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Szanowni Państwo!
Na zbliżające się Święta Wielkanocne mieszkańcom gminy Topólka

życzymy zdrowia, radości i spokoju 
oraz serdecznych spotkań w gronie najbliższych.
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Obowiązki zarządcy drogi

Informacja dla rolników (wymarznięcia upraw)

1.	 Przedmiotowa	informacja	ma	na	celu	przybliżenie	proble-
matyki	związanej	głównie	z	odpowiedzialnością	za	utrzy-
manie	 dróg	 w	 naszej	 gminie.	 Przytoczone	 przeze	 mnie	
informacje	ogólne	stanowią	wprowadzenie	do	omawiane-
go	zagadnienia.
Drogi	 w	 Polsce,	 pod	 wzgledem	 prawnym,	 dzielimy	 na	

drogi	publiczne	oraz	drogi	wewnętrzne.
Droga	publiczna	to	droga	zaliczana	do	jednej	z	kategorii	

dróg:
–	 drogi	gminnej,
–	 drogi	powiatowej,
–	 drogi	wojewódzkiej,
–	 drogi	krajowej.

Zarządcami	dróg	są:
•	 dla	 dróg	 krajowych	 –	 Generalny	 Dyrektor	 Dróg	 i	 Auto-

strad,
•	 dla	dróg	wojewódzkich	–	zarząd	województwa,
•	 dla	dróg	powiatowych	–	zarząd	powiatu.
•	 dla	dróg	gminnych	–	wójt	(burmistrz	prezydent	miasta).

Finansowanie dróg
Zadania	 w	 zakresie	 budowy,	 przebudowy,	 remontu,	

utrzymania	i	ochrony	dróg	finansowane	są	przez:
•	 ministra	 właściwego	 do	 spraw	 transportu	 za	 pośrednic-

twem	Generalnego	Dyrektora	Dróg	 i	Autostrad	w	odnie-
sieniu	do	dróg	krajowych,

•	 samorząd	wojewódzki	w	odniesieniu	do	dróg	wojewódzkich,
•	 samorząd	powiatowy	w	odniesieniu	do	dróg	powiatowych,
•	 samorząd	gminny	w	odniesieniu	do	dróg	gminnych.

Zadania zarządcy drogi
2.	 Ustawa	 z	 dnia	 21	 marca	 1985	 r.	 o	 drogach	 publicz-

nych	 (tekst	 jedn.	Dz.	U.	z	2015r.,	poz.	460	z	późn.	zm.)	
wskazuje,	 iż	 generalnymi	 zadaniami	 zarządcy	 drogi	 jest	
w	 szczególności	 utrzymywanie	 jej	 nawierzchni,	 chodni-
ków,	drogowych	obiektów	inżynierskich,	urządzeń	zabez-
pieczających	ruch	i	innych	urządzeń	związanych	z	drogą,	
przeprowadzanie	okresowych	kontroli	stanu	dróg	i	drogo-
wych	 obiektów	 inżynierskich,	 ze	 szczególnym	 uwzględ-
nieniem	 ich	wpływu	 na	 stan	 bezpieczeństwa	 ruchu	 dro-
gowego,	 wykonywanie	 robót	 interwencyjnych,	 robót	
utrzymaniowych	 i	 zabezpieczających, przeciwdziałanie	
niszczeniu	 dróg	 przez	 ich	 użytkowników,	 wprowadzanie	
ograniczeń	lub	zamykanie	dróg	i	drogowych	obiektów	in-
żynierskich	 dla	 ruchu,	 utrzymywanie	 zieleni	 przydrożnej	
(w	 tym	sadzenie	 i	 usuwanie	 drzew	 i	 krzewów)	 oraz	wy-
znaczanie	objazdów	drogami	różnej	kategorii,	gdy	wystę-
puje	 bezpośrednie	 zagrożenie	 bezpieczeństwa	osób	 lub	
mienia,	 odpowiednie	 ich	 znakowanie	 m.in.	 wskazujące	
na	występujące	zimą	zagrożenia.	
Ustawodawca	 nałożył	 na	 zarządcę	 wiele	 obowiązków,	

które	 są	 bardzo	 ważne.	 Z	 punktu	 widzenia	 użytkowników	
dróg,	zapewne	najważniejszymi	są	te	obowiązki,	które	doty-
czą	 prawidłowego	 oznakowania,	 remontu,	 utrzymania	 przy-
drożnej	zieleni,	czy	zimowego	utrzymania	dróg	(odśnieżanie	
i	zwalczanie	śliskości	zimowej).	

Po	okresie	zimowym	najważniejszymi	zadaniami	dla	za-
rządców	dróg	jest	wykonanie	ogółu	prac	remontowych	(usu-
wanie	powstających	zimą	ubytków	w	nawierzchni	drogowej)	
–	 zabezpieczających	 oraz	 przywracających	 pierwotny	 stan	
nawierzchni,	 a	 także	 robót	 konserwacyjnych	 i	 porządko-
wych.	Wszystkie	 te	czynności	mają	na	celu	doprowadzenie	
do	 zwiększenia	wygody	 ruchu,	 poprawę	 i	 zwiększenie	 bez-
pieczeństwa,	 a	 także	 niedopuszczenie	 do	 pogorszenia	 się	
warunków	ruchu.

Kategorie dróg w gminie Topólka
W	naszej	gminie	występują	dwie	kategorie	dróg:

–	 drogi	powiatowe,
–	 drogi	gminne.

Na	załączonej	mapce	ewidencyjnej	dróg	kolorem	fioleto-
wym	 zaznaczono	 drogi	 powiatowe.	 Pozostałe	 drogi	 stano-
wią	drogi	gminne.

Z	mapki	 tej	w	 sposób	 jednoznaczny	wynika,	 że	wszyst-
kie	główne	drogi	w	gminie	Topólka	są	drogami	powiatowymi,	
których	 zarządcą	 jest	 zarząd	 powiatu	 radziejowskiego.	 To	
właśnie	 zarząd	 powiatu	 radziejowskiego	 odpowiada	 za	 ich	
utrzymanie. 

3. Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkow-
ników
Głównym	powodem	degradacji	dróg	gminnych	jest	zaory-

wanie	poboczy	i	rowów	przydrożnych.	Do	niszczenia	dróg	do-
prowadzają	również	niektórzy	rolnicy,	którzy	podczas	prac	po-
lowych	 zawracają	 ciężkim	 sprzętem	 na	 drogach.	 Niszczenie	
rowów,	 skarp,	 nasypów	 i	 wykopów	 oraz	 samowolne	 rozko-
pywanie	dróg,	zaorywanie	 lub	zwężania	w	 inny	sposób	pasa	
drogowego	 jest	 prawnie	 niedozwolone.	 W	 art.	 39	 ustawy	
z	dnia	21	marca	1985r.	o	drogach	publicznych	w	sposób	lite-
ralny	zostały	wymienione	zakazane	czynności,	które	mogłyby	
powodować	 zniszczenie	 lub	 uszkodzenie	 drogi.	 Jeśli	 chodzi	
o	tzw.	drogi	polne,	niszczone	są	przede	wszystkim	przez	za-
orywanie	 ich	 przez	 użytkowników	 pól	 przyległych	 do	 dróg.	
Problem	 „zaorywania	 pasa	 drogowego”	 przez	 rolników	 jest	
poważny.	Niestety	w	czasach	obecnych	bywają	rolnicy,	którzy	
nie	szanują	cudzej	własności.	Do	takiej	sytuacji	dochodzi	nie	
tylko	na	drogach	gruntowych,	ale	również	utwardzonych.

Proszę	 i	 apeluję	 do	 wszystkich	 mieszkańców	 o	 prze-
strzeganie	 prawa	 i	 korzystanie	 z	 dróg,	 bez	względu	 na	 ich	
kategorię,	w	sposób	niepowodujący	ich	niszczenia.

Marek Dybowski
Wójt	Gminy

W	 związku	 z	 licznymi	 zapytania-
mi	 mieszkańców	 informuję,	 że	 w	 dniu	
17.02.2016	 r.	 złożyłem	 zawiadomienie	
do	Kujawsko-Pomorskiego	Urzędu	Woje-
wódzkiego,	o	wystąpieniu	na	terenie	gmi-
ny	szkód	w	uprawach	rolnych	związanych	
z	 ujemnymi	 skutkami	 przezimowania.	
W	 tym	 samym	 piśmie	 zawnioskowałem	
o	powołanie	komisji	 ds.	 szacowania	strat	

dowanych	 ujemnymi	 skutkami	 przezimo-
wania.	 Powoływanie	 komisji	ma	 nastąpić	
w	 najbliższym	 czasie.	 Pragnę	 wyjaśnić,	
że	 jedynie	 formalne	 powołanie	 komisji	
przez	wojewodę,	 daje	 podstawę	 do	 pod-
jęcia	 czynności	 związanych	 z	 szacowa-
niem	strat.

Marek Dybowski
Wójt	Gminy

spowodowanych	 wymarznięciami.	 Do	
dnia	sporządzenia	informacji,	tj.	do	7	mar-
ca	br.	nie	otrzymałem	pisemnej	odpowie-
dzi	na	moje	wystąpienie.	Z	wcześniejszej	
informacji	 telefonicznej	 pozyskanej	 od	
pracownika	Kujawsko-Pomorskiego	Urzę-
du	Wojewódzkiego	 wynika,	 iż	 na	 terenie	
województwa	 nie	 została	 powołana	 żad-
na	 komisja	 ds.	 szacowania	 strat	 spowo-
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Mamy laureatkę!
20 lutego 2016 r. w Byd-

goszczy odbył się ostatni 
– wojewódzki etap konkur-
su przedmiotowego z języ-
ka polskiego. Naszą szkołę 
reprezentowała Martyna 
Ratajczyk z kl. VIa, która 
zdobyła tytuł LAUREATA te-
goż konkursu. Martyna udo-
wodniła, że język polski da 
się lubić, ortografia i nauka 
o języku wcale nie są trudne, 
a czytanie książek może być 
pasją. 

Należy dodać, że Marty-
na jest też tegoroczną FINA-
LISTKĄ konkursu przedmio-
towego z przyrody. 

Tytuł laureata zwalnia ją 
z pisania pierwszej części sprawdzianu po klasie VI.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Anna Michalak – nauczyciel języka polskiego
Katarzyna Drzewiecka – nauczyciel przyrody

Podziękowania
Zarząd Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Topólce pragnie 

serdecznie podziękować Wioletcie i Krzysztofowi Wędrowskim, Ka-
tarzynie i Piotrowi Simińskim za pomoc przy organizacji zabawy kar-
nawałowej, która odbyła się 06 lutego br. oraz zespołowi Euforia Band 
i rodzicom, którzy upiekli ciasta na kiermasz.

Przewodnicząca Rady Rodziców
Justyna Hernacka

Zabawa pod gwiazdami
Pod takim hasłem, 6 lutego, do muzyki granej przez 

zespół EuForia (Małgorzata Graczyk, Paweł Płaczkowski 
i Marcin Płaczkowski) bawili się uczniowie naszej Szko-
ły. Podczas zabawy odbył się tradycyjny pokaz strojów 
karnawałowych. Na uroczystości pojawiły się księżnicz-
ki, policjanci, biedroneczki oraz inne bajkowe postacie. 
Uczniowie otrzymali paczki ufundowane przez Radę Ro-
dziców. 

W trakcie zabawy szkołę odwiedziły „Kozy”, które 
zatańczyły i zagrały dla dzieci i rodziców na dziedzińcu 
szkolnym. Zabawę uświetniły również układy taneczne 
zaprezentowane przez grupę „Biedronki” przygotowaną 
przez Grażynę Błaszczyk oraz „Iskry”, grupę prowadzoną 
przez Paulinę Makowską.

Uczniowie serdecznie dziękują zaangażowanym w or-
ganizację zabawy, zwłaszcza Radzie Rodziców z przewod-
niczącą Justyną Hernacką na czele – bez Państwa pracy 
na rzecz szkoły taka świetna zabawa nie miałaby miejsca.

Foto z archiwum szkoły
E. Kacprzak, M. Kaczorowska

Finał akcji „Warto być bohaterem” 2016
9 lutego, w teatrze Baj Pomorski w Toruniu, odbył się finał akcji 

„Warto być bohaterem”. Uczniowie naszej szkoły już ósmy raz, od po-
czątku istnienia tej akcji, zbierali fundusze dla chorych i niepełnospraw-
nych dzieci. Przedstawiciele szkolnego koła Caritas wręczyli środki pie-
niężne zebrane dla potrzebujących dzieci.

Ks. Prał. Daniel Adamowicz – Dyrektor Caritas Diecezji Toruńskiej, 
złożył podziękowania szkołom biorącym udział w akcji. 

