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Półmetek  
za nami

Minęła połowa kadencji wójta 
Gminy Kikół Józefa Predenkie-
wicza, który w związku z tym 
dokonuje podsumowania podję-
tych działań i wydatkowania pu-
blicznych pieniędzy. Wśród wielu 
inwestycji minionych dwóch lat 
należy wskazać na moderniza-
cję dróg. Jeden z największych 
remontów objął drogę gminną 
Kikół-Chlebowo na odcinku 
Kikół-Wolęcin (fot. 1). Prace zo-
stały przeprowadzone na odcinku 
4,023 km, a wartość zadania wy-
niosła 1.518.063,36 zł.
Zadbano także o wygląd w cen-
trum wsi miejscowości Kikół. Dzię-
ki wsparciu z Unii Europejskiej 
możliwe było odnowienie skwer-
ku (fot. 3). Całkowity koszt inwe-
stycji wyniósł 351.380,00 zł. Za-
kończono też utwardzanie drogi 
gminnej w obrębie geodezyjnym 
Kołat Rybniki (fot. 4).
W 2012 roku zakończono budowę 
197 przydomowych oczyszczal-
ni ścieków (fot. 2). Oczyszczalnie 
powstały w miejscowościach: 
Ciełuchowo, Grodzeń, Dąbrówka, 
Hornówek, Janowo, Kołatek, Kikół 
Wieś, Konotopie, Jarczechowo, Lu-
binek, Lubin, Moszczonne, Niedź-
wiedź, Nowopole, Rybniki, Sumin, 
Trutowo, Walentowo, Wawrzon-
kowo, Wola, Wolęcin, Zajeziorze, 
Wymyślin. 
Wójt zadbał także o wyposaże-
nia szkół z terenu gminy w sprzęt 
komputerowy oraz elektroniczny, 
dzięki czemu mogły powstać pra-
cownie multimedialne (fot. 5).

4Więcej na stronach 4-5
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Nowy system gospodarki odpadami 
w pytaniach i odpowiedziach
W związku z koniecznością wpro-
wadzenia nowych zasad postępo-
wania z wszelkimi odpadami oraz 
z obowiązkiem wypełnienia stosow-
nej deklaracji do końca lutego br., 
zadaliśmy szereg pytań ARTUROWI 
REDMERSKIEMU, pracownikowi 
Urzędu Gminy, zajmującemu się ty-
mi zagadnieniami.

Od kiedy będzie obowiązywał 
nowy system gospodarowania 
odpadami?

Nowy system gospodarki odpadami 
będzie obowiązywał od 1 lipca 2013 
roku.

Czy można nie przystąpić do 
systemu i kontynuować dotych-
czasową umowę indywidualną 
z firmą zajmującą się odbiorem 
śmieci?

Nie ma takiej możliwości. Ustawa 
nakazuje każdemu mieszkańcowi 
przystąpienie do nowego systemu 
odbioru odpadów w gminach. Gmi-
na przejmuje obowiązek zorgani-
zowania odbioru odpadów od osób 
fizycznych.

W jaki sposób będzie można 
zadeklarować uczestnictwo 
w systemie?

Uczestnictwo będzie można zade-
klarować poprzez złożenie w Urzę-
dzie Gminy stosownej deklaracji. 
Wzór dokumentu zostanie zamiesz-
czony na stronach internetowych 
oraz będzie dostępny w siedzibie 
urzędu.

Co się stanie, jeżeli ktoś nie 
złoży deklaracji?

W przypadku niezłożenia deklaracji 
będzie wystawiona decyzja przez 
wójta Gminy Kikół ustalająca wyso-
kość opłaty.

Jakie warianty naliczania opłat 
z tytułu wywozu śmieci przewi-
duje ustawa?

W ustawie zostały opracowane 
cztery warianty, to jest: od miesz-
kańca, od ilości zużycia wody, od 
powierzchni użytkowej lokalu oraz 
od gospodarstwa.

Który wariant został przyjęty 
w naszej gminie?

W Gminie Kikół został przyjęty wa-
riant naliczania opłaty od osoby za-

mieszkującej daną nieruchomość. 
Jest to wariant najbardziej akcepto-
walny społecznie, gdyż jest zgodny 
z zasadą: „zanieczyszczający płaci”.

Czy możliwe będzie zadeklaro-
wanie innego sposobu wno-
szenia opłat niż ustalony przez 
radę gminy, czyli na przykład od 
gospodarstwa domowego?

Na chwile obecną nie ma takiej 
możliwości.

Jakie progi opłat przyjęła rada 
gminy?

Na terenie Gminy Kikół obowiązu-
ją następujące stawki: 8 złotych od 
mieszkańca w przypadku prowa-
dzenia selektywnej zbiórki odpa-
dów (segregacja) oraz 12 złotych 
od mieszkańca w przypadku gro-
madzenia odpadów zmieszanych.

Czy są to ostateczne wysokości 
opłat?

Wysokości opłat mogą ulec zmia-
nie. Brane będą pod uwagę koszty 
funkcjonowania systemu w pierw-
szym okresie, to jest ostateczna ce-
na zbiórki odpadów po przetargu 
oraz pozostałe koszty funkcjonowa-
nia, czyli koszty administracyjne, 
koszty Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów.

Czy mieszkańcy gminy będą 
musieli dokonać zakupu pojem-
ników na śmieci?

W chwili obecnej mieszkańcy będą 
musieli zakupić pojemniki. Pro-
wadzone są prace nad nowelizacją 
ustawy, która pozwoli przerzucić 
konieczność zaopatrzenia w pojem-
niki i worki na firmę odbierająca 
odpady.

Na czym będzie polegać selek-
tywny sposób gromadzenia 
odpadów?

Selektywny sposób będzie polegał 
na gromadzeniu poszczególnych 
rodzajów odpadów w oddzielnych 
workach. Będzie zbierana makula-
tura, szkło, plastik oraz metal, a tak-
że odpady biodegradowalne. Nato-
miast pozostałe odpady, których nie 
można zakwalifikować do poszcze-
gólnych frakcji, będą zbierane w po-
jemniku na odpady zmieszane.

Czy do worków lub pojemnika 
będzie można wrzucać każdy 
rodzaj odpadów?

Nie można wrzucać każdego ro-
dzaju odpadów do worków prze-
znaczonych na określone odpady, 
na przykład do worka na papier nie 
wolno wrzucać metalu i odpadów 
biologicznych.

Jak często będą odbierane wor-
ki i pojemnik ze śmieciami?

Odbiór odpadów będzie prowa-
dzony raz w miesiącu tak jak do-
tychczasowo prowadziły to firmy. 
Po zakończonym przetargu firma 
odbierająca odpady będzie zobo-
wiązana do przekazania harmono-
gramu.

Czy przewiduje się dojazd po-
jazdu odbierającego odpadki do 
budynków, szczególnie na wsi?

Odbiór odpadów będzie prowadzo-
ny na dotychczasowych zasadach. 
Należy dostarczyć pojemniki i worki 
do dróg publicznych. Odbiór odpa-
dów bezpośrednio z gospodarstw 
zwiększyłby koszty systemu i ko-
nieczne byłoby podniesienie wyso-
kości opłaty.

Czy do pojemników będzie 
można wsypywać popiół?

Będzie można wsypywać do pojem-
ników zimny popiół.

W jaki sposób obsługiwani będą 
przedsiębiorcy, na przykład 
właściciele sklepów, zakładów 
usługowych i produkcyjnych?

Na chwilę obecną przedsiębiorcy 
prowadzący działalność gospodar-
czą na terenie Gminy Kikół będą 

sami podpisywali umowy z firma-
mi wywozowymi. Nowy system go-
spodarki odpadami obejmuje tylko 
mieszkańców prywatnych posesji.

Czy przewiduje się jakieś kon-
sekwencje dla tych, którzy nie 
będą wnosić opłat za wywóz 
odpadów?

W przypadku nie wniesienia opłaty 
za gospodarowanie odpadami bę-
dzie przeprowadzone postępowa-
nie egzekucyjne.

Co należy zrobić z dotychczas 
obowiązującymi umowami za-
wartymi z firmami wywozowymi.

