycznia	 przeżywamy	 wydarzenia,	 które	 miały	 miejsce	
na	 początku	 historii	 zbawienia.	W	 tym	 roku	 dzień	Trzech	Króli	
wypadł	 liturgicznie	w	niedzielę,	dlatego	można	był	 jeszcze	uro-
czyściej	świętować,	to	historyczne	wydarzenie.	Centralnym	wy-
darzeniem	 uroczystości	 była	 uroczysta	 Eucharystia	 o	 godzinie	

c.d. na str. 9
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„Pomaganie jest dziecinnie proste” – WOŚP 2019
„Pomaganie jest dziecinnie proste”.	Pod	takim	

hasłem	zagrała	 tegoroczna	Wielka	Orkiestra	Świą-
tecznej	Pomocy.	To	już	27.	rok	z	kolei,	gdy	jedna	nie-
dziela	 stycznia	 jest	wyjątkowa.	Wyjątkowa,	 bo	 roz-
grzewa	serca	i	jednoczy	miliony	Polaków.	W	tym	roku	
zbieraliśmy	na	zakup	sprzętu	dla	specjalistycznych	
szpitali	dziecięcych.	Mieszkańcy	Gminy	Topólka,	jak	
co	roku	włączyli	się	w	akcję	pomagania	i	13	stycznia	
całym	sercem	zagrali	w	27.	Finale	WOŚP.

Tradycyjnie	już	zaczęliśmy	na	sportowo.	W	so-
botę,	w	przeddzień	Orkiestry,	na	Hali	Sportowej	przy	SP	w	Topól-
ce,	odbył	się	turniej	piłki	siatkowej	kobiet	o	Puchar	Wójta	Gminy.	
Do	 turnieju	przystąpiły	4	drużyny,	 które	 zajęły	 kolejne	miejsca:	
I	–	Volley	Monday,	II	–	Black	Woman,	III	–	Przyjaciółki.	Na	czwar-
tym	miejscu	uplasowały	się	dziewczęta	ze	Szkoły	Podstawowej	
z	Topólki.	Wielkie	brawa	dla	tej	młodej	drużyny,	w	której	tkwi	duży	
potencjał.	Od	niedawna	bowiem	 trenują	 pod	okiem	Pawła	Ro-
gowskiego.

W	niedzielę	wspólne	granie	 rozpoczęło	 się	od	meczu	zwy-
cięskich	drużyn	kobiet.	Po	nich,	w	meczu	towarzyskim,	zmierzy-
ły	się	drużyny	mężczyzn:	Przedsiębiorców	i	KPP	z	Radziejowa.	
Uroczyste	wręczenie	pucharów	odbyło	się	w	Gminnym	Ośrodku	
Kultury	w	Topólce,	gdzie	odbył	się	ciąg	dalszy	„grania”	Orkiestry.

W	Gminnym	Ośrodku	 Kultury	 zgromadziło	 się	
bardzo	dużo	mieszkańców	naszej	gminy	i	nie	tylko,	
którzy	 nie	 poskąpili	 grosza	 biorąc	 udział	 w	 licyta-
cjach	i	loterii	fantowej.

Z	 radością	 informujemy,	 iż	 w	 tym	 roku	 zebra-
liśmy kwotę 9409,20 zł !!! To	 absolutny	 rekord.	
Kwota	zeszłoroczna	to	6213,77	zł.

Nie	 byłoby	 takiego	 wyniku,	 gdyby	 nie	 otwarte	
serca	darczyńców	oraz	praca	naszych	niestrudzo-
nych	wolontariuszek:	Martyny	 Kolad,	 Sary	Macie-

jewskiej,	 Oliwii	 Siwińskiej,	 Julii	 Szymczak	 oraz	 wolontariuszki	
pomocniczej	Zuzanny	Puszakowskiej.	Dla	zebranych	na	scenie	
zagrała	Młodzieżowa	Orkiestra	Dęta	„Sempre	Cantabile”,	zespół	
„High	Five”	i	zaśpiewali	nasi	lokalni	artyści:	Gabriela	Wieser,	Iza-
bela	Orłowska	i	Zuzanna	Matusiak.

Wystąpiła	również	drużyna	harcerska	„Ignis”	działająca	przy	
SP	 Topólka.	 Repertuar	 taneczny	 zaprezentowała	 grupa	 „Bie-
dronki”	przygotowana	przez	Grażynę	Błaszczyk,	a	pod	czujnym	
okiem	Pauliny	Makowskiej	zatańczyła	grupa	„Iskry”.