Oglądaliśmy reportaż z wizyty u Marty Szklarskiej, występ wokal-
ny zespołu „Psotki i Śmieszki”, pokaz tańca „Baby Jagi” oraz występ 
gwiazdy programu – „Mam talent” – Kamila Czeszela. Uczestnicy spo-
tkania finałowego otrzymali upominki i pełni chęci do pracy w kolejnych 
akcjach, wrócili do szkoły. Dziękujemy ludziom dobrej woli za wspiera-
nie uczniów naszej szkoły w przeprowadzanych akcjach charytatywnych.

Foto z archiwum szkoły
Grażyna Błaszczyk i Jolanta Grabowska

Konkurs wokalny
Gimnazjum Powia-

towe w Radziejowie już 
kolejny raz zorganizo-
wało Konkurs Piosenki 
Miłosnej dla uczniów 
szkół podstawowych 
i gimnazjów. Naszą 
szkołę reprezentował 
Mariusz Kosiński z kla-
sy VIa, który przy wła-
snym akompaniamencie 
gitarowym wykonał pio-
senkę „Zanim pójdę”, 
podbijając serca pu-
bliczności. Mariusz zajął 
III miejsce. Serdecznie 
gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.

Eliza Ospalska-Grudzień
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Zimne życie na Plutonie
19 lutego br. uczniowie naszego gimnazjum uczcili 543 rocznicę 

urodzin Mikołaja Kopernika, uczestnicząc w pokazach z fizyki i astro-
nomii na UMK w Toruniu. Pokazy odbyły się pod tytułem „Zimne ży-
cie na Plutonie”. Pokazy połączone były z wykładem, podczas którego 
uczniowie dowiedzieli się ciekawych informacji o Układzie Słonecznym 
i gwiazdach, jak są zbudowane i rozmieszczone we wszechświecie. 
Wróciliśmy pełni wrażeń i bogatsi w wiedzę.

Foto: z archiwum szkoły
Katarzyna Wujkiewicz, Joanna Rzepecka

Gimnaz jum TOPÓLKA

Bitwa na głosy
26 lutego bieżące-

go roku w Publicznym 
Gimnazjum Powiato-
wym w Radziejowie 
odbyła się kolejna edy-
cja konkursu wokalne-
go „Bitwa na Głosy” 
– piosenka o tematyce 
miłosnej. Naszą szkołę 
reprezentowała Sara 
Maciejewska, która 
zdobyła wyróżnienie. 
Sarze serdecznie gra-
tulujemy i życzymy 
powodzenia w kolej-
nych konkursach. 

Foto: z archiwum szkoły
Barbara Przybysz

Eliza Ospalska-Grudzień

Konkurs matematyczny
16 lutego 2016 roku w Publicznym Gimnazjum im. Jana Lubrań-

skiego w Lubrańcu odbył się Międzygimnazjalny Konkurs Matematycz-
ny. Uczeń naszego gimnazjum Mateusz Przybysz z klasy I B zdobył 
III miejsce. Cieszymy się z wyniku Mateusza. Życzymy mu dalszych 
sukcesów. 

Małgorzata Jaskulska
Barbara Kosińska

PROJEKT EDUKACYJNY 2015/2016
Od 01 września 2015 roku uczniowie klas drugich realizowali obo-

wiązkowy projekt edukacyjny. Wybrany przez nich temat to: POZNAJE-
MY REGIONY NASZEGO KRAJU. Drugoklasiści zostali podzieleni na 9 
grup. Każda z grup otrzymała do opracowania wylosowany przez siebie 
region Polski. Do każdej grupy spośród nauczycieli zostali przydzieleni 
opiekunowie. Pracę nad projektem zakończyli 30 listopada 2015 roku. 
Efekty swojej pracy zaprezentowali publicznie w hali sportowej gimna-
zjum 08 i 09 grudnia w obecności zaproszonych rodziców klas drugich 
oraz pozostałej społeczności szkolnej. 

Koordynator projektu: Beata Jankowska

FERIE
W okresie ferii zimowych Gminny Ośrodek Kultury w Topólce zor-

ganizował cykl zajęć dla dzieci i młodzieży. Przygotowano program, by 
uczestnicy w sposób aktywny mogli spędzić czas wolny. Każdy znalazł 
coś interesującego dla siebie. Były gry i zabawy. W sekcji plastycznej 

dzieci przygoto-
wywały kartki dla 
babci i dziadka 
metodą quil-
lingową*, były 
w y d z i e r a n k i , 
witraże, rzeźba 
z masy solnej 
itp. Dzieci i mło-
dzież rozegrały 
turniej tenisa 
stołowego o mi-
strza „Białych 
wakacji”. 

W kategorii 
Szkoła Podsta-
wowa zwyciężył: 
Mateusz Sa-
dowski, II miej-
sce zajął Marcel 
Kordylak, a III 
Sebastian Bana-
siak.

W katego-
tii Gimnazjum 
miejsca zajęli 
kolejno: I Łukasz 
G r a b c z y ń s k i , 
II Maciej No-
wicki, III Bartek 
Józwiak.

Poza tym, 
dzieci z dużym 
za in te resowa -

niem poznały podstawy gry na wybranych instrumentach muzycznych, 
udostępnionych na okres ferii. Na zakończenie czynnie uczestniczyły 
w zajęciach kulinarnych, przygotowując rogaliki na słodki poczęstunek 
dla wszystkich uczestników i zaproszonych gości.

*	 Quillingiem	nazywamy	technikę	z	rodzaju	papieroplastyki,	która	polega	na	tworzeniu	fikuśnych	
ozdób	przy	pomocy	specjalnych	igieł,	na	które	nawijane	są	cienkie	paski	papieru.	Obecnie	co-
raz	bardziej	zyskuje	na	popularności.	Różami	wykonanymi	metodą	quillingową	można	ozdobić	
kartki,	zaproszenia	lub	wykonać	z	nich	abstrakcyjny	obraz.(przypisek	redakcji)

Tekst	i	Foto:	Iwona Waszak
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W	 myśl	 zasady	 –	 dla	 każdego	 coś	
miłego,	 tegoroczne	 obchody	 Święta	 Ko-
biet	w	Gminie	Topólka	miały	bardzo	sze-
rokie	spektrum.