Nowa ustawa nie mówi o wygaśnię-
ciu dotychczasowych umów, dlate-
go radzimy wypowiedzieć umowę 
zgodnie z jej warunkami. 

Firmy zajmujące się wywozem śmieci - tak jak jest to teraz - będą raz w miesiącu opróżniać pojemniki i zabierać worki  
z posegregowanymi odpadami, które należy wystawiać przy drogach publicznych 
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U WAG A  M I E S Z K A Ń C Y

Powyższy wywiad na temat no-
wych zasad gospodarowania odpa-
dami komunalnymi  publikujemy 
też na stronie internetowej Urzędu 
Gminy - www.kikol.pl. Odpowie-
dzi na jakiekolwiek inne pytania 
można uzyskać, dzwoniąc pod nu-
mer tel.: 289 46 70, wew. xx 

WA R TO  W I E D Z I E Ć

 
W Gminie Kikół przyjęto, że 
od 1 lipca 2013 roku opłata za 
wywóz śmieci naliczana będzie 
od każdej osoby zamieszkującej 
daną nieruchomość oraz tego, czy 
w danym gospodarstwie domowym 
odpady są segregowane, czy też nie: 

8
złotych miesięcznie od jednego 
mieszkańca za posegregowane 
odpady komunalne  

12
złotych miesięcznie od jednego 
mieszkańca za odbiór odpadów 
zmieszanych (nieposegregowanych).
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Wójt Gminy Kikół
Józef Predenkiewicz
zaprasza wszystkich 

28 czerwca 2013 do Kikoła
na finał „WILKOWYJCE”

Festiwal „Wilkowyjce” to festiwal dla wszystkich.

Masz chęć skomponowania i zaśpiewania piosenki lub napisania i zaprezentowania 
skeczu na temat związany z serialem „Ranczo”? Zgłoś się na casting do Kielc 8 marca 
2013 roku. Szczegóły na www.wilkowyjce.pl  

Zapraszamy do udziału wszystkich fanów „Rancza”!
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JÓZEF PREDENKIEWICZ

Upłynęła połowa kadencji spra-
wowania przeze mnie funkcji 
wójta Gminy Kikół. Jest to odpo-
wiedni moment, by zdać przed 
społeczeństwem gminy sprawę 
z podjętych działań i wydatkowa-
nia publicznych pieniędzy.

Najważniejszym obszarem zwią-
zanym z konkretnymi wydatka-
mi były oczywiście inwestycje. 
Przyjmując je do planu przedsię-
wzięć na kolejne lata, wspólnie 
z Radą Gminy ustalaliśmy pewne 
koncepcje i rygory działania. Na 
wstępie dokonaliśmy przeglą-
du inwestycji już rozpoczętych, 
względnie pozostawionych w fa-
zie projektowania przez naszych 
poprzedników. Spośród nich 
wybraliśmy te, które można było 
kontynuować bez obaw o wystą-
pienie ewentualnych przeszkód, 
np. prawnych (przykład: wybór 
skweru zamiast terenu nad jezio-
rem). Bywało także inaczej - ak-
ceptowaliśmy działania, których 
realizacji zarządzający gminą 
przed nami zamierzali podjąć się 
w ograniczonym zakresie, twier-
dząc iż jest to zbyt trudne albo 
wręcz niemożliwe do wykonania. 
Tak było w przypadku przydomo-
wych oczyszczalni ścieków. 

Inwestycje mają to do siebie, że 
trzeba za nie zapłacić. Dotyczy 

to także tych, które częściowo fi-
nansuje Unia Europejska. Przyję-
liśmy założenie, że w warunkach 
pogłębiającego się kryzysu go-
spodarczego nie wolno nam iść 
najkrótszą drogą, czyli zaciągania 
kredytów bez szukania rezerw we 
własnej kasie. Temu służyła racjo-
nalizacja wydatków w kilku dzia-
łach budżetowych, która pozwoli-
ła wygospodarować środki rzędu 
blisko pół miliona złotych rocznie. 
Przykładem może tu być reorgani-
zacja oświaty, choć podejmowana 

na przestrzeni ostatnich lat nie 
po raz pierwszy, ale pierwszy raz 
również z wymiernym skutkiem 
ekonomicznym. Radni gmin-
ni także dali osobisty przykład 
oszczędzania, gdyż swoje diety 
pozostawili na poziomie 300 zło-
tych miesięcznie (w porównaniu 
do radnych innych gmin powiatu 
jest to ok. 50 procent), nie zmie-
nianym od 10 lat. 

Przegląd konkretnych zadań 
(najważniejszych) przedstawiam  
w układzie zależnym od kwoty 
i roku realizacji. Dane statystycz-
ne uzupełnione są materiałem fo-
tograficznym, który pozwoli Czy-
telnikowi lepiej ocenić charakter 
zmian.
4 Zadanie pod nazwą „Remont 

i modernizacja istniejącej świetli-
cy wiejskiej wraz z budową szam-
ba w miejscowości Grodzeń". Cał-
kowity koszt inwestycji wyniósł 
ponad 533.000 zł. Otrzymana 
pomoc w wysokości 75 procent 
kosztów kwalifikowanych została 
pozyskana w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 działanie Odnowa 
i Rozwój Wsi.
4Rekultywacja Gminnego 

Składowiska Odpadów Komu-
nalnych w Grodzeniu o wartości 
198.879,40 zł. W ramach rekul-
tywacji wykonano m. in. uformo-
wanie bryły składowiska w formę 
nawiązującą do istniejącego oto-

czenia oraz przykryto składowi-
sko warstwą wyrównawczą wraz 
z jej stabilizacją.
4Przebudowa części dro-

gi gminnej na ul. Złota Górka. 
W ramach przebudowy wykonano 
pieszo-jezdnię o szerokości 8 m 
z kostki brukowej wraz z odwod-
nieniem na odcinku o długości 
155 m. Wartość inwestycji wynio-
sła 189.502,59 zł.
4Rekultywacja drogi gminnej 

w technologii nawierzchni tłucz-
niowej w obrębie geodezyjnym 
Hornówek. Koszt realizacji zada-

nia wyniósł 78.369,45 zł, z czego 
35.000 zł pozyskano z budżetu 
województwa kujawsko -pomor-
skiego w formie dotacji.
4Przygotowanie dokumentacji 

studni głębinowych położonych 
w miejscowości Sumin. Całko-
wity koszt inwestycji wyniósł 39 
169,35 zł.
4Wykonanie nawierzchni 

tłuczniowej na ul. Piaskowej, ja-
ko podbudowy pod nawierzch-
nię asfaltową. Koszt całkowity 
29.000,00 zł.
4Naprawianie nawierzchni 

asfaltowej masą na zimno na dro-
gach gminnych: Konotopie, Jar-
czechowo, Lubin, Hornówek, Kikół 
Zajeziorze, Wolęcin, Moszczone, 
Sumin, Niedźwiedź. Na ten cel za-
kupiono 24 tony mieszanki mine-
ralno -asfaltowej do stosowania na 
zimno za kwotę 15.800,00 zł.
4Sporządzenie „Gminnego 

Programu Usuwania Azbestu” 
wraz z inwentaryzacją o wartości 
14.760 zł, na które Gmina Kikół 
otrzymała dotację z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
4Wykonano chodniki: ul. 

Sienkiewicza (strona lewa jadąc 
w kierunku Wolęcina.) - 420 m²;  
ul. Toruńska - 500 m2 ; ul. Prusa 
- 140 m2 ; przy drodze krajowej nr 
10 odcinek w miejscowości Kono-
topie - 460 m²; w miejscowości 
Wola - 360 m².              

I N W E S T YC J E  2011 R O K U

10
inwestycji ogółem zostało 
przeprowadzonych w 2011 roku na 
terenie naszej gminy. 

1 120 474
złotych to całkowity koszt inwestycji 
sprzed dwóch lat. 