Licytacje	 ofiarowanych	 przedmiotów	 i	 voucherów,	 przepro-
wadzane	 pomiędzy	 występami,	 dodatkowo	 zasilały	 puszki	 co-
raz	bardziej	zwiększając	kwotę.	A	było	co	licytować,	m.in.:	jeden	
dzień	 w	 fotelu	 wójta	 (wylicytowany	 najwyżej),	 koszulki	 z	 logo	
WOŚP,	kubek	z	Pałacu	Prezydenta	RP,	torty,	miś	Harcerz,	bilet	
wstępu	na	łowisko	u	Antczaka	i	wiele,	wiele	innych.
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Jak	co	roku	przy	okazji	Finału	WOŚP	można	było	skorzystać	
z	obecności	pielęgniarki	z	NZOZ	„SALUBER”	z	Topólki	i	zbadać	
ciśnienie	bądź	poziom	cukru	we	krwi.	Tradycyjnie	już	panie	z	Kół	
Gospodyń	Wiejskich	 zadbały	 o	 to,	 by	 każdy	mógł	 skosztować	
upieczonych	przez	nie	słodkości.	Gminny	Ośrodek	Kultury	zaser-
wował	zaś	grochówkę	wojskową.

Wręczenia	nagród	dokonał	Wójt	Gminy	Topólka	Konrad	Le-
wandowski	 oraz	 Przewodniczący	 Rady	 Gminy	 Stanisław	 Bor-
kowski.

Po	godz.	19-ej,	tuż	po	„światełku	do	nieba”,	na	scenę	powrócił	
zespół	 „High	 Five”,	 który	 swoim	 koncertem	 dalej	 rozpalał	 i	 tak	
rozgrzane	już	serca.

Składamy	serdeczne	podziękowania	wszystkim	darczyńcom	
i	 osobom	 zaangażowanym	 w	 przygotowanie	 i	 poprowadzenie	
imprezy,	a	w	szczególności:	Lidii	Wąsikowskiej,	Pawłowi	Rogow-
skiemu,	Paniom	z	Kół	Gospodyń	Wiejskich:	Kozjaty,	Borek-Głu-
szynek,	Bielki	PPŚ,	Orle,	Torzewo,	Dyrektorowi	SP	i	pracownikom	
obsługi	oraz	wszystkim	innym	nie	wymienionych	tutaj	z	imienia.	

Tekst: Iwona Waszak 
Foto Damian Lewiński
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dwunastej	pod	przewodnictwem	Proboszcza	–	Ks.	Kan.	Antonie-
go	Franciszka	Wojciechowskiego,	było	również	okolicznościowe	
kazanie,	wygłoszone	przez	wikariusza.	Po	Mszy	Św.	 rozpoczął	
się	 barwny	 korowód	 ulicami	 naszej	miejscowości.	 Po	 raz	 trze-
ci	orszak	wyruszył,	aby	upamiętnić	wędrówkę	Mędrców	do	Be-
tlejem.	 Na	 zakończenie	 orszaku	 Trzech	 Króli	 w	 naszej	 parafii,	
dzieci	i	młodzież	została	nagrodzona	za	najpiękniejszy	strój	oraz	
za	udział	i	zaangażowanie.	A	na	zakończenie	było	coś	dla	ciała,	
czyli	pączki	i	herbata.

Zwyczajem	lat	ubiegłych,	również	w	grudniu	br.	dzieci	i	mło-
dzież	z	Caritas	parafialnej	i	szkolnej	w	Topolce	zaangażowała	się	
w	zorganizowanie	„szlachetnej	paczki”,	dla	osób	potrzebujących	
wsparcia.	

Kościół	opiera	swoją	zbawczą	misję	na	trzech	zasadniczych	
filarach:	 sakramentach,	 Słowie	 Bożym	 oraz	 pełnieniu	 dzieł	mi-
łosierdzia.	Jako	wspólnota	żyjąca	wezwaniem	apostolskim	nie-
ustannie	świadczy	o	Bogu,	który	jest	miłością.	Caritas	pełni	dzie-
ła	charytatywne	i	miłosierdzia.	

Całą	akcję,	rozpoczęto	już	na	początku	grudnia,	punktem	od-
niesienia	 było	 święto	Św.	Mikołaja.	Dzieci	 i	młodzież	 z	Caritas	
pod	przewodnictwem	pań	katechetek	rozpoczęły,	swego	rodzaju	
„kolędę”	 po	 sklepach,	 urzędach	 naszej	miejscowości	 zbierając	
„datki”,	 na	 wsparcie	 osób	 znajdujących	 się	 w	 trudniej	 sytuacji.	
Akcja	spotkała	się	z	życzliwym	przyjęciem	wśród	mieszkańców	
sklepów	i	urzędów,	co	było	można	zauważyć	w	ofiarności.	

Drugim	punktem	 „zbiórki”	 na	 rzecz	potrzebujących	była	ak-
cja	z	„piernikami”,	które	zostały	upieczone	przez	panie	katechet-

„Szlachetna paczka” – wrażliwość wobec potrzebujących 
ki	 i	niektóre	nauczycielki,	oraz	ładnie	zapakowane,	a	następnie	
sprzedawane	 przez	 dzieci	 i	 młodzież	 z	 Caritas	 przy	 świątyni	
w	Topolce.	Również	i	w	tym	przypadku	wierni	okazali	wspaniało-
myślność	i	wsparli	to	dobre	i	pożyteczne	dzieło.	