Zaczęło	 się	 w	 sobotę,	 na	 sportowo.	
W	hali	przy	gimnazjum	spotkały	się	cztery	
żeńskie	drużyny,	by	w	towarzyskiej	rywa-
lizacji	zagrać	w	piłkę	siatkową.	Nie	brakło	
emocji,	 pięknych	wymian	 i	 prawdziwego,	
sportowego	 „pazura”.	 Na	 zakończenie	
Wójt	 Gminy	 z	 Przewodniczącym	 Rady	
Gminy	pogratulowali	uczestniczkom	pięk-
nej	 postawy,	 sportowego	 ducha	 walki,	
docenili	wysoki	poziom	rozgrywek,	złożyli	
okazjonalne	życzenia	 i	 obdarowali	Panie	
symbolicznym	kwiatkiem.

Niedzielne	 popołudnie	 upłynęło	 pod	
znakiem	 muzyki.	 Koncert	 młodego,	
niezwykle	 utalentowanego	 barytona	 –	
Aleksandra	 Kamedulskiego,	 przy	 akom-
paniamencie	 Rafała	 Błaszczyka,	 dedy-
kowany	 Paniom	 wypełnił	 widownię	 po	
brzegi.	 Obydwaj	 artyści	 mają	 na	 swoim	
koncie	 wiele	 sukcesów	 na	 arenie	 krajo-
wej	 i	 międzynarodowej.	 Warto	 tu	 wspo-
mnieć	 chociażby	 występy	 Aleksandra	
w	 Lichtensteinie,	 Londynie,	 czy	 Bawarii	
oraz	udziale	Rafała	w	ostatnim	konkursie	
Chopinowskim.	 Na	 parę	 chwil	 skromna	
sala	GOK-u	zbliżyła	się	do	Mediolańskiej	
„La	 Scali”.	 Zabrzmiały	 pieśni	 neapoli-
tańskie,	 melodie	 ukraińskie,	 polskie	 czy	
szlagierowe	 wręcz	 melodie	 –	 „Chitar-
ra	 Romana”	 Claudio	 Villa,	 „Arrivederci	
Roma”	Renato	Rascela.	Niezwykle	wzru-
szającym	momentem	 była,	 po	mistrzow-
sku	wykonana,	piosenka	„Matko	moja,	 ja	
wiem”,	śpiewana	niegdyś	przez	Bernarda	
Ładysza.	 Zwieńczeniem	 koncertu	 była	
owacja	 na	 stojąco	 i	 piosenka	 „Strangers	
in	the	Night”	z	repertuaru	Franka	Sinatry.

W	 dalszej	 części	 koncertu	 nie	 mniej-
szym	aplauzem	Panie	obdarowały	dwójkę	
młodych	artystów	z	terenu	naszej	Gminy.	
Utwory	 współczesne	 zagrał	 i	 zaśpiewał	
Mariusz	 Kosiński,	 a	 krótki	 acz	 niezwykle	
emocjonalny	 popis	 gry	 na	 akordeonie	
przedstawił	Kacper	Kosmalski.

Na	 zakończenie	 koncertu	 włodarze	
gminy	złożyli	Paniom	serdeczne,	okolicz-
nościowe	 życzenia.	 Bardzo	 miłym	 i	 hu-
morystycznym	 akcentem	 uroczystości	
była	 forma	 podziękowania,	 jaką	 Panie	
przygotowały	 organizatorom.	 Ich	 zasko-
czenie	 i	 spontaniczna	 reakcja	 najlepiej	
świadczyły	o	tym,	jak	ogromna	i	przyjem-
na	była	to	niespodzianka.

Kameralna	 część	 spotkania,	 dzięki	
uprzejmości	 i	 życzliwości	 druhów	straża-
ków,	odbyła	się	w	sali	OSP	Topolka.	

Foto	Konrad Lewandowski
Organizatorzy

„Świat bez kobiet, jest jak ogród bez kwiatów”

W myśl zasady – dla każdego coś miłego, tegoroczne obchody Święta 
Kobiet w Gminie Topólka miały bardzo szerokie spektrum.
Zaczęło się w sobotę, na sportowo. W hali przy gimnazjum spotkały się cztery 
żeńskie drużyny, by w towarzyskiej rywalizacji zagrać w piłkę siatkową. Nie 
brakło emocji, pięknych wymian i prawdziwego, sportowego „pazura”. Na 
zakończenie Wójt Gminy z Przewodniczącym Rady Gminy pogratulowali 
uczestniczkom pięknej postawy, sportowego ducha walki, docenili wysoki 
poziom rozgrywek, złożyli okazjonalne życzenia i obdarowali Panie 
symbolicznym kwiatkiem.

Niedzielne popołudnie upłynęło pod znakiem muzyki. Koncert młodego, 
niezwykle utalentowanego barytona – Aleksandra Kamedulskiego, przy 
akompaniamencie Rafała Błaszczyka, dedykowany Paniom wypełnił widownię 
po brzegi. Obydwaj artyści mają na swoim koncie wiele sukcesów na arenie 
krajowej i międzynarodowej. Warto tu wspomnieć chociażby występy 
Aleksandra w Lichtensteinie, Londynie, czy Bawarii oraz udziale Rafała w 
ostatnim konkursie Chopinowskim. Na parę chwil skromna sala GOK-u zbliżyła 
się do Mediolańskiej „La Scali”. Zabrzmiały pieśni neapolitańskie, melodie 
ukraińskie, polskie czy szlagierowe wręcz melodie - „Chitarra Romana” Claudio 
Villa, „Arrivederci Roma” Renato Rascela. Niezwykle wzruszającym 
momentem była, po mistrzowsku wykonana, piosenka „Matko moja, ja wiem”, 
śpiewana niegdyś przez Bernarda Ładysza. Zwieńczeniem koncertu była owacja 
na stojąco i piosenka „Strangers in the Night” z repertuaru Franka Sinatry.
W dalszej części koncertu nie mniejszym aplauzem Panie obdarowały dwójkę 
młodych artystów z terenu naszej Gminy. Utwory współczesne zagrał i 
zaśpiewał Mariusz Kosiński, a krótki acz niezwykle emocjonalny popis gry na 
akordeonie przedstawił Kacper Kosmalski.
Na zakończenie koncertu włodarze gminy złożyli Paniom serdeczne,
okolicznościowe życzenia. Bardzo miłym i humorystycznym akcentem 
uroczystości była forma podziękowania, jaką Panie przygotowały 
organizatorom. Ich zaskoczenie i spontaniczna reakcja najlepiej świadczyły o 
tym jak ogromna i przyjemna była to niespodzianka.
Kameralna część spotkania, dzięki uprzejmości i życzliwości druhów 
strażaków, odbyła się w sali OSP Topolka.
Foto Konrad Lewandowski

Organizatorzy
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Dla wszystkich mężczyzn, najlepsze życzenia, 
niech świat na lepsze dla Was się zmienia, 
beztroskich chwil, wspaniałych momentów, 
tylko udanych eksperymentów, 
słoneczka latem, mnóstwa śniegu zimą, 
niech wszystkie chwile w radości płyną, 
miłości dozgonnej i bardzo szczerej, 
niech otaczają Was przyjaciele,
niech życie płynie w rytmie radości, 
a uśmiech na twarzach Waszych zawsze gości. 