778 604
złotych wyniósł udział własny  
Gminy Kikół.
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Półmetek kadencji za nami
Remonty dróg, rewitalizacja skwerku, budowa przydomowych oczyszczalni - to tylko niektóre gminne inwestycje z ostatnich dwóch lat

Świetlica wiejska w miejscowości Grodzeń była w fatalnym stanie (na zdjęciu z lewej). Budynek świetlicy zmienił się nie do poznania (zdjęcie z prawej) po przeprowadzonej w 2011 roku modernizacji wraz z budową szamba  

Przyjęliśmy założenie, że 
w warunkach pogłębiają-
cego się kryzysu gospo-
darczego nie wolno nam 
iść najkrótszą drogą, czyli 
zaciągania kredytów bez 
szukania rezerw we wła-
snej kasie. Temu służyła 
racjonalizacja wydatków, 
która pozwoliła wygospo-
darować blisko pół milio-
na złotych rocznie.

Józef Predenkiewicz, 
wójt Gminy Kikół
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4Zakończenie inwestycji pn. „Bu-
dowa przydomowych oczyszczalni 
ścieków na terenie gminy Kikół”, 
podczas której wybudowano 197  
przydomowych oczyszczalni ście-
ków. Oczyszczalnie powstały w miej-
scowościach: Ciełuchowo, Grodzeń, 
Dąbrówka, Hornówek, Janowo, Ko-
łatek, Kikół Wieś, Konotopie, Jarcze-
chowo, Lubinek, Lubin, Moszczonne, 
Niedźwiedź, Nowopole, Rybniki, Su-
min, Trutowo, Walentowo, Wawrzon-
kowo, Wola, Wolęcin, Zajeziorze, 
Wymyślin. Inwestycją objętych zosta-
ło 985 osób. Całkowity koszt inwesty-
cji wyniósł 1.757.077,99 zł, w tym ze 
środków UE dofinansowanie wynio-
sło 1.000.000 zł. Ponadto zaciągnię-
to pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 
679.000,00 zł, z czego umorzone mo-
że być 30 procent, tj. 203.700,00 zł. 
4„Remont drogi gminnej Kikół-

-Chlebowo na odcinku Kikół - Wo-
lęcin”, w ramach projektu Narodo-
wego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo 
- Dostępność - Rozwój. Prace zostały 
przeprowadzone na odcinku 4,023 
km, a cała wartość zadania wynio-
sła 1.518.063,36 zł, w tym środki 
pozyskane z zewnątrz pochodzi-
ły od wojewody (449.206 zł) oraz 
w ramach porozumienia zawartego 
ze Starostwem Powiatowym w Lipnie 
(50.000 zł).
4Realizacja przedsięwzięcia pn. 

„Zagospodarowanie centrum wsi 
w miejscowości Kikół”, polegającego 
na odnowieniu skwerku. Całkowity 
koszt inwestycji wyniósł 351.380,00 
zł. Inwestycję tę zrealizowano przy 
udziale środków z UE, w ramach 
działania „Odnowa i rozwój Wsi” Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013. Środki pochodzą-
ce z dotacji wyniosły 225.546 zł, z bu-
dżetu gminy 125.834 zł.
4Przebudowa fragmentu w ciągu 

drogi Makowiska - Ograszka w miej-
scowości Wawrzonkowo na odcinku 
298 mb o nawierzchni bitumicznej, 
która przebiega przez teren naszej 

gminy. Droga została przebudowa-
na w porozumieniu z Gminą Czer-
nikowo, która przeprowadziła całą 
procedurę inwestycyjną. Koszt inwe-
stycji ze strony Gminy Kikół wyniósł 
206.055,98 zł.
4Zakończenie realizacji przed-

sięwzięcia polegającego na rekulty-
wacji drogi gminnej w technologii 
nawierzchni tłuczniowej w obrębie 

geodezyjnym Kołat Rybniki. Koszt re-
alizacji zadania wyniósł 100.460,94 
zł, z czego 50.000 zł pozyskano 
z budżetu województwa kujawsko-
-pomorskiego w formie dotacji.
4Realizacja zadania inwestycyj-

nego związanego z dostawą wyposa-
żenia w sprzęt komputerowy i elek-
troniczny do szkół z terenu gminy 
Kikół, w ramach projektu: „Rozwój 
infrastruktury edukacyjnej w Gminie 
Kikół - wyposażenie i dostosowanie 
pracowni w szkołach”. Koszt zadania 
wyniósł 93.246,30 zł, w tym środki 
unijne 60.610,10 zł.
4Zakończenie realizacji przed-

sięwzięcia pn.: „Utylizacja azbestu 
z terenu Gminy Kikół w 2012 roku”. 
Udział wzięło 28 zainteresowanych, 
u których dokonano demontażu, od-
bioru i utylizacji azbestu znajdujące-
go się na budynkach mieszkalnych 
i gospodarczych na kwotę 57.654,83 
zł. Środki na ten cel pochodziły w ca-
łości w formie dotacji z WFOŚiGW 
w Toruniu.
4Wykonano dokumentację pro-

jektów budowlanych przebudowy 
dróg gminnych w Suminie i w Zaje-
ziorzu. W związku z tym, złożono 
wnioski o dotacje do Urzędu Woje-
wódzkiego, w ramach projektu Naro-
dowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo - 
Dostępność - Rozwój. Wartość pierw-
szego zadania 729.704,38 zł, w tym 
środki z budżetu gminy 396.352,19 
zł. W przypadku drugiej inwestycji 
ogólna kwota wyniesie 585.590,63 
zł, wkład własny gminy to 292.795 zł.
4Pozyskano destrukt z remonto-

wanego odcinka drogi krajowej nr 10 
w miejscowości Konotopie. Destrukt 
został przeznaczony do naprawy 
dróg gminnych w miejscowościach 
Konotopie, Jarczechowo, Lubin oraz 
całego odcinka długości 1200 mb 
drogi gminnej w miejscowości Ciełu-
chowo.
4Dostarczono kamień łamany do 

naprawy dróg gminnych do sołectw: 
Ciełuchowo, Janowo, Konotopie, Lu-
bin, Moszczonne, Sumin, Wola, Wo-
lęcin, Dąbrówka - łączna ilość dostar-

czonego kruszywa to ok. 1200 ton 
- koszt 118 080 zł.
4Dostarczono gruz betonowy na 

drogi gminne w sołectwach: Kikół 
Wieś, Jarczechowo, Hornówek, Wa-
lentowo, Zajeziorze w ilości 980 ton 
- koszt 48 216 zł.
4Zakupiono 32 tony mieszanki 

asfaltowej i dokonano naprawy cząst-
kowej nawierzchni bitumicznej na 
drogach gminnych w miejscowości 
Moszczone, Zajeziorze, Lubin, Hornó-
wek, Wola, Walentowo, Jarczechowo, 
Konotopie, Sumin - kwota 21.598  zł
4Dwukrotnie wynajęto kruszarkę 

do przekruszenia zgromadzonego 
gruzu betonowego na ulicę Kaszte-
lańskiej. Z uzyskanego gruzu utwar-

dzono ulicę Kasztelańską na całym 
odcinku od ulicy Radosnej, utwar-
dzono częściowo ulicę Brzozową 
oraz częściowe odcinki dróg w so-
łectwie Kikół Wieś, Wola, Dąbrówka, 
Ciełuchowo, Wolęcin, Hornówek. 
Koszt wynajmu kruszarki wyniósł 
12.890 zł.
4Wymieniono piec c.o. w Szkole 

Podstawowej w Woli - koszt 25.000 zł
4Utwardzono odcinek drogi do-

jazdowej do ul. Sienkiewicza - dłu-
gość 58,5 m. Wykonano podbudo-
wę z kamienia łamanego - wartość 
13.533,21 zł. Następnie ułożono war-
stwę ścieralną z mieszanki asfaltowej 
- kwota 10.332 zł.

4Zakupiono tablicę interaktywną 
dla SP w Woli - koszt 9 450 zł.
4Wykonano prace remontowe 

przy garażu w Dąbrówce, zamonto-
wano drzwi i okno oraz utwardzono 
teren wokół garażu. 
4Sporządzono dokumentację bu-

dowy boiska szkolno-rekreacyjnego 
do piłki nożnej przy ul. Kasztelań-
skiej, wytyczono geodezyjnie boisko 
oraz wmurowano bramki. 
4Przygotowano dokumentację 

techniczną wraz z wnioskiem o do-
finansowanie na termomodernizację 
budynku Urzędu Gminy i Zespołu 
Szkół w Kikole. Wniosek złożono 
w ramach Działania 2.3 Rozwój in-
frastruktury w zakresie ochrony 

powietrza, schemat 1: Efektywność 
energetyczna (termomodernizacja 
obiektów użyteczności publicznej) 
RPO WK na lata 2007-2013.