Kolejnym	punktem	było	przeprowadzenie	w	parafii	i	sklepie	„Twój	
Market”	w	Topolce	„zbiórki”	żywności,	którą	osoby,	pragnące	się	po-
dzielić	składały	w	specjalnych	koszach.	Ta	akcja,	również	przyniosła	
pożądane	efekty,	gdyż	wiele	osób	przekazało	artykuły	żywnościowe	
dla	potrzebujących.	Bo	jak	mówi	Pan	Jezus	w	Kazaniu	na	Górze:	
„Co	uczyniliście	jednemu	z	tych	najmniejszych,	mnieście	uczynili”.	
Dlatego	 wyrażamy	wdzięczność	 właścicielowi	 „Twojego	Marketu”	
za	umożliwienie	w	tym	sklepie	zbiórki	żywności.	

Wolontariat	Caritas	przeprowadzając	te	„akcje”	na	rzecz	po-
trzebujących	zebrał	przeszło	2800	zł.,	pieniądze	zostały	przeka-
zane	potrzebującym,	a	także	na	zakup	artykułów	spożywczych.	
Przed	świętami	Bożego	Narodzenia,	dzieci	i	młodzież	z	Caritas	
przekazali	 „szlachetną	paczkę”	osobom	znajdującym	się	z	 róż-
nych	przyczyn	w	potrzebie. 

Przynależność	i	działanie	dzieci	 i	młodzieży	do	wolontariatu	
Caritas,	 to	 także	bardzo	dobra	forma	wychowawcza.	Młodzi	 lu-
dzie	uczą	 się	wrażliwości	wobec	 innych.	Uczą	 się	 zauważania	
osób	 znajdujących	 się	 w	 potrzebie,	 uświadamiają	 sobie,	 jakie	
mają	szczęście,	gdy	rodzice	dają	im	wszystko,	czego	potrzebują.	
A	nie	wszyscy	mają	takie	szczęście.	Uczą	się	szacunku	wobec	
osób	chorych,	starych,	niedołężnych	–	uświadamiając	sobie,	że	
kiedyś	 wszyscy	 takimi	 będziemy.	 Z	 pewnością	 potrzebna	 jest	
„szlachetna	 paczka”,	 ale	 jeszcze	 bardziej	 potrzebne	 jest	 „szla-
chetne	 serce”.	 Jeszcze	 raz,	wszystkim	 rozumiejącym	potrzebę	
i	okazującym	serce	Bóg	zapłać.	Deus	Caritas	est.	

Oprac. ks. Sławomir Grzegórski

Uroczystości	 przebiegły	 w	 atmosferze	 radości,	 wzajemnej	
życzliwości,	 dobrze,	 że	 panie	 katechetki	 i	 rodzice	 zadbali,	 aby	
tradycja	Orszaku	Trzech	Króli	w	naszej	parafii	była	kontynuowa-
na,	jest	to	również	swego	rodzaju	publiczne	wyznanie	wiary,	gdy	
wierzący	 biorą	 udział	 w	 procesjach	 czy	 Orszaku	 Trzech	 Króli.	
Bogu	i	wszystkim	uczestnikom	Orszaku	Trzech	Króli	niech	będą	
dzięki.	

Oprac. ks. Sławomir Grzegórski

dokończenie ze str. 6
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„Spotkanie z Honorowym Krwiodawcą”
3	grudnia	br.	o	godz.	9.00,	z	okazji	60-lecia	Ruchu	Honorowe-

go	Dawcy	Krwi	PCK,	odbył	się	w	naszej	szkole	uroczysty	pora-
nek	ph.:	„Spotkanie	z	Honorowym	Krwiodawcą”.	Swoją	obecno-
ścią	zaszczycili	nas	zacni	goście:
–	 Prezes	PCK	w	Radziejowie	 i	Prezes	ZNP	w	Radziejowie	–	

Alina	Krupińska,
–	 Wójt	Gminy	Topólka	Konrad	Lewandowski,
–	 Honorowy	 krwiodawca	 i	 propagator	 honorowego	 krwiodaw-

stwa	w	Gminie	Topólka	–	Proboszcz	Parafii	pw.	Miłosierdzia	
Bożego	w	Topólce	–	ks.	kan.	Antoni	Wojciechowski,

–	 Prezes	Honorowego	Dawcy	Krwi	PCK	przy	Oddziale	Rejono-
wym	w	Radziejowie	–	Lesław	Płaczkowski,

–	 Kierownik	 Regionalnego	 Centrum	 Krwiodawstwa	 i	 Krwio-
lecznictwa	w	Bydgoszczy,	oddziału	włocławskiego	–	Jolanta	 
Pater,

–	 Instruktor	 Terenowy	 PCK	 w	 Radziejowie	 –	 współpracujący	 
z	Kołem	PCK	przy	naszej	szkole	–	Janina	Kowalska,

–	 Dr	 Sława	 Daszkiewicz	 –	 Żórawska	 z	 NZOZ	 „SALUBER”	 
w	Topólce,

–	 Honorowy	krwiodawca	–	asp.	szt.	Robert	Zarębski	z	Poste-
runku	Policji	w	Topólce,	-	Honorowy	krwiodawca	–	mieszka-
niec	naszej	gminy	–	Leszek	Kosiński.