– żeńska część zespołu redakcyjnego

10 marca – Dzień Mężczyzn
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Powoli	 na	 Kujawach	 zanika,	 unikatowy	 w	 skali	 kraju,	 kul-
turowy	 obyczaj	 grup	 zapustnych.	 Gmina	 Topólka	 jest	 jedną	
z	enklaw,	gdzie	zwyczaj	ten	nadal	jest	kultywowany.	Co	więcej,	
z	roku	na	rok	grup	tych	przybywa	i	prezentują,	coraz	ciekawsze	
stroje	 i	 program.	 Tradycyjna,	 Kujawska	 Koza,	 to	 przebierańcy	

II Gminny Przegląd Kóz Kujawskich

odziani	w	kostiumy	symbolizujące	zwierzęta,	takie	jak:	koza,	bo-
cian,	niedźwiedź	 i	koń,	przyciągają	uwagę	nie	 tylko	swoim	wy-
glądem,	 ale	 i	 ciekawą	 choreografią	 nawiązującą	 do	 starodaw-
nych	obyczajów.„Gdzie	koza	chodzi	–	tam	żytko	rodzi,	gdzie	jej	
tropy	–	powstają	 kopy,	gdzie	 zwróci	 rogi	 –	wznoszą	się	 stogi”.	
Ta	przyśpiewka	niesie	ze	sobą	odrobinę	magii,	czarodziejskiego	
obrzędu	 zaklinającego	 rzeczywistość.	 Kozie	 odwiedziny	 mają	
zwiastować	urodzaj,	dostatek,	symbolizować	nadejście	nowego	
–	lepszego	czasu.	Jury	(od	lewej):	Urszula	Nowakowska,	Zbigniew	Wojciechowski,	Elżbieta	Pesta
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Ferie w Sierakowach
W	 tegoroczne	 ferie	 przypadło	 nam	 święto,	 jakim	 był	 Dzień	

Babci	 i	Dzień	Dziadka.	W	tym	dniu	dzieci	zaprosiły	swoje	bab-
cie	 oraz	 dziadków.	 Przygotowały	 program	 artystyczny,	 recy-
towały	 wiersze	 oraz	 zaśpiewały	 sto	 lat,	 niejednej	 babci	 łezka	
zakręciła	 się	 w	 oku.	 To	 był	 wyjątkowy	 dzień	 pełen	 uśmiechu	
i	 radości.	 Szczęśliwe	 twarze	 babć	 oraz	 dziadków	 pokazały	
nam,	 jak	ważne	są	 takie	spotkania	 i	wspólne	chwile	 spędzone	
z	wnukami.	Po	części	artystycznej	goście	zostali	zaproszeni	na	
herbatę	i	słodki	poczęstunek.	Na	koniec	tego	wyjątkowego	dnia	
dzieci	wręczyły	 swoim	 kochanym	babciom	 i	 dziadkom	własno-
ręcznie	wykonane	laurki	oraz	kwiatki.	

Foto	i	tekst:	Świetlicowa	Marlena Białecka

Turniej tenisa stołowego  
o puchar Wójta Gminy Topólka

20	lutego	2016	r.	w	Hali	Sportowej	przy	Publicznym	Gimna-
zjum	w	Topólce,	 odbył	 się	 I	 Gminny	 Turniej	 Tenisa	 Stołowego	
zorganizowany	przez	Gminny	Ośrodek	Kultury	w	Topólce.	Roz-
grywki	odbyły	się	w	kategorii	żeńskiej	i	męskiej	powyżej	18	roku	
życia.	 Do	 turnieju	 zgłosiło	 się	 w	 kategorii	 męskiej	 22	 osoby,	
w	 kategorii	 kobiet	 udział	 wzięły	 4	 zawodniczki.	 Po	 emocjonu-
jących	 rozgrywkach	 w	 ostatniej	 fazie	 wyłoniono	 zwycięzców:	
W	kategorii	 kobiet:	 I Sylwia Ulanowska, II Joanna Kordylak, 
III Katarzyna Jarzynowska.

W	 kategorii	 mężczyzn:	 I Tomasz Saks, II Piotr Waszak, 
III Łukasz Pawlak.	 Zwycięzcy	 otrzymali	 Puchary	 z	 rąk	Marka	
Dybowskiego	 –	Wójta	Gminy	Topólka	 oraz	 pamiątkowe	 dyplo-
my.	 Na	 zdjęciu	 od	 lewej	 stoją:	 Wójt	 –	 Marek	 Dybowski,	 Piotr	
Waszak,	Łukasz	Pawlak,	Tomasz	Saks.	Poniżej	od	lewej:	Joan-
na	Kordylak,	Sylwia	Ulanowska	i	Katarzyna	Jarzynowska.	

Foto:	Ewelina Lewandowska
Tekst:	Iwona Waszak

Harce	grup	zapustnych	mogliśmy	po-
dziwiać	 podczas	 drugiego	 już	Gminnego	
Przeglądu	Kóz	Kujawskich	 zorganizowa-
nego	 przez	GOK	w	Topólce.	 Jak	 ocenia	
jeden	 z	 jurorów	 tegorocznego	 pokazu	 –	
Zbigniew	 Wojciechowski,	 –	 pomimo	 że	
przegląd	organizowany	był	 dopiero	drugi	
raz,	 to	 grupy	 zapustne	 prezentują	 bar-
dzo	wysoki	 poziom.	O	 tytuł	 „Kozy	Roku”	
rywalizowały	 cztery	 zespoły:	 z	 Bielek,	
Borku,	 Czamaninka	 i	 Paniewa.	 Komi-
sja	 oceniająca	 miała	 nie	 lada	 problem	
z	 werdyktem.	 Ostatecznie	 zwyciężyła	
(drugi	raz	z	rzędu)	„Koza”	z	Czamaninka.	
II	 miejsce	 ex	 aequo	 zajęli	 przebierańcy	
z	 Bielek	 i	 Paniewa.	 Trzecia	 lokata	 przy-
padła	 grupie	 z	 Borku.	 Po	 wspólnym	 po-
siłku	grupy	 ruszyły	 „w	 teren”,	 ku	uciesze	
wszystkich	mieszkańców.	