Niezwykle ważnym działaniem 
było regulowanie stanu prawnego 
nieruchomości stanowiących mienie 
Gminy Kikół. Złożono 10 wniosków 
do Wojewody Kujawsko-Pomorskie-
go o komunalizację dla 32 działek 
o łącznej powierzchni14,08 ha. Do 
Sądu Rejonowego w Lipnie złożo-
no wniosek o zasiedzenie na rzecz 
Gminy Kikół dla 21 działek o łącznej 
powierzchni 5,3152 ha. Ponadto 3 
wnioski o ujawnienie bądź sprosto-
wanie wpisów własności na rzecz 
Gminy Kikół w Wydziale Ksiąg Wie-
czystych Sądu Rejonowego w Lipnie. 
W Starostwie Powiatowym w Lipnie 
złożono 16 wniosków w sprawach 
związanych z ujawnianiem, sprosto-
waniem mienia Gminy Kikół. 

Katalog gminnych inwestycji jest 
znacznie dłuższy. Pominięte tu celo-
wo zostały zadania drobniejsze jak 
remonty niektórych chodników, na-
prawa dróg gruntowych, rowów itp. 
Mam nadzieję, że kryzys pustoszący 
gospodarki krajów europejskich nie 
przekreśli naszych skromnych gmin-
nych projektów. Z tym życzeniem, 
także dla wszystkich mieszkańców 
gminy, wkraczamy w drugą część ka-
dencji. 

I N W E S T YC J E  2012 R O K U

44
inwestycji ogółem zostało 
przeprowadzonych w ubiegłym roku 
na terenie naszej gminy. 

4 157 067
złotych to całkowity koszt 
ubiegłorocznych inwestycji. 

2 324 660
złotych wyniósł udział własny  
Gminy Kikół.
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Na inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy 
Kikół” skorzystało 98 osób, wybudowano 197 przydomowych oczyszczalni ścieków
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Dziurawa i mocno połatana (fot. z lewej) droga gminna Kikół-Chlebowo na odcinku Kikół-Wolęcin została wyremontowana
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Alejkami odnowiony skwerku przyjemnie spacerować i odpocząć na ławce
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Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I 1. NAZWA I ADRES: Gmina Kikół,  
ul. Plac Kościuszki 7, 87-620 Kikół, woje-
wództwo kujawsko-pomorskie, tel. 54 
289 46 70, faks 54 289 46 70.

Adres strony internetowej zama-
wiającego: www.kikol.pl

I 2. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA
II 1.1. Nazwa nadana zamówieniu 
przez zamawiającego: Likwidacja ba-
rier transportowych poprzez zakup au-
tobusu, przystosowanego do przewozu 
osób niepełnosprawnych na wózkach 
inwalidzkich dla Gminy Kikół.
II 1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy.
II 1.3. Określenie przedmiotu oraz 
wielkości lub zakresu zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest dosta-
wa fabrycznie nowego samochodu typu 
autobus przystosowanego do przewo-
zu osób niepełnosprawnych, którego 
szczegółowy opis zawarty został w za-
łączniku nr 1 do SIWZ (opis przedmiotu 
zamówienia). 2. Kod CPV 34114400-3 3. 
Zaoferowany towar musi odpowiadać 
wymaganiom zamawiającego. 4. Produkt 
będzie dostarczony na koszt i ryzyko Wy-
konawcy do siedziby Zamawiającego. 5. 
Do przedmiotu zamówienia, Wykonawca 
dołączy instrukcję obsługi w języku pol-
skim oraz kartę gwarancyjną.
II 1.4. Czy przewiduje się udzielenie 
zamówień uzupełniających: nie.
II 1.5. Wspólny Słownik Zamówień 
(CPV): 31.11.44.00-3.
II 1.6. Czy dopuszcza się złożenie 
oferty częściowej: nie.
II 1.7. Czy dopuszcza się złożenie 
oferty wariantowej: nie.

II 2. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA 
LUB TERMIN WYKONANIA: Zakoń-
czenie - 15.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAK-
TERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III 1. WADIUM
Informacja na temat wadium: Zama-
wiający wymaga wniesienia wadium 
w wysokości 2 400 zł (słownie: dwa ty-
siące czterysta złotych). Wadium należy 

wnieść, zgodnie z art. 45 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych.

III 2. ZALICZKI 
Czy przewiduje się udzielenie zali-
czek na poczet wykonania zamó-
wienia: nie.

III 3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘ-
POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA-
NIA TYCH WARUNKÓW

III 3.1. Uprawnienia do wykonywania 
określonej działalności lub czynno-
ści, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tego warunku:

Na podstawie przedłożonego aktu-
alnego odpisu z właściwego rejestru, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpi-
su do rejestru, a w stosunku do osób 
fizycznych oświadczenie w zakresie art. 
24 ust. 1 pkt. 2 u.p.z.p.
III 3.5. Sytuacja ekonomiczna i fi-
nansowa.
Opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tego warunku:

Na podstawie przedłożonego za-
świadczenia Wykonawcy potwierdza-
jącego, że nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenie zdrowotne 
i społeczne lub zaświadczenia, że uzy-
skał przewidziane prawem zwolnie-
nie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwe-
go organu. Oświadczenia Wykonaw-
cy potwierdzającego, że nie zalega 
z opłacaniem podatków oraz opłat lub 
oświadczenia, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu.

III 4. INFORMACJA O OŚWIADCZE-
NIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE 
MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁ-
NIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPOD-
LEGANIA WYKLUCZENIU NA POD-
STAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III 4.1. W zakresie wykazania speł-
niania przez wykonawcę warunków, 
o których mowa w art. 22 ust. 1 usta-
wy, oprócz oświadczenia o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu, 
należy przedłożyć: koncesję, zezwole-
nie lub licencję.

III. 4.2. W zakresie potwierdzenia nie-
podlegania wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do 
wykluczenia 

• aktualny odpis z właściwego re-
jestru, jeżeli odrębne przepisy wyma-
gają wpisu do rejestru, w celu wyka-
zania braku podstaw do wykluczenia 
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesię-
cy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamó-
wienia albo składania ofert, a w stosun-
ku do osób fizycznych oświadczenie 
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

• aktualne zaświadczenie właści-
wego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków lub za-
świadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawio-
ne nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępo-
waniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert 

• aktualne zaświadczenie właściwego 
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego potwierdzające, że wyko-
nawca nie zalega z opłacaniem składek 
na ubezpieczenie zdrowotne i społecz-
ne lub potwierdzenie, że uzyskał prze-
widziane prawem zwolnienie, odro-
czenie, lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności, lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania wnio-
sków o dopuszczenie do udziału w po-
stępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert 

• aktualną informację z Krajowego 
Rejestru Karnego w zakresie określo-
nym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, 
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesię-
cy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamó-
wienia albo składania ofert 

• aktualną informację z Krajowego 
Rejestru Karnego w zakresie określo-
nym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wy-
stawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamó-
wienia albo składania ofert

• wykonawca powołujący się przy 
wykazywaniu spełniania warunków 
udziału w postępowaniu na potencjał 
innych podmiotów, które będą brały 
udział w realizacji części zamówienia, 
przedkłada także dokumenty dotyczą-
ce tego podmiotu w zakresie wyma-
ganym dla wykonawcy, określonym 
w pkt III.4.2.