Uroczystość	 miała	 wyjątkowy	 charakter.	 Oprócz	 występów	
dzieci	 i	 ich	 dowodów	 wdzięczności	 wobec	 honorowych	 krwio-
dawców	w	postaci	symbolicznych	różyczek	i	dyplomów	uznania,	
złożyły	się	na	nią	także	bardzo	interesujące	i	wzruszające	prze-

60-lecie Ruchu Honorowego Dawcy Krwi PCK

mówienia	zaproszonych	gości,	a	przede	wszystkim	honorowych	
dawców	krwi,	którzy	dzielili	się	z	uczniami	swoimi	doświadcze-
niami	związanymi	z	tematyką	spotkania.

Uroczystości	 patronowały	 dwie	 organizacje	 działające	 przy	
naszej	placówce:	Szkolne	Koło	PCK	i	Szkolne	Koło	Caritas,	któ-
re	z	wielkim	zaangażowaniem	włącza	się	każdorazowo	w	nagła-
śnianie	akcji	poboru	krwi	w	„krwiobusach”	przy	kościele	parafial-
nym	w	Topólce.

Opiekun SK PCK: Lidia Wąsikowska 
Foto: nadesłane

Konkurs plastyczny  
„Zapobiegajmy pożarom” 

Wyróżnieni w etapie powiatowym
W	 grudniu,	 w	 siedzibie	 Komendy	 Powiatowej	 Państwowej	

Straży	 Pożarnej	 w	 Radziejowie	 został	 rozstrzygnięty	 etap	 po-
wiatowy	Ogólnopolskiego	Konkursu	Plastycznego	 „Zapobiegaj-
my	pożarom”.	Wśród	wyróżnionych	prac	znalazło	się	sześć	prac	
uczniów	ze	szkół	podstawowych	z	terenu	naszej	gminy:
Grupa I: 
przedszkole: Lena Dębowska kl. „Ob” – SP Topólka; Hanna 
Jankowska kl. „O” – SP Paniewo; Hanna Sadowska kl. „Ob” 
– SP Topólka. 
Grupa II: 
szkoły podstawowe, klasy I-III: Mateusz Paluszyński kl. II – 
SP Paniewo. 
Grupa III: 
szkoły podstawowe, klasy IV-VI: Tymoteusz Grudzień kl. VIa 
–	SP	Topólka;	Zuzanna Wilk kl. V – SP Paniewo

Wyróżnione	prace	wezmą	udział	w	etapie	wojewódzkim	kon-
kursu.	Autorom	wyróżnionych	prac	gratulujemy.

Maria Olszewska

Zbiórka na WOŚP
13	 stycznia	 w	 ramach	 ogólnopolskiej	 zbiórki	 Wielkiej	 Orkie-

stry	Świątecznej	Pomocy,		wolontariusze	ze	Szkoły	Podstawowej	
w	Byczu,	zbierali	pieniądze	do	puszek	(po	niedzielnych	mszach)	
przy	kościele	parafialnym	w	Orlu.	Trzeba	docenić	młodzież,	która	
brała	udział	w	tej	szlachetnej	akcji,	że	mimo	chłodu	poświęcili	swój	
czas	na	 rzecz	WOŚP	oraz	osób	potrzebujących	naszej	pomocy	
i	wsparcia.	Dziękujemy	wszystkim	ofiarodawcom	na	ten	cel.	

Tekst i foto Stanisław Borkowski
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Spotkanie z Mikołajem

Spotkania	 opłatkowe	 to	 okazja	 do	
wspólnego	 przeżywania	 Świąt	 Bożego	
Narodzenia	oraz	Nowego	Roku.	Radosna,	
życzliwa	i	rodzinna	atmosfera	towarzyszy-
ła	w	dniu	16	grudnia	2018	r.	w	Gminnym	
Ośrodku	 Kultury	 w	 Topólce	 gdzie	 panie	
z	 Kół	 Gospodyń	 Wiejskich	 z	 gminy	 To-
pólka	zorganizowały	uroczyste	spotkanie	
opłatkowe.

Wigilię	 uroczyście	 rozpoczęła	Krysty-
na	 Żernicka,	 przewodnicząca	 Gminnej	
Rady	 Kobiet	 Kół	 Gospodyń	 Wiejskich	
w	Topólce.	Na	spotkanie	opłatkowe	KGW	
zaproszono	 Wójta	 Gminy	 Konrada	 Le-

By	 tradycji	 sta-
ło	się	zadość,	 licz-
nie	 zgromadzone	
dzieci	 w	 świer-
czyńskiej	 świątyni	
16	grudnia	oczeki-
wały	 na	 przybycie	
Mikołaja.	 W	 tym	
czasie	 wysłuchały	
opowieści	 ks.	 pro-

boszcza	 dr	 Marka	 Stefańskiego,	 który	
przedstawił	 historię	 jego	 poprzednika	 –	
biskupa	z	Mirry,	od	którego	wszystko	się	
zaczęło.