Foto	Wojciech Wąsikowski
Tekst:	Konrad Lewandowski
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Wybory w OSP

BIELKI – wspólnymi siłami i dobrą współpracą 
wyremontowaliśmy wiejską świetlicę

Minęła	 kadencja	 w	 jednostkach	OSP	
w	 gminie.	 Pierwsze,	 z	 zebrań	 sprawoz-
dawczo	 –	wyborczych,	 odbyło	 się	 13	 lu-
tego	w	OSP	Orle.

W	 zebraniu	 uczestniczyli:	 Zastępca	
Komendanta	 Powiatowego	 PSP	 w	 Ra-
dziejowie	 –	 st.	 Kapitan	 Jarosław	 Sto-
kwisz,	 opiekun	 jednostki	 z	 ramienia	PSP	

Foto Jarosław Frontczak
Stanisław Borkowski

mł.	brygadier	–	Mariusz	Szarecki,	Komen-
dant	 Gminny	OSP	 –	 Zygmunt	 Dogoński,	
Prezes	Gminny	OSP	–	Andrzej	Dzierżaw-
ski,	kierownik	Posterunku	Policji	w	Topól-
ce	st.	aspirant	–	Artur	Kmiecikowski.

Obecni	 byli	 także	Wójt	 Gminy	 –	Ma-
rek	 Dybowski	 i	 Przewodniczący	 Rady	
Gminy	–	Stanisław	Borkowski.

Prezes	OSP	w	Orlu	–	druh	Jan	Wajer	
przedstawił	 sprawozdanie	 z	 działalności	
jednostki	w	minionym	okresie	oraz	zamie-
rzenia	na	najbliższy	rok.	Zebrani	druhowie	
dokonali	 wyboru	 nowych	 władz	 jednostki	
–	czyli	zarządu	i	komisji	rewizyjnej.

Zarząd OSP: Prezes	 –	 Jan	 Wajer,	
Naczelnik	 jednostki	 –	 Edmund	 Nowa-
kowski,	Zastępca	naczelnika	–	Arkadiusz	
Pawlak,	 Skarbnik	 –	 Łukasz	Wiliński,	 Se-
kretarz	Mariusz	Nowakowski,	Kronikarz	–	
Stanisław	Borkowski,	Gospodarz	obiektu	
–	Karol	Kędzierski,	Bartłomiej	Lewiński	–	
członek	zarządu.

Komisja Rewizyjna: Przewodniczący	
–	 Piotr	 Pawlak,	 Stanisław	 Lewiński	 i	 Ja-
cek	Mańkowski – członkowie.

Po	 wyborach,	 na	 druhów	 strażaków	
i	 gości,	 czekał	 gorący	 posiłek	 przygoto-
wany	przez	żony	strażaków.

Remont	świetlicy	rozpoczęliśmy	w	 listopadzie	 i	 trwał	do	po-
łowy	grudnia	2015	r.

Wyburzono	środkową	ścianę,	która	dzieliła	wnętrze	na	dwa	
pomieszczenia.	 Założono	 nową	 instalację	 elektryczną,	 położo-
no	 nowe	 tynki,	 naprawiono	 kominek	 i	 pomalowano	 całe	 wnę-
trze.	Zostały	zakupione	nowe	drzwi	wejściowe	i	bojler	na	ciepłą	
wodę.	

Na	 powyższe	 remonty,	 mieszkańcy	 sołectwa	 przeznaczyli	
z	 funduszu	 sołeckiego	 kwotę	 1.200,65zł.	 Panie	 z	 KGW	Bielki,	
ze	swoich	składek	przekazały	kwotę	1.300zł.	

Podziękowanie	kieruję	do	Wójta	Gminy	–	Marka	Dybowskie-
go,	który	z	budżetu	gminy,	kwotą	–	2.829,94zł	wsparł	nasz	 re-
mont	 oraz	 do	 pracowników	Urzędu,	 których	Wójt	 skierował	 do	
pomocy przy remoncie. 

Szczególne	podziękowania	kieruję	do	Dariusz	Głowackiego,	
głównego	wykonawcy	wszystkich	 robót	 i	Przewodniczącej	Koła	
Gospodyń	Wiejskich	 –	Agnieszki	 Głowackiej,	 która	 bardzo	 do-

pingowała	wszelkie	 prace	 i	 dbała	 o	 sensowne	wydanie	 każdej	
złotówki.	 Pomagało	 też	 kilku	 mieszkańców	 naszego	 sołectwa:	
Tomasz	 Kwiatkowski,	 Michał	 Głowacki,	 Józef	 Marciniak,	 Fran-
ciszek	 Biernacki,	 Krystian	 Irzemski.	 Sprzątaniem	 po	 remoncie	
zajęły	się	Panie,	na	które	zawsze	można	liczyć.

Obecnie	 świetlica	 nasza	 jest	 zupełnie	 odnowiona	 i	 odmie-
niona,	 cieszy	 się	 dużym	 zainteresowaniem	 –	 dotyczy	 wynaj-
mu.	Pozostało	 trochę	długu,	ale	myślę,	że	przy	dalszej,	dobrej	
współpracy	i	z	tym	się	uporamy.

Chciałabym	 jeszcze	 poinformować	 mieszkańców	 sołectwa,	
że	 została	 zakupiona	 blachodachówka	 na	 pokrycie	 świetlicy.	
Koszt	zakupu	2.500zł.

Foto	Agnieszka Głowacka
Janina Jarzynowska – Sołtys
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Program „RODZINA 500 PLUS”

Nieodpłatna pomoc prawna

Z	 dniem	 1	 kwietnia	 2016	 roku	 rusza	 program	 „Rodzi-
na	 500	 plus”,	 w	 ramach	 którego	 rodzice	 będą	 otrzymywać	
świadczenie	 wychowawcze	 w	 wysokości	 500	 zł	 co	 miesiąc	
na	 drugie	 i	 kolejne	 dzieci	 do	 ukończenia	 przez	 nie	 18	 roku	
życia,	 niezależnie	 od	 dochodu	 rodziny.	 W	 przypadku	 rodzin	
z	 dochodem	 poniżej	 800	 zł	 netto	 na	 osobę	 wsparcie	 otrzy-
ma	rodzina	także	na	pierwsze	lub	jedyne	dziecko.	Dla	rodzin	
z	dzieckiem	niepełnosprawnym	kryterium	dochodowe	wynosi	
1200	zł	netto.	