III 4.3. Dokumenty podmiotów 
zagranicznych.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III 4.3.1. dokument wystawiony 
w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania potwierdza-
jący, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani 
nie ogłoszono upadłości - wystawio-
ny nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępo-
waniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert 

• nie zalega z uiszczaniem podat-
ków, opłat, składek na ubezpieczenie 
społeczne i zdrowotne albo że uzy-
skał przewidziane prawem zwolnie-
nie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwe-
go organu - wystawiony nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu o udzie-
lenie zamówienia albo składania ofert 

• nie orzeczono wobec niego zaka-
zu ubiegania się o zamówienie - wy-
stawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamó-
wienia albo składania ofert
III 4.3.2. zaświadczenie właściwego 
organu sądowego lub administracyj-
nego miejsca zamieszkania albo za-
mieszkania osoby, której dokumenty 
dotyczą, w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawio-
ne nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępo-
waniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert - albo oświadczenie 
złożone przed notariuszem, właści-
wym organem sądowym, admini-
stracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio miejsca zamieszkania 
osoby lub kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
jeżeli w miejscu zamieszkania osoby 

lub w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 
wydaje się takiego zaświadczenia.
III 7. Czy ogranicza się możliwość 
ubiegania się o zamówienie pu-
bliczne tylko dla wykonawców, 
u których ponad 50 procent pra-
cowników stanowią osoby niepeł-
nosprawne: nie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV 1.1. Tryb udzielenia zamówienia: 
przetarg nieograniczony.

IV 2. KRYTERIA OCENY OFERT
IV 2.1. Kryteria oceny ofert: najniższa 
cena.
IV 2.2. Czy przeprowadzona będzie 
aukcja elektroniczna: nie.

IV 3. ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmia-
ny postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wybo-
ru wykonawcy: tak.
Dopuszczalne zmiany postanowień 
umowy oraz określenie warunków 
zmian.
Postanowienia umowy zawarto w projek-
cie umowy, który stanowi załącznik nr 4.

IV 4. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV 4.1. Adres strony internetowej, 
na której jest dostępna specyfika-
cja istotnych warunków zamówie-
nia: www.kikol.pl
Specyfikację istotnych warunków 
zamówienia można uzyskać pod 
adresem: Urząd Gminy Kikół, ul. Plac 
Kościuszki 7, 87-620 Kikół.
IV 4.4. Termin składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w po-
stępowaniu lub ofert: 26.02.2013 rok, 
godzina 10.00, miejsce: Urząd Gminy 
w Kikole. ul. Plac Kościuszki 7, 87-620 
Kikół, pok. nr 10 (sekretariat).
IV 4.5. Termin związania ofertą: 
okres w dniach: 30 (od ostatecznego 
terminu składania ofert).
IV 4.17. Czy przewiduje się unieważ-
nienie postępowania o udzielenie za-
mówienia, w przypadku nieprzyzna-
nia środków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej oraz niepodlega-
jących zwrotowi środków z pomocy 
udzielonej przez państwa członkow-
skie Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu (EFTA), które miały 
być przeznaczone na sfinansowanie 
całości lub części zamówienia: nie. 

Likwidacja barier transportowych poprzez zakup autobusu, przystosowanego  
do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich dla Gminy Kikół  

Numer ogłoszenia: 66414-2013 Data zamieszczenia: 18.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
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JÓZEF PREDENKIEWICZ

W dobie wszechobecnego In-
ternetu i popularności portali 
społecznościowych bardzo łatwo 
upubliczniać swoje bolączki. Bez 
problemu można też pokazać 
zaledwie jedną stronę medalu, bo 
tak akurat wygodniej.

Rzeczywista sytuacja Klubu 
Sportowo-Rekreacyjnego Ogoń-
czyk różni się zasadniczo od tej, 
przedstawionej przez Jarosława 
Rosłonowskiego na stronie inter-
netowej www.kikolak.com.

W tekście pt. „Podsumowanie 
rundy jesiennej” możemy do-
wiedzieć się, że Urząd Gminy 
w Kikole zajmuje się wyłącznie 
utrudnianiem Ogończykowi wy-
konywania zadań statutowych. 
Władze gminne posądzane są 
o bezinteresowną wręcz zło-
śliwość. Jako wójt gminy Ki-
kół postanowiłem zabrać głos 
w tej sprawie, gdyż tu prawda nie 
obroni się sama.

Należy przypuszczać, że po-
wodem rozgoryczenia Jarosława 
Rosłonowskiego jest odrzucenie 
sprawozdania z wykonania za-
dania publicznego w 2011 roku 

przez KSR Ogończyk. Powód jest 
wyjątkowo prozaiczny, bo za-
równo przedłożone faktury, jak 
i delegacje nie zostały opisane 
zgodnie z prawem. Jednakże wy-
kaz zakupionych artykułów jest 
lekturą wyjątkowo interesującą. 
Okazuje się bowiem, że rozwo-
jowi kultury fizycznej służą takie 
urządzenia jak blendery, fryt-
kownice, żelazka, miksery i pie-

karniki. Dodatkowo pomagają 
w realizacji tych zamierzeń fajer-
werki. Przypuszczam, że zostały 
one przeznaczone na nagrody, 

a pokaz sztucznych ogni miał 
uświetnić jakąś imprezę sporto-
wą. Tylko dlaczego nikt nie zadał 
sobie trudu, aby stosowne infor-

macje umieścić na fakturach? 
Jeśli chodzi o delegacje, to od-
delegowana osoba sama sobie 
potwierdzała pobyt służbowy. Na 
ani jednej delegacji nie widnieje 
potwierdzenie przez organiza-
tora turnieju. Trudno, ale taka 
praktyka nigdzie nie jest stoso-
wana. To są zatem wyjątkowo 
przyziemne powody odrzucenia 
tego sprawozdania. Gdybym je 
przyjął, naraziłbym się na zarzut 
nieprawidłowego wydatkowania 
środków publicznych.

Jeśli chodzi o rok ubiegły, to ab-
solutną nieprawdą jest, że zmniej-
szyliśmy środki na sport. W bu-
dżecie gminy zaplanowaliśmy na 
ten cel 17 tysięcy złotych, co jest 
kwotą niebagatelną. W ogłoszo-
nym konkursie na wykonywanie 
zadań publicznych z zakresu roz-
woju sportu żaden z klubów nie 
spełnił jednak ustawowych wy-
mogów. Dlatego też zapropono-
waliśmy Ogończykowi współpracę 
na innych zasadach. Zarząd miał 
zwracać się na bieżąco o dofinan-
sowanie realizowanych przedsię-
wzięć. W ten sposób wykorzystał 
zaledwie 9 890 złotych. Może Czy-
telnicy sami doszukają się przyczy-
ny tego stanu rzeczy?

Wójt Józef Predenkiewicz jako przedstawiciel samorządu chętnie wspiera 
sukcesy młodych sportowców z terenu naszej gminy

Absolutną nieprawdą 
jest, że w ubiegłym roku 
zmniejszyliśmy środki na 
sport. W budżecie gminy 
zaplanowaliśmy na ten 
cel 17 tysięcy złotych, co 
jest kwotą niebagatelną. 
W ogłoszonym konkursie 
na wykonywanie zadań 
publicznych z zakresu roz-
woju sportu żaden z klu-
bów nie spełnił jednak 
ustawowych wymogów.

Podczas rozegranego niedawno finału rozgrywek Ligi Halowej również nie zabrakło medali, pucharów, a także nagród rzeczowych ufundowanych przez gminę i  wręczanych przez wójta

Ogończyka mijanie się z prawdą
Rzeczywista sytuacja klubu sportowego różni się od tej, przedstawianej przez Jarosława Rosłonowskiego, dlatego zabieram głos jako wójt
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Podziękowali 
Unii Europejskiej
„Dziękujemy ci, Unio Euro-
pejska - to hasło tegorocz-
nego balu karnawałowego, 
który odbył się 2 lutego w go-
ścinnej Szkole Podstawowej 
w Osówce.