Gdy	 nadszedł	 oczekiwany	 gość,	 ze-
brani	 powitali	 go	 piosenką.	On	 odwdzię-
czył	 się	zagadką,	na	którą	dzieci	 szybko	
znalazły	odpowiedź.	Po	tym	już	obstąpiły	
swojego	gościa,	chciały	być	blisko,	by	jak	
najszybciej	 otrzymać	 prezent.	 To	 wyda-
rzenie	 sprawiało	 dzieciom	 dużo	 radości.	
A	 wszystko	 to	 dzięki	 pracy	 Parafialnego	
Koła	 Caritas,	 które	 przez	 dwie	 niedziele	
kwestowało	 na	 ten	 cel.	 Panie	 z	 koła	 za-
jęły	się	przygotowaniem	paczek.	Radość	
i	uśmiech	dzieci	były	wystarczającym	po-
dziękowaniem	dla	organizatorów	spotka-
nia	z	Mikołajem.

Tekst i foto: Stanisław Wojtysiak

Spotkanie opłatkowe KGW

wandowskiego,	Przewodniczącego	Rady	Gminy	Stanisława	Bor-
kowskiego	oraz	przedstawicieli	władz	samorządowych.	Wszyscy	
podzielili	się	opłatkiem,	złożyli	sobie	serdeczne	życzenia	i	zasie-
dli	do	wigilijnego	stołu,	a	o	tradycyjne	potrawy	wigilijne	zadbały	
oczywiście	same	gospodynie.	Na	stole	nie	zabrakło	tradycyjnej	
ryby	 i	 pierogów.	 Nie	 mogło	 zabraknąć	 także	 śpiewania	 kolęd	
i	dzielenia	się	opłatkiem.	I	choć	do	świąt	Bożego	Narodzenia	był	
jeszcze	 tydzień,	goście	opuścili	 spotkanie	w	 iście	świątecznym	
nastroju.

Tekst J. Kosińska, Sekretarz Gminy
Foto z archiwum



12 NASZE SPRAWY 6 (113)

W	adwentowe	czuwanie	od	28	lat	wpisuje	się	akcja	Betlejem-
skiego	Światła	Pokoju,	zapoczątkowana	w	Austrii	w	1986	roku,	
a	od	1991	roku	realizowana	w	polskiej	rzeczywistości	przez	har-
cerzy	ZHP.

Betlejemskie	Światło	Pokoju	zorganizowano	po	raz	pierwszy	
w	1986	roku	w	Linz,	w	Austrii,	 jako	część	bożonarodzeniowych	
działań	 charytatywnych.	 Akcja	 nosiła	 nazwę	 „Światło	 w	 ciem-
ności”	 i	 była	 propagowana	 przez	Austriackie	 Radio	 i	 Telewizję	
(ORF).	Rok	później	patronat	nad	akcją	objęli	skauci	austriaccy.

Każdego	roku	dziewczynka	lub	chłopiec,	wybrani	przez	ORF	od-
bierają	Światło	z	Groty	Narodzenia	Pańskiego	w	Betlejem.	Następnie	
Światło	transportowane	jest	do	Wiednia	za	pośrednictwem	Austrian	
Airlines.	W	Wiedniu	ma	miejsce	ekumeniczna	uroczystość,	podczas	
której	Płomień	jest	przekazywany	mieszkańcom	miasta	i	przedstawi-
cielom	organizacji	skautowych	z	wielu	krajów	europejskich.

Związek	 Harcerstwa	 Polskiego	 organizuje	 Betlejemskie	
Światło	Pokoju	od	1991r.	Tradycją	jest,	iż	ZHP	otrzymuje	Światło	
od	słowackich	skautów.	Przekazanie	Światła	odbywa	się	naprze-
miennie	raz	na	Słowacji	raz	w	Polsce.	Polska	jest	jednym	z	ogniw	
betlejemskiej	sztafety.	Harcerki	i	harcerze	przekazują	Światło	da-

Betlejemskie światełko pokoju

Przyrzeczenie harcerskie

Zlot Harcerzy

lej	na	wschód:	do	Rosji,	Litwy,	Ukrainy	i	Białorusi,	na	zachód	do	
Niemiec,	a	także	na	północ	–	do	Szwecji.

Tegoroczna	 akcja	 odbywała	 się	 pod	 hasłem	 „Światło,	 które	
łączy...”	.	Harcerze	z	3	Drużyny	Harcerskiej	„Ignis”	im.	Jana	Byt-
nara	przy	SP	w	Topólce	przekazali	symboliczne	światło	wójtowi	
gminy	 Topólka	 Konradowi	 Lewandowskiemu	 z	 życzeniami	 dla	
wszystkich	mieszkańców.

Konrad Lewandowski – wójt gminy
Foto Damian Lewiński

W	życiu	każdego	harcerza	przychodzi	 ten	moment,	którego	
nigdy	nie	zapomni,	kiedy	to	na	piersi	pojawia	się	Krzyż	Harcer-
ski.	9	listopada	2018r.	po	uroczystej	akademii	z	okazji	100-lecia	
odzyskania	przez	Polskę	Niepodległości	 harcerze	3	DH	 „Ignis”	
im.	Jana	Bytnara	złożyli	Harcerskie	Przyrzeczenie	i	zostali	przy-
jęci	do	wielkiej	harcerskiej	rodziny.