500	 zł	 to	 kwota	 netto,	 zwolniona	 z	 podatku	 dochodowego	
i	nie	będzie	podlegać	egzekucji	podobnie	 jak	 inne	świadczenia	
dla	 rodzin.	 Świadczenie	 wychowawcze	 nie	 będzie	 liczone	 do	
dochodu	przy	ustalaniu	prawa	do	 innych	 świadczeń	dla	 rodzin	

m.in.	 z	 pomocy	 społecznej,	 funduszu	 alimentacyjnego,	 świad-
czeń	rodzinnych.	

Wniosek	o	świadczenie	wychowawcze	będzie	można	złożyć	
w	Gminnym	Ośrodku	Pomocy	Społecznej	w	Topólce	od	1	kwiet-
nia	 2016	 roku,	 przy	 czym	 rodziny,	 które	 złożą	wnioski	w	 okre-
sie	 od	 1	 kwietnia	 do	 30	 czerwca	 2016	 roku	 otrzymają	 świad-
czenia	z	wyrównaniem	od	kwietnia	2016	r.	Wnioski	złożone	po	
30	 czerwca	 2016	 będą	 rozpatrywane	 na	 bieżąco,	 a	 wypłata	
świadczeń	 będzie	 następowała	 od	miesiąca	 złożenia	 wniosku.	
Pierwsze	prawo	do	 świadczenia	 przysługiwać	będzie	 do	wrze-
śnia	2017	roku.	

Kierownik	GOPS
Izabela Nazdrowicz

Uprzejmie	 informujemy,	 że	
w	 urzędzie	 gminy,	 w	 pok	 nr	 7,	 na	
parterze	 działa	 punkt	 nieodpłatnej	
pomocy	 prawnej.	W	 każdą	 środę	 od	
godz.	7:30	do	11:30	osoby	uprawnio-
ne	 będą	mogły	 uzyskać	 nieodpłatną	
pomoc	prawną.	

Ustawa	z	dnia	5	sierpnia	2015	r.	
o	 nieodpłatnej	 pomocy	 prawnej	 za-
kłada,	 że	 darmową	 pomoc	 prawną	
(na	 etapie	 przedsądowym)	 otrzy-
mają:
•	 młodzież	do	26.	roku	życia,
•	 osoby	 posiadające	 ważną	 Kartę	

Dużej	Rodziny,
•	 seniorzy	po	ukończeniu	65	lat,
•	 osoby	 fizyczne,	 którym	 w	 okre-

sie	 roku	poprzedzającego	zostało	
przyznane	świadczenie	z	pomocy	
społecznej	 na	 podstawie	 ustawy	
o	pomocy	społecznej,

•	 kombatanci,
•	 weterani,
•	 osoby,	 które	 w	 wyniku	 wystąpie-

nia	 klęski	 żywiołowej,	 katastrofy	
naturalnej	 lub	 awarii	 technicznej	
znalazły	się	w	sytuacji	zagrożenia	
lub	poniosła	straty.

W	 celu	 skorzystania	 z	 pomocy,	
wymagane	 jest	 przedstawienie	 do-
wodu	 osobistego	 oraz	 dokumentu	
wskazującego	 przysługujące	 nam	
uprawnienia;	 przykładowo:	 ważnej	
legitymacji	 weterana.	 W	 przypad-
ku	 osób	 poszkodowanych	 katastro-
fą	 naturalną,	 klęską	 żywiołową	 lub	
awarią	 techniczną	 wystarczającym	
jest	 złożenie	 adekwatnego	 oświad-

udzielenia	 pomocy,	 z	 wyłącze-
niem	pism	procesowych	w	 toczą-
cym	 się	 postępowaniu	 przygo-
towawczym	 lub	 sądowym	 i	 pism	
w	toczącym	się	postępowaniu	są-
dowoadministracyjnym;

–	 sporządzenie	 projektu	 pisma	
o	 zwolnienie	 od	 kosztów	 sądo-
wych	 lub	 o	 ustanowienie	 pełno-
mocnika	 z	 urzędu	 w	 postępowa-
niu	 sądowym	 lub	 ustanowienie	
adwokata,	 radcy	 prawnego,	 do-
radcy	 podatkowego	 lub	 rzecznika	
patentowego	w	postępowaniu	są-
dowoadministracyjnym.

Konrad Lewandowski
Sekretarz	Gminy	

czenia,	 iż	w	związku	z	wystąpieniem	
określonych	 zdarzeń,	 są	 uprawnieni	
do	otrzymania	pomocy	na	podstawie	
wspomnianej	Ustawy.

Co obejmuje pomoc prawna?
Zgodnie	z	art.	3	pkt	1	nieodpłatna	

pomoc	prawna	może	obejmować:
–	 poinformowanie	 osoby	 uprawnio-

nej	o	obowiązującym	stanie	praw-
nym,	 przysługujących	 jej	 upraw-
nieniach	 lub	 spoczywających	 na	
niej	obowiązkach;

–	 wskazanie	 osobie	 uprawnionej	
sposobu	rozwiązania	jej	problemu	
prawnego;

–	 pomoc	 w	 sporządzeniu	 projektu	
pisma	w	zakresie	niezbędnym	do	
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W karnawale same bale
W czwartek 04.02. 2016 roku w naszej szkole odbył się bal karna-

wałowy. Był to dzień niecierpliwie oczekiwany przez dzieci klas O-III. 
Tego dnia sala gimnastyczna zamieniła się w salę balową. Zjawisko-
wy wygląd wprowadził dzieci w wesoły nastrój i zachęcił do wspólnej 
zabawy. Dzieci przebrane w kolorowe stroje, wcieliły się w bohaterów 
znanych bajek i filmów. W czasie przerwy zgodnie z tradycją „tłustego 
czwartku” wszyscy delektowali się pączkami upieczonymi przez naszych 
kochanych rodziców.