Na bal przybyły bardzo licznie dzie-
ci i rodzice - uczestnicy  projektów 
przedszkolnych ,,Unijne przedszko-
laki z gmin Czernikowo, Kikół i Wiel-
gie” oraz ,,Wszystko dla edukacji 
przedszkolnej w gminach Czerniko-
wo, Kikół, Wielgie i Zbójno” prowa-
dzonych przez Panaceum-Omega 
Maria Jolanta Wyborska , Fundację 
Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 
2000” im. M. Rataja w partnerstwie 
z ww. gminami i jednym stowarzy-
szeniem.
Uroczystość karnawałową uświetnili 
także zaproszeni goście: radna Sej-
miku Województwa Kujawsko-Po-
morskiego - Barbara Kania, starosta 
Powiatu Lipnowskiego - Krzysztof 
Baranowski z małżonką, przedsta-
wicielka Delegatury Urzędu Mar-
szałkowskiego we Włocławku 
- Katarzyna Zarębska, wójt Gminy 
Czernikowo - Zdzisław Gawroński, 
dyrektorzy szkół, koordynatorzy.
Po krótkiej części oficjalnej, podczas 
której głos zabrała pani Maria Jolan-
ta Wyborska oraz zaproszeni goście, 
przyszła pora na wspólną zabawę. 
Tańce i pląsy przerywane były pre-
zentacjami poszczególnych pun-
ków przedszkolnych, które nawią-
zywały do przypisanych im państw 

europejskich. W czasie barwnych 
prezentacji dzieci, rodzice, goście 
mieli okazję poznać bliżej kulturę 
oraz zwyczaje różnych krajów Eu-
ropy. Były francuskie kaczuszki wy-
konane przez Czernikowo, grecka 
zorba zatańczona przez Ciełucho-
wo, walczyk zaprezentowany przez 
Wielgie czy holenderski taniec ludo-
wy w wykonaniu Klonowa. Maluchy 
z Kikoła z wielką dumą zaprezento-
wały wierszyk ,,Kto ty jesteś?”. Za-
chwyciły wszystkich przedszkolaki 
z Woli, które wjechały na rowerach, 
zaprosiły do stoiska z czekoladkami 
belgijskimi czy wykonały Atomium.
Mogliśmy też podsłuchać piosen-
ki ,,Malowany dzbanku” oraz brać 
udział w zabawach i tańcach po-
pularnych w Hiszpanii, a przedsta-
wionych przez Mazowsze. Pięknie 
zaprezentowały się także maluchy 
przedstawiające Wielką Brytanię, 
Portugalię, Niemcy czy Węgry.
W czasie balu zadbano nie tylko o du-
cha, ale także o ciało. W przerwach 
pomiędzy prezentacjami można 
było posilić się przy szwedzkim stole. 
O poczęstunek zadbali rodzice, którzy 
przygotowali pyszne ciasta oraz firma 
Panaceum-Omega.
Uroczystość mogliśmy zorganizo-
wać dzięki wsparciu Unii Europej-
skiej, w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego, ogromnego 
zaangażowania rodziców oraz pra-
cowników firmy Panaceum-Omega.

  TEKST I ZDJĘCIA: IMIĘ I NAZWISKO
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Uczcili pamięć 
powstańców
Z okazji 150. rocznicy Powsta-
nia Styczniowego w niedzielę, 
3 lutego w kościele świętego 
Wojciecha w Kikole odprawio-
na została msza święta, którą 
uczczono pamięć powstańców. 
Eucharystii przewodniczył 
ksiądz Marek Mrówczyński. 
W kazaniu kapłan podkreślał, że 
Powstanie Styczniowe kształ-
towało przyszłość Polski. Dzieci 
z Zespołu Szkół w Kikole przy-
gotowały inscenizację, w której 
przypomniały pamiętne dla Pol-
ski i naszego powiatu wydarze-
nia. W Eucharystii uczestniczyły 
też władze Powiatu Lipnow-
skiego i Gminy Kikół - starosta 
Krzysztof Baranowski, wójt 
Gminy Kikół Józef Predenkie-
wicz oraz przewodniczący Rady 
Gminy Kikół Jacek Sadowski.

Pomoc ofiarom 
przemocy 

W siedzibie Urzędu Gminy Ki-
kół (Plac Kościuszki 7, pok. nr 18) 
prowadzony jest punkt dla ofiar 
przemocy w rodzinie, gdzie porad 
udziela prawnik, który w godz. 15-
17 dyżurować będzie: 14 marca, 
11 kwietnia, 9 maja i 16 czerwca.

PERIODYK 

Panorama Kikoła
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Beneficjenci GOPS-u w Kikole, w ramach aktywizacji zawodowej i społecznej, uczestniczyli nie tylko w warsztatach i kursach zawodowych, były także wspólne wycieczki 

JOANNA MAŁECKA

Kursy zawodowe, warsztaty 
psychologiczne, zajęcia z dorad-
cą zawodowym oraz wycieczka 
integracyjna - wszystko to miało 
przygotować 73 długotrwale 
bezrobotnych mieszkańców gminy 
Kikół do znalezienia pracy.

Od stycznia 2012 roku Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Kikole 
realizował kolejną edycję projektu 
systemowego pod nazwą „Aktywiza-
cja zawodowa i społeczna osób bezro-
botnych długotrwale korzystających 
z pomocy społecznej z gminy Kikół”, 
współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej, w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Program Ope-
racyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.

W grudniu ubiegłego roku jego re-
alizacja dobiegła końca. Założenia 
zaplanowane we wniosku o dofinan-
sowanie oraz w harmonogramie pro-
jektu zostały zrealizowane.

Celem głównym projektu było prze-
ciwdziałanie wykluczeniu społeczne-
mu i marginalizacji 73 beneficjentów 
z terenu gminy Kikół poprzez stworze-
nie sprawnego systemu, umożliwiają-
cego osobom i rodzinom przezwycię-
żenie trudnych sytuacji życiowych.

W ramach projektu systemowego 
zrealizowane zostały, m.in.:
4 warsztaty psychologiczne

4 zajęcia z doradcą zawodowym 
4 kursy zawodowe:
- przedstawiciel handlowy z pra-

wem jazdy kategorii B
- kasjer - sprzedawca
- opiekunka dziecięca
- florystyka z bukieciarstwem
4 działania o charakterze środo-

wiskowym - warsztaty psychologicz-
no-pedagogiczne.

W ramach działań środowisko-
wych zorganizowana została także 
wycieczka do Trójmiasta. Wspólne 
wyjazdy sprzyjają bowiem aktywi-
zacji społecznej i integracji rodzin, 
a także zapewniają dzieciom różne 
atrakcje. 

Udział w poszczególnych dzia-
łaniach projektu był dla klientów 
ośrodka całkowicie bezpłatny. l 

Szansa na lepsze życie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kikole stara się aktywizować długotrwale bezrobotnych

WA R TO  W I E D Z I E Ć

201 684,69 
złotych to ogólna wartość 
ubiegłorocznego projektu. Wkład 
własny GOPS-u wynosił 21 176,89 
zł, dofinansowanie z funduszy Unii 
Europejskiej wyniosło 180 507,80 zł.

Ciepły obiad w świetlicy
W wyremontowanej świetlicy przy ul. 
Targowej 1 w Kikole 2 lutego został 
uruchomiony punkt wydawania posił-
ków, prowadzony przez Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Kikole. Z tej 
formy pomocy korzystają podopiecz-
ni ośrodka. Punkt utworzono dzięki 
środkom finansowym przekazanym 
przez Wojewodę Kujawsko-Pomor-
skiego, w ramach programu rządowe-
go „Pomoc państwa w zakresie doży-
wiania” oraz funduszom Gminy Kikół. 
Z pomocy aktualnie korzysta 67 osób - 
głównie samotnych i niemających żad-
nego źródła dochodu. Posiłki składają-
ce się z pełnego obiadu (zupa i drugie 
danie) dostarczane są przez przedsię-
biorcę wyłonionego w drodze prze-
targu nieograniczonego. Korzystający 

z tej formy pomocy chętnie przycho-
dzą skonsumować ciepły obiad, chwa-
ląc pomysł i smaczną kuchnię. Począt-
kowo zakładaliśmy wydawać ok. 50 
obiadów dziennie, jednak po prawie 
miesiącu funkcjonowania punktu 
okazuje się, że chętnych jest znacznie 
więcej. Z tej pomocy chętnie korzysta-
ją nawet osoby z oddalonych od punk-
tu miejscowości. W związku z tym, 
planujemy ogłosić kolejny przetarg na 
dodatkową ilość posiłków. (xx)