„Mam	szczerą	wolę	całym	życiem	pełnić	służbę	Bogu	i	Polsce,	
nieść	chętną	pomoc	bliźnim	i	być	posłusznym	Prawu	Harcerskiemu.”

Marzeniem	 chyba	 każdego	 harcerza	 jest	 wypowiedzenie	 tych	
słów,	magicznych	słów.	Są	one	gotowością	do	pełnienia	służby,	do	
oddania	 całego	 siebie,	 by	 dążyć	 ku	 ideałom.	 Przyrzeczenie	 har-
cerskie	 to	 przysięga	 na	 całe	 życie.	 To	 duża	 odpowiedzialność.	
W	dzisiejszych	czasach	harcerstwo	nieco	różni	się	od	 lat	poprzed-
nich,	 kiedy	 to	 poplątane	 losy	 naszej	 historii	 wymusiły	 na	 druhach	
obronne	 postawy.	 Jednak	 harcerstwo	 nadal	 wiąże	 się	 ze	 służbą,	
olbrzymim	 wyzwaniem	 i	 pielęgnowaniem	 wartości	 patriotycznych. 

W	weekend	23-25	 listopada	braliśmy	udział	 z	Zlocie	Hufca	
ZHP	Aleksandrów	Kujawski.	Miło	nam	poinformować,	że	nasza	
drużyna	zajęła	na	nim	trzecie	miejsce.	Zlot	odbywał	się	pod	ha-

Cieszymy	się,	że	podczas	tak	ważnej	chwili,	obecni	byli	również	rodzi-
ce	naszych	harcerzy,	zaproszeni	goście	i	cała	społeczność	szkolna.	

Tekst i foto: A. Dybowska, P. Kontowicz

słem	Droga	do	Wolności.	Nasz	hufiec	przyłączył	się	tym	samym	
do	akcji	Dumni	z	Polski.	

Podczas	zlotu	mieliśmy	do	wykonania	prezentację	o	dokona-
niach	Romana	Dmowskiego	oraz	plakat	o	tematyce	nawiązującej	
do	100.	rocznicy	Odzyskania	przez	Polskę	Niepodległości.	Bra-
liśmy	również	udział	w	grze	terenowej,	podczas	której	w	siedmiu	
punktach	czekały	na	nas	różne	zadania	rajdowe.	Podczas	zlotu	
odbył	się	turniej	tenisa	stołowego	„Zielona	Rakietka”,	który	rów-
nież	zakończył	 się	sukcesem	dla	naszej	drużyny. Mateusz	Sa-
dowski	 i	Michał	Nowakowski	 zajęli	 pierwsze	miejsca	w	 swoich	
kategoriach	wiekowych,	 a	Żaneta	 Iglewska	drugie.	Prace	Aga-
ty	Brzezińskiej,	 Izabeli	Balcer,	Zuzanny	Okonkowskiej,	Michała	
Nowakowskiego,	Julii	Gasińskiej,	Natalii	Moszczyńskiej	oraz	Ju-
lii	Lewandowskiej	zostały	wyróżnione	w	konkursie	plastycznym	
„Józef	Klemens	Piłsudski	–	bohater	narodowy”. Uczestniczyliśmy	
również	w	świeczkowisku,	podczas	którego	nie	zabrakło	pląsów	
i	wspólnego	śpiewu.	Udział	w	Zlocie	był	wspaniałą	lekcją	patrio-
tyzmu,	braterstwa	i	współpracy.	Wspomnienia	zostaną	z	nami	już	
na	zawsze.	Czekamy	na	kolejne	harcerskie	przygody.	

Tekst i foto: A. Dybowska, P. Kontowicz
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Remont kościoła  
parafialnego w Orlu – etap VII

Już	siódmy	rok	parafianie	remontują	swój	kościół.	W	listopa-
dzie	 i	 grudniu	 ubiegłego	 roku,	 dokonano	wymiany	 całkowitej	 –	
starej	instalacji	elektrycznej.	Wykonano	także	nowe	deskowanie	
ścian	prezbiterium	kościoła.	Prace	zakończono	tuż	przed	świę-
tami	Bożego	Narodzenia.	Całość	prac	wyniosła	75	tys.	złotych.	
Z	Urzędu	Marszałkowskiego	parafia	otrzymała	40	 tys.	zł,	nato-
miast	od	samorządu	gminnego	4	tys.	zł.	Pozostałą	część	wydat-
ków	muszą	pokryć	parafianie.	Nie	 jest	 to	 łatwe,	zważywszy	na	
wielkość	parafii,	ale	dzięki	ofiarności	 ludzi	 i	pomocy	z	zewnątrz	
można	małymi	„krokami”	zmieniać	wygląd	świątyni,	która	od	kilku	
wieków	służy	wiernym	i	niech	tak	będzie	dla	kolejnych	pokoleń.