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

SP PANIEWO

Dla Babci i Dziadka

Na styczniowej kartce kalendarza „tłustym drukiem” wyznaczone 
są dwie daty: 21 stycznia – Dzień Babci i 22 stycznia – Dzień Dziadka. 
Dla wszystkich dzieci z naszej szkoły to dwa najważniejsze dni w roku. 
14.01.2016 roku o godz.11.00 w GOK-u w Topólce odbyła się uroczy-
stość z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Na wstępie dyrektor szkoły pani Barbara Wieser przywitała wszyst-
kich zaproszonych gości ciepłymi słowami. Następnie dzieci z klas 0-II 
pod kierunkiem B. Jaskólskiej i J. Przybysz wyrecytowały wiele pięk-
nych wierszy przeplatanych piosenkami o miłości do Babć, o wdzięcz-
ności za to, że Dziadkowie zawsze mają dla nich czas. Na twarzach 
gości można było zaobserwować uśmiech, radość, łzy szczęścia i 
wzruszenie oraz dumę ze swych wnuków. Jednak na zebranych czekała 
jeszcze niespodzianka. Dzieci wraz z paniami w wielkiej tajemnicy przed 
dziadkami przygotowały dla nich własnoręcznie zrobione laurki, które 
wręczyły tuż po odśpiewaniu „Sto lat”. Potem Babcie i Dziadkowie zo-
stali zaproszeni na kawę, herbatkę i pyszne domowe ciasto. Wspaniała 
atmosfera, która towarzyszyła spotkaniu, była okazją do rozmów, wspo-
mnień, bliższego poznania się oraz miłego spędzania czasu. Wszystkim 
babciom i dziadkom dziękujemy za bezgraniczną miłość, dobroć, ciepło 
i życzymy im dużo, dużo zdrowia i długich lat życia. Naszym kocha-
nym rodzicom serdecznie dziękujemy za dużą pomoc w przygotowaniu 
i przebiegu uroczystości.

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

Mikołaj przyjechał saniami
Karnawał to czas zabaw, radości i rozrywki. Zarówno mali, jak i duzi 

czekają na zabawę. Świetną ku temu okazją jest uroczystość choinkowa, 
która w naszej szkole odbyła się 16. 01. 2016 roku. Punktualnie o go-
dzinie 13.00 rozpoczęły się tańce w rytm muzyki. Gdy nadeszła godzina 
15.00 wszyscy uczniowie i rodzice wyszli przed szkołę i nasłuchiwali 
dźwięków dzwonka Świętego Mikołaja. Nagle od strony Sadłoga poja-
wiły się pięknie udekorowane sanie, a w nich Święty Mikołaj z workami 
prezentów. Dzieci powitały gości okrzykami radości i brawami, a na-
stępnie zaprosiły gościa na salę, gdzie Mikołaj obdarował ich paczkami. 
Następnie zaprosiły Mikołaja do wspólnej zabawy. Spotkanie z Mikoła-
jem minęło w bardzo miłym nastroju. Słowa uznania i podziękowania 
kierujemy w stronę Rady Rodziców za przygotowanie paczek, za bardzo 
dobrą organizację zabawy choinkowej.

Tekst: J. Przybysz B. Jaskólska
Foto; A. Kontowicz
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Hołd i Pamięć Żołnierzom Wyklętym

Młodzież żołnierzom wyklętym

Od	 2011	 roku	 decyzją	 Sejmu	 RP,	 01 marca	 obchodzi-
my Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.	 W	 gminie	 Topólka	
uczczono	także	Żołnierzy	Wyklętych.

Przedstawiciele	samorządu	gminnego:	Wójt	Gminy	–	Marek	
Dybowski,	 Przewodniczący	 Rady	 –	 Stanisław	 Borkowski,	 Za-
stępca	przewodniczącego	–	Małgorzata	Michalak	i	radny	Marek	
Muraczewski,	złożyli	kwiaty	pod	pomnikiem	w	Znaniewie.	

Z	 kwiatami	 przybyli	 także	 Radni	 Rady	 Powiatu	 radziejow-
skiego:	Grzegorz	Piasecki,	Piotr	Kapelański	i	Piotr	Kołodziejski.

Pomnik	 w	 Znaniewie	 upamiętnia	 Partyzantów	 z	 podziemia	
niepodległościowego,	 którzy	 zginęli	 po	 II	 wojnie	 światowej,	
z	 rąk	 reżimu	 komunistycznego.	 Przez	 dziesiątki	 lat	 odbierano	
im	 prawo	 do	 dobrego	 imienia.	 Propaganda	 komunistyczna	 na-
zywała	ich	bandytami,	kolaborantami	i	zaplutymi	karłami	reakcji.

Należałoby	zadać	pytanie,	kim	byli	Ci,	którzy	tak	bezwzględ-
nie	zwalczali	ruch	oporu,	tych	Polaków,	którzy	walczyli	i	upomi-
nali	się	o	prawo	do	wolnej	i	niepodległej	Polski.

Przedstawiciele	podziemia	niepodległościowego	przeciwstawiali	się	wprowadzeniu	obcego	i	wrogiego	Polakom	systemu	komu-
nistycznego	oraz	zniewoleniu	państwa	polskiego.

Nadeszła	pora,	aby	przywracać	pamięć	i	prawdę	o	tamtych	dramatycznych	czasach.	
Foto	Wojciech Wąsikowski
Tekst	Stanisław Borkowski

1 marca br. po raz ko-
lejny	 obchodziliśmy	 Na-
rodowy	 Dzień	 Pamięci	
o	„Żołnierzach	Wyklętych”.	
W	 dniu	 tym	 pamiętamy	
o	 Polakach,	 którzy	 po	 za-
kończeniu	 II	 wojny	 świa-
towej	 nadal	 walczyli,	 tym	
razem	 z	 siłą	 narzuconą	
władzą	 komunistyczną.	
Członkowie	 Koła	 histo-
rycznego	 i	 Samorządu	
Szkolnego	 wraz	 z	 opieku-
nami	 złożyli	 kwiaty	 i	 za-
palili	 symboliczne	 znicze	
przy	 pomniku	 Armii	 Kra-
jowej	 w	 Znaniewie.	W	 ten	
sposób	 uczciliśmy	 pamięć	
Polaków,	 którzy	 poświęcili	
życie	 walcząc	 o	 niepodle-
głość	ojczyzny.	

Foto	z	art.	szkoły.
Sylwia Kręcicka-Derela

Eliza Ospalska-Grudzień
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