Wnioski o analizę prawnego stanu 
mienia nieruchomości gminy
Gmina Kikół podjęła działania ma-
jące na celu regulowanie stanów 
prawnych nieruchomości stanowią-
cych własność Gminy Kikół. W tym 
celu przygotowano dokumenta-
cję i złożono dziewięć wniosków 
do Wojewody Kujawsko-Pomor-
skiego o komunalizację 31 dzia-
łek o łącznej powierzchni 13,52 
ha, stanowiących drogi położone 
w Kikole, między innymi: ulice 
Toruńska, Łąkowa, Cichy Zaułek, 
Henryka Orszta, Spokojna, Pia-
skowa, Boczna, Ogrodowa, Mio-
dowa, części ulicy Złota Górka 
i Dożynkowa oraz dróg położo-

nych w miejscowości Wola, Lubin, 
Trutowo, Grodzeń. Złożono rów-
nież wniosek do Wojewody Ku-
jawsko-Pomorskiego o komunali-
zację działki rolnej o powierzchni 
0,56 ha położonej w Trutowie. 
Toczy się postępowanie w Sądzie 
Rejonowym w Lipnie o stwier-
dzenie nabycia nieruchomości 
przez zasiedzenie na rzecz Gminy 
Kikół dla nieruchomości obejmu-
jącej 21 działek zajętych pod dro-
gi o łącznej powierzchni 5,3152 
ha. Ponadto złożono trzy wnio-
ski w Wydziale Ksiąg Wieczy-
stych Sądu Rejonowego w Lipnie 

o ujawnienie bądź sprostowanie 
wpisów własności na rzecz Gminy 
Kikół. W Starostwie Powiatowym 
w Lipnie złożono kolejnych 16 
wniosków w sprawach związa-
nych z ujawnianiem, sprostowa-
niem i analizą stanu prawnego 
mienia Gminy Kikół. 

Aktualnie trwają prace związane 
z przygotowaniem kolejnych do-
kumentacji, która będzie podsta-
wą do wystąpienia do Wojewody 
Kujawsko-Pomorskiego bądź Sądu 
Rejonowego w Lipnie w sprawach 
związanych z nabyciem nierucho-
mości na rzecz Gminy Kikół. (jp)
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Emigranckie losy - część druga 
U schyłku XIX wieku i w pierwszych 
kilkudziesięciu latach XX stule-
cia Ziemię Dobrzyńską opuściło 
wielu ludzi, którzy w poszukiwaniu 
lepszych warunków życia decydo-
wali się na niebezpieczny rejs przez 
Ocean Atlantycki, by dotrzeć do 
ówczesnej ziemi obiecanej - Stanów 
Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Wychodźcy przekraczali grani-
cę w Dobrzyniu nad Drwęcą lub 
w Lubiczu. Możliwe to było dzięki 
specjalnym przepustkom wydawa-
nym przez wójtów lub po opłaceniu 
łapówki na rzecz urzędników gra-
nicznych. Stamtąd kierowali się do 
Torunia lub do Bydgoszczy, gdzie 
wsiadali do pociągów, którymi do-
cierali do portów niemieckich (Bre-
ma, Antwerpia, Hamburg). 

Przy każdym z portów pobudowa-
no specjalna hale, w których emi-
granci oczekiwali na odpłynięcie 
statku. W międzyczasie poddawani 
byli badaniom lekarskim, ponie-
waż władze amerykańskie zabroni-
ły wpuszczania na terytorium USA 
chorych na gruźlicę i inne choroby 
zakaźne oraz na wszelkiego rodzaju 
choroby umysłowe. Ponadto niepo-
żądane za oceanem były osoby kar-
łowate, nie posiadające konkretnego 
zawodu, a także ścigane lub wcze-
śniej karane. Wyjeżdżający spisy-
wani byli w specjalnych rejestrach. 
Niestety, polskie nazwiska często 
ulegały zniekształceniu. 

Na przestrzeni kilkudziesięciu lat 
z przełomu XIX i XX wieku w całej 
wielotysięcznej masie emigran-
tów znalazła się także spora grupa 
mieszkańców Kikoła. Tylko z portu 
w Hamburgu odpłynęło do USA pra-
wie 500 osób. Dzisiaj przypominamy 
nazwiska kolejnych kilkudziesięciu 
spośród nich: 

23. Bojorska Anna. Data odpływu 
- 28.04.1895 rok; urodzona ok. 1883 
roku; port docelowy - Nowy Jork; 
miejsce zamieszkania - Sumin; statek 
- Palatia.