Tekst i foto Stanisław Borkowski

I Konkurs  
Piosenki Harcerskiej

Związek	Harcerstwa	Polskiego	powstał	w	listopadzie	1918	roku,	
z	połączenia	wszystkich	wcześniej	działających	organizacji	harcer-
skich	i	skautowych.	Wpisując	się	w	obchody	stulecia	ZHP	zorgani-
zowaliśmy	Pierwszy	Szkolny	Konkurs	Piosenki	Harcerskiej.	Odbył	
się	on	29	listopada	2018	roku	w	Gminnym	Ośrodku	Kultury.

Harcerstwo	 i	 muzyka	 są	 ze	 sobą	 nierozerwalnie	 złączone.	
Trudno	wyobrazić	sobie	wszystkie	zbiórki,	zloty,	obozy,	ogniska	
czy	górskie	wycieczki	bez	harcerskich	piosenek.	Z	repertuarem	
tym	zmierzyli	 się	uczniowie	klas	VII–VIII	 oraz	klas	 trzecich	od-
działów	 gimnazjalnych.	 Konkurs	 poprowadził	 duet:	 zastępowa	
Izabela	 Balcer	 i	 podzastępowy	 Marcel	 Kordylak.	 Uczestników	
oceniało	 jury	 w	 składzie:	 pani	 Eliza	 Ospalska-Grudzień,	 pani	
Anna	Michalak	oraz	pan	Marcin	Płaczkowski.	

Wyniki	 konkursu:	 I	miejsce	–	 klasa	 IIIb,	 II	 –	 klasa	 IIIc,	 III	 –	
klasa	VIIIb.

Wszystkim	uczniom	serdecznie	dziękujemy	za	udział	w	kon-
kursie.	Czuwaj!

Tekst i foto: A. Dybowska, P. Kontowicz „POMAGAM KOŚCIOŁOWI 
NA WSCHODZIE” MISJE
W II niedzie-

lę Adwentu czyli 
9 grudnia br. z ini-
cjatywy Konfe-
rencji Episkopatu 
Polski był obcho-
dzony w Kościele 
w Polsce już po 
raz dziewiętnasty: 
Dzień modlitwy 
i pomocy mate-
rialnej Kościoło-
wi na Wschodzie. 
Celem tego dnia 
było ducho-
we i materialne 
wsparcie Kościo-
ła katolickiego 
w krajach Europy 
Wschodniej, Ro-
sji i Azji Środko-
wej.

C z ł o n k ow i e	
Szkolnego	 Koła	
Caritas	 16	 grud-
nia	2018	r.	włączyli	się	do	akcji	,,POMAGAM	KOŚCIOŁOWI	NA	
WSCHODZIE”.	 Zebrane	 środki	 zostały	 przekazane	 Kościołowi	
na	 Wschodzie.	 W	 imieniu	 wolontariuszy,	 składamy	 serdeczne	
podziękowanie	za	wszelką	pomoc	i	modlitwę.	

Tekst i foto Szkolne Koło Caritas

Rozstrzygnięcie konkursu
Gminny	Ośrodek	Kultury	w	Topólce	był	organizatorem	konkur-

su	pn.	„Ozdoba	choinkowa”.	Nawiązując	do	100-ej	rocznicy	Odzy-
skania	przez	Polskę	Niepodległości	 tematem	pracy	konkursowej	
było	wykonanie	ozdoby	choinkowej	w	barwach	narodowych.

Jury	 powołane	 przez	 organizatora	 spośród	 przekazanych	
prac	wyłoniło	laureatów	konkursu	w	poszczególnych	kategoriach:
w	I	kat.	wiekowej:	I	miejsce	–	Nikola Jarka,	II	–	Nikola Słomczewska,	
III	–	Karol Jankowski.	W	II	kat.	wiekowej:	I	miejsce	–	Adrianna Kac-
przak,	II	–	Amelia Olejniczak,	III	–	Kinga Żurawska.	W	III	kategorii: 
z	uwagi	na	ilość	prac,	które	wpłynęły,	przyznano	wyróżnienie	dla		Bar-
tosza Zarzyckiego.	W	kategorii	dorośli:	I	miejsce	Danuta Matusiak,	 
II	–	Malwina Hołtyn.

Na	 decyzję	 Jury	 miało	 wpływ	 estetyczne	 wykonanie	 pracy	
zgodnie	 z	 tematyką,	oryginalność	 i	 pomysł.	Piękne,	biało-czer-
wone	ozdoby	przekazane	na	konkurs,	w	ramach	wystawy	pokon-
kursowej	zdobiły	choinkę	w	Gminnym	Ośrodku	Kultury	w	Topól-
ce.	Wręczenie	nagród	odbyło	się	13	stycznia	podczas	Wielkiej	
Orkiestry	Świątecznej	Pomocy.

Gratulujemy	 zwycięzcom	 i	 zapraszamy	 do	 udziału	 w	 kolej-
nych	konkursach.	Na	zdjęciach	prezentujemy	nadesłane	prace.

Tekst i foto: Iwona Waszak
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Zmiany w PIT  
od 1 stycznia 2019 

dla płatników podatku dochodowego 
od osób fizycznych

Informacje	o	dochodach	zatrudnionych	przez	ciebie	osób	fi-
zycznych	za	2018	r.	wysyłasz	do	urzędu	skarbowego	wyłącznie 
elektronicznie na	formularzu:	PIT-8C,	PIT-11,	PIT-R.

Informacje	 te	 do	 urzędu	 skarbowego	 przekazujesz	 do	
31 stycznia 2019 r.

Informację	dla	pracowników	przekazujesz	do 28 lutego 2019 r.
Roczną	 deklarację	 PIT-4R,	 PIT-8AR	 przekazujesz	 do	

31 stycznia 2019 r. 
Wskazane	terminy	cię	nie	dotyczą,	jeżeli	kończysz	prowadzić	

działalność.	 W	 takim	 przypadku	 formularze	 musisz	 złożyć	 do	
dnia	zaprzestania	działalności.

Złóż	informację	na	aktualnie	obowiązującej	wersji	formularza.	
Oznaczenie	wersji	znajdziesz	w	prawym	dolnym	rogu	formularza.

Jak podpiszesz formularze:
–	 Podpisem	kwalifikowanym	–wszystkie	formularze,
–	 Danymi	autoryzującymi	–formularze:	PIT-8C,	PIT-11,	PIT-4R,	

PIT-	8AR,	IFT1/IFT1R

Jak wyślesz formularze:
–	 za	pomocą	formularza	interaktywnego	Ministerstwa	Finansów:
–	 za	pomocą	modułu	finansowo-księgowego.	Przy	wykorzysta-

niu	odpowiednich	aplikacji	(modułów)	możesz	wysyłać	dekla-
racje	drogą	elektroniczną	bezpośrednio	z	systemów	finanso-
wo-księgowych	oraz	automatycznie	podpisać	elektronicznie	
wszystkie	przesyłane	deklaracje.	

–	 za	pomocą	Uniwersalnej	Bramki	Dokumentów	(UBD):
Jeżeli	nie	chcesz	wysłać	informacji	osobiście,	może	to	za	cie-

bie	zrobić	twój	pełnomocnik,	po	dostarczeniu	pełnomocnictwa	do	
urzędu	skarbowego.	Pełnomocnictwo	na	druku

UPL-1	 możesz	 złożyć	 papierowo,	 lub	 elektronicznie	 przez	
ePUAP.	

Wypełniasz	PIT-11,	PIT-8C	i	PIT-R	za	2018	r.	–	pamiętaj	o po-
prawnym	PESEL	lub	NIP.

Jeżeli	 twój	 pracownik	 jest	 cudzoziemcem	 i	 zamieszkuje	 na	
terytorium	naszego	kraju,	powinien	posiadać	identyfikator	podat-
kowy	PESEL.

Kontakt:
Masz	problem	techniczny	lub	innego	rodzaju?	Skontaktuj	się	te-
lefonicznie:
z	Krajową	Informacją	Skarbową
od	poniedziałku	do	piątku	–w	godzinach	od	7:00	do	18:00
tel.	801	055	055	(dla	połączeń	z	telefonów	stacjonarnych)
tel.	22	330	03	03	(dla	połączeń	z	telefonów	komórkowych)
tel.	+48	22	330	03	30	(dla	połączeń	z	zagranicy)
e-mailem:	info.e-deklaracje@mf.gov.pl

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radziejowie

Przegląd  
kozy kujawskiej

GMINNY OŚRODEK KULTURYW TOPÓLCE
informuje, że 28 LUTEGO 2019r o godz. 10.00  

(„Tłusty	Czwartek”)
odbędzie się V GMINNY PRZEGLĄD ,,KOZY KUJAWSKIEJ’’

 z terenu gminy Topólka
 Prosimy o zgłoszenia grup przebierańców do 22 Lutego 

2019r.do godz. 1500  
(osobiście w Gminnym Ośrodku Kultury w Topólce)

Dzień Kobiet
Wójt	Gminy	Topólka,	Gminny	Ośrodek	Kultury	w	Topólce	za-

praszają	Panie	z	Gminy	Topólka	na	spotkanie z okazji „Dnia 
Kobiet” 3 marca 2019r.o 17.00 w sali Gminnego Ośrodka Kul-
tury	w	Topólce,	natomiast	w 9 marca 2019r. o godz.10.00, za-
praszamy do świętowania w hali sportowej podczas turnieju 
piłki siatkowej kobiet. 

Informacja ODR
PZDR		Radziejowie	z/s	w	Przemystce	informuje,	że	27	lutego	

2019	r.	o	godz.	10.00	w	GOK	w	Topólce	odbędzie	się	szkolenie	
na	temat	„Produkcja	rolna	na	terenach	objętych	programem	dzia-
łań	na	OSN	–	obowiązki	i	wymogi	dla	rolników.
Zapraszam	zainteresowanych	do	wzięcia	udziału	w	szkoleniu.

Stanisław Strzelecki