24. Bojorski Teofil. Data odpływu 
- 28.04.1895; ur. w 1873 roku; Nowy 
Jork; Sumin; Palatia.

25. Bonkowski Ludwik. Data od-
pływu - 23.02.1907; ur. w 1882 roku; 
Nowy Jork; Kikół; Pretoria.

26. Bonowicz Jan. Data wypły-
nięcia - 9.12.1905; ur. w 1876; Nowy 
Jork; Kikół, Wolęcin; Blücher.

27. Borawska Władysława. Data 
wypłynięcia - 15.11.1901; ur. w 1871; 
Nowy Jork; Kikół; Barcelona.

28. Borawski Bolesław. Data wy-
płynięcia - 2.06.1895; ur. w 1895; No-
wy Jork; Kikół; Persia.

29. Borawska Bronisława. Data wy-
płynięcia - 2.06.1895; ur. w 1869; No-
wy Jork; Kikół; Persia.

30. Borawski Maksymilian. Data 
wypłynięcia - 2.06.1895; ur. w 1864; 
Nowy Jork; Kikół; Persia.

31. Borowicz Józef. Data wypłynię-
cia - 24.03.1903; ur. w 1880; Nowy 
Jork; Kikół; Bulgaria.

32. Borowski Bolesław. Data wypły-
nięcie - 29.11.1902; ur. w 1880; Nowy 
Jork; Kikół; Patricia.

33. Bozaiński Teofil. Data wypły-
nięcia - 3.05.1902; ur. w 1874; Nowy 
Jork; Kikół; Graf Waldersee.

34. Bozański Józef. Data wypłynię-
cia - 8.03.1896; urodzony w 1876; No-
wy Jork; Kikół; Moravia.

35. Bremann Esther. Data wypły-
nięcia - 9.11.1898; ur. w 1880; Lon-
dyn; Kikół; Ophelia.

36. Brucka Franciszka. Data wypły-
nięcia - 20.07.1905; ur. w 1888; Nowy 
Jork; Kikół; Blücher.

37. Brudzeńska Józefa. Data wy-
płynięcia - 31.12.1899; ur. w 1843; 
Nowy Jork; Kikół; Pennsylvania.

38. Brum Leiser. Data wypłynięcia 
- 28.10.1904; ur. w 1874; Kikół; Lon-
dyn; Cressida.

39. Brzezicki Jan. Data wypłynięcia 
- 23.04.1910; ur. w 1881; Nowy Jork; 
Kikół; Pennsylvania.

40. Bukowska Marianna. Data wy-
płynięcia - 7.02.1892; ur. w 1871; No-
wy Jork; Kikół; Scandia.

41. Bukowski Feodor (Teodor?). Da-
ta wypłynięcia - 6.05.1911; ur.  w 1893; 
Nowy Jork; Kikół; Pennsylvania.

42. Buniewicz Antonia(?). Data wy-
płynięcia - 21.04.1901; ur. w 1879; No-
wy Jork; Kikół; Batavia.

43. Bunkowski Aleksander. Data 
wypłynięcia - 14.04.1901; ur. w 1882; 
Nowy Jork; Kikół; Graf Waldersee.

44. Bunkowska Emilia. Data wypły-
nięcia - 13.03.1901; ur. w 1884; Nowy 
Jork; Kikół; Taormina.

45. Bunkowski Fryderyk. Data wy-
płynięcia - 22.03.1906; ur. w 1888; 
Nowy Jork; Kikół; Amerika.

46. Bunkowski Ludwik. Data wy-
płynięcia - 13.03.1901; ur. w 1882; 
Nowy Jork; Kikół; Taormina.

47. Bunkowski Wilhelm. Data wy-
płynięcia - 25.06.1904; ur. w 1887; 
Nowy Jork; Kikół; Pretoria.

48. Cegielska Józefa. Data wypły-
nięcia - 25.04.1909; ur. w 1889; Nowy 
Jork; Kikół; Blücher.

49. Cegielski Julian. Data wypły-
nięcia - 19.09.1901; ur. w 1861; Nowy 
Jork; Kikół; Deutschland.

50. Cegielski Konstanty. Data 
wypłynięcia - 5.05.1910; ur. w 1868; 
Nowy Jork; Kikół; Kaiserin Auguste 
Victoria.

51. Cendroński Stefan. Data wy-
płynięcia - 12.11.1910; ur. w 1882; 
La Plata; Kikół; Santa Maria.

52. Chechonstowski Mosche. 
Data wypłynięcia - 17.03.1907; ur.  
w 1886; Nowy Jork; Kikół; Graf Wal-
dersee.

53. Chiflińska Marianna. Data wy-
płynięcia - 18.05.1899; ur. w 1843; 
Nowy Jork; Kikół; Fürst Bismarck.

54. Chiliński Stanisław. Data wy-
płynięcia - 7.02.1892; ur. w 1871; 
Nowy Jork; Kikół; Scandia.

55. Chlast Estera. Data wypłynię-
cia - 23.02.1896; ur. w 1841, Nowy 
Jork; Kikół; Italia.

56. Chlast Kalman. Data wypły-
nięcia - 16.10.1891; ur. w 1873; No-
wy Jork; Kikół; Columbia.

57. Chlast Moses. Data wypłynię-
cia - 22.10.1896; ur. w 1836; Nowy 
Jork; Kikół; Augusta Victoria.

58. Cichocka Franciszka. Da-
ta wypłynięcia - 29.06.1911; ur. 
w 1895; Nowy Jork; Kikół; Ameri-
ka.

59. Cichocka Stanisława. Da-
ta wypłynięcia - 29.06.1911; ur. 
w 1884; Nowy Jork; Kikół; Amerika.

60. Cichocki Wojciech. Data wypły-
nięcia - 29.06.1911; ur. w 1878; Nowy 
Jork; Kikół; Amerika.

61. Ciecewisz (Ciećwierz?) Jędrzej. 
Data wypłynięcia - 26.04.1902; ur. 
w 1884; Nowy Jork; Kikół; Patricia.

62. Ciechocka Marta. Data wypły-
nięcia - 27.10.1901; ur. w 1879; Nowy 
Jork; Kikół; Phoenicia.

63. Ciegielski Wacław. Data wypły-
nięcia - 3.05.1902; ur. w 1884; Nowy 
Jork; Kikół; Graf Waldersee.

64. Czachewicz Franciszek. Data 
wypłynięcia - 24.11.1903; ur. w 1876; 
Nowy Jork; Kikół; Moltke.

65. Czeszwisz (Ciećwierz?) Jędrzej. 
Data wypłynięcia - 27.05.1906; ur. 
w 1885; Nowy Jork; Kikół; Patricia.

66. Czyżewska Julia. Data wypły-
nięcia - 11.04.1903; ur. w 1886; Nowy 
Jork; Kikół; Batavia.

67. Damski Wojciech. Data wypły-
nięcia - 9.04.1904; ur. w 1872; Nowy 
Jork; Kikół; Graf Waldersee.

68. Dechmerowski Stanisław. Data 
wypłynięcia - 25.04.1903; ur. w 1885; 
Nowy Jork; Kikół; Graf Waldersee.

69. Dembiński Józef. Data wypły-
nięcia - 26.04.1902; ur. w 1870; Nowy 
Jork; Kikół; Patricia
70. Derent Józef. Data wypłynięcia  
- 20.05.1905; Nowy Jork; Kikół; Pen-
nsylvania. 
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W I D Z I E L I Ś M Y

Nasz Dream Team  
zagra w województwie

W niedzielę, 3 lutego, odby-
ły się ostatnie spotkania Ligi 
Halowej, po których nastąpi-
ło podsumowanie rozgrywek 
i wręczenie nagród przez wójta 
Gminy Kikół Józefa Predenkie-
wicza oraz przewodniczącego 
Rady Gminy Jacka Sadowskie-
go.
Zwycięzcą Ligi Halowej została 
drużyna Dream Team, drugie 
miejsce zajął zespół Domina-
torów, a trzecie drużyna San 
Marino. Tym samym drużyna 

Dream Teamu będzie reprezen-
tować Gminę Kikół w rozgryw-
kach wojewódzkich.
Najlepszym strzelcem Ligi Ha-
lowej został Łukasz Osiński 
(Dominatorzy), natomiast naj-
lepszym bramkarzem okazał się 
Sebastian Jabłoński (Rumuń-
scy Bojownicy).
Serdecznie dziękujemy zawod-
nikom za sportową walkę oraz 
kibicom za liczny udział i gorą-
cy doping.
                           TEKST: ARTUR REDMERSKI

Redakcja: „Panorama Kikoła” 
- Kwartalnik Gminy Kikół
Urząd Gminy Kikół 
Plac Kościuszki 7,  87-620 Kikół 
telefon: +48 54 289 46 70,  
fax: +48 54 289 46 70

Autorzy tekstów: Józef Predenkie-
wicz , Krzysztof Kuczkowski , Joanna 
Małecka, Artur Redmerski

Przygotowanie i druk: 
Express Media, ul. Warszawska 13,  
85-058 Bydgoszcz - sekretariat tel. 52 
32 60 730, e-mail:redakcja@express.
bydgoski.pl, www.expressmedia.pl

Druk: Drukarnia Express Media, 
Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 229,  
tel. 52 58 12 310.

O  N A S

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kikole spotkały się z Jackiem Cudnym, 
który pisze wiersze oraz teksty piosenek dla najmłodszych

Spotkanie z poetą
Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Kikole mieli okazję spotkać się 
z autorem wierszy dla dzieci 
 - Jackiem Cudnym.

To była niezapomniana lekcja, 
która upłynęła na czytaniu wier-
szy i  przeróżnych konkursach. 
Uczestnicy zajęć musieli urucho-
mić wyobraźnię, by poradzić sobie 
z serwowanymi przez poetę za-
gadkami. 

W ten sposób dzieci dowie-
działy się, jak powstają rymo-
wane wierszyki, których Jacek 
Cudny ma tak wiele na swoim 
koncie. Ten prawnik z wykształ-
cenia, mieszkający we Włocław-

ku, w pewnym momencie życia 
postanowił zabrać się za pisanie 
wierszy i efekty są naprawdę re-
welacyjne. Tomiki „Wiersze za 
jeden uśmiech”, „Malinowa Li-
manowa” czy „Ładne kwiatki” 
przypadły do gustu najmłodszym 
czytelnikom. Ich zaletą są piękne 
ilustracje, których autorem jest 
grafik - Jacek Puzio. Tylko brać 
książeczkę do ręki i czytać!

Dzieci poznały również stronę in-
ternetową: www.wierszykizfabry-
ki, na której mogą czytać wiersze 
Jacka Cudnego, słuchać piosenek 
z jego tekstami oraz rozwiązywać 
zagadki. Naprawdę warto ją czasa-
mi odwiedzić.   (mch)  
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Pomyłka  
w druku

W artykule opublikowanym w CLI 
z dnia 7 lutego bieżącego roku znalazł 
się błąd pisarski. Korzystając z okazji, 
chciałbym go skorygować. Stosowne 
zdanie powinno mieć brzmienie: 

„Minister finansów w 2011 roku 
zmienia jednak kwotę bazową do na-
liczania tego podatku z 37,64 do 74,18 
zł! Powoduje to kwotowy wzrost 
stawki ministerialnego podatku aż 
o 97 procent! Myśmy zredukowali tę 
podwyżkę ministra o 52 procent, tj. 
do stawki 55 zł.”  (xy)  

I Memoriał 
im. Andrzeja 
Blachowskiego
10 lutego z inicjatywy nauczycieli w-f 
w hali sportowej ZS w Kikole odbył się 
turniej piłki siatkowej kobiet i męż-
czyzn w I Memoriale im. Andrzeja 
Blachowskiego - nauczyciela, wy-
chowawcy, wieloletniego dyrektora 
szkoły, działacza społecznego i sporto-
wego. Do turnieju zgłosiło się 11 czte-
roosobowych drużyn. W grupie kobiet 
wygrały „Szatany”, a w grupie męskiej 
drużyna „Izolator Boguchwała”.
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