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U R O C Z YS TO Ś Ć  W  T R U TO W I E

W Trutowie 27 kwietnia odbyła się 
uroczysta msza święta dziękczynna 
za kanonizację błogosławionego 
Jana Pawła II. Była to również wiel-
ka radość oo. karmelitów i parafian  
z poświęcenia nowo wymienionego 
pokrycia dachowego na klasztorze 
w Trutowie. Organizatorami uroczy-
stości byli: oo. karmelici, Starosta 
Lipnowski oraz Wójt Gminy Kikół.
Obchody rozpoczęły się montażem 
słowno-muzycznym poświęco-
nym świętemu Janowi Pawłowi II 
w wykonaniu dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej w Woli. Mszy świętej kon-
celebrowanej przewodniczył ojciec 
prowincjał Tadeusz Popiela. Po mszy 
wszyscy udali się pod pomnik Jana 
Pawła II, pod którym wygłoszono 
okolicznościowe mowy, a delegacje 
złożyły kwiaty. Ojciec prowincjał do-
konał poświęcenia dachu z wysię-
gnika wozu strażackiego, na którym 
towarzyszył mu Starosta Lipnowski 
Krzysztof Baranowski. Zaprezento-
wany oraz poświęcony został rów-
nież nowy autokar Starostwa Powia-
towego w Lipnie. Uczestnicy tego 
radosnego spotkania mogli także 
obejrzeć występy Orkiestry Repre-
zentacyjnej Powiatu Lipnowskiego, 
scholi parafialnej oraz Klubu Seniora 
„Jesienny Liść” z repertuarem po-
święconym Ojcu Świętemu Janowi 
Pawłowi II. 
Na zakończenie spotkania na 
wszystkich uczestników czekał cie-
pły posiłek, ufundowany przez Wój-
ta Gminy Kikół.

  TEKST I ZDJĘCIA: K.K.

Podziękowaliśmy 
za kanonizację 
błogosławionego 
Jana Pawła II



 
Dzięki staraniom władz Gminy Kikół i Powiatu Lipnowskiego realizowanych i planowanych jest 
obecnie na jej terenie kilka bardzo ważnych inwestycji, które mają na celu polepszenie życia naszych 
mieszkańców, poniżej są one w krótki sposób scharakteryzowane.
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4Budowa 167 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 
Gminy Kikół:

W związku z ogłoszonym przez 
Urząd Marszałkowski konkursem 
w ramach działania 321 „Podstawo-
we usługi dla gospodarki i ludności 
wiejskiej” Gmina Kikół w odpowiedzi 
na ten konkurs przygotowała wnio-
sek z kompletem wymaganych za-
łączników o dofinansowanie zadania 
pn. „Budowa przydomowych oczysz-
czalni ścieków na terenie Gminy Ki-
kół”. Łączny koszt inwestycji wynosi  
1 676301,86 zł. Wnioskowana kwota 
dofinansowania wynosi 681423 zł. 
Przetarg na w/w inwestycje został 

ogłoszony 6 maja 2014 roku. W ra-
mach zadania wybudowanych zosta-
nie 167 sztuk przydomowych syste-
mów oczyszczania ścieków.
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Inwestycje na terenie Gminy Kikół
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4 Przebudowa ulicy Bocznej w Kikole:

31 marca 2014 roku został rozstrzygnięty przetarg, wpłynęło sześć ofert. 
Wygrała firma EURO-SYSTEM Rosochowicz Łukasz ul. Mickiewicza 100, 87-
100 Toruń, która zaoferowała wykonanie zadania za kwotę 337 608,49 zł. 
Długość przebudowywanego odcinka wynosi 171 mb. Powstanie droga o sze-
rokości 5 m o nawierzchni z kostki betonowej. Odwodnienie nawierzchni od-
bywać się będzie za pomocą kanalizacji deszczowej rozsączającej o długości 
145,60 m. Zakończenie prac planowane jest na czerwiec 2014 roku.

4 Budowa i przebudowa chodników (szlaków pieszych) w miejscowości Kikół:

Inwestycja dofinansowana z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu oś 3 „Jakoś życia na obsza-
rach wiejskich i różnice gospodarki wiejskiej, działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”. Przetarg 
został ogłoszony 21 lutego 2014 roku, wpłynęło 10 ofert. Wygrała firma Spółdzielcze Przedsiębiorstwo 
Budowlane w Kikole, Lubin 88, 87-620 Kikół, która zaoferowała kwotę 127 914,67 zł. Koniec robót bu-
dowlanych przewiduje się na 1 czerwca 2014 roku. W ramach inwestycji wykonany zostanie, zarówno 
chodnik, jak i wjazdy na posesje o łącznej powierzchni 1228 m2.

Przetarg ogłoszono 14 kwietnia 
2014 roku, wpłynęły trzy oferty. 
Wygrała firma Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych Spółka z o.o. 
ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 
Lipno, która zaoferowała kwotę 
234 628,40 zł. Koniec robót bu-
dowlanych przewiduje się na 31 
lipca 2014 roku.
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4 Modernizacja drogi w miejscowości Sumin:

Ulica Boczna w Kikole

Przydomowa oczyszczalnia

Droga w miejscowości Sumin
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W roku 2014, jak i w latach po-
przednich, powiat lipnowski stara 
się w ramach pomocy pomiędzy 
samorządami zabezpieczać środki 
finansowe na poprawę infrastruk-
tury, zarówno drogowej, jak i po-
prawę stanu zabytków czy dotację 
na poprawę bezpieczeństwa prze-
ciwpożarowego. Od 2008 do 2013 
roku powiat przeznaczył w ramach 
pomocy środki rzędu 5 907 621 zł na 
terenie Gminy Kikół.

W samym roku 2014 powiat 
zabezpieczył środki na zadania:

1. Ochrona zabytków:

4 Klasztor oo. Karmeli-
tów w Trutowie, remont wieży  
- kwota 130 000 złotych

4 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. 
Świętego Wojciecha w Kikole - kwo-
ta 30 000 złotych

2. Remont dróg:

4 droga nr 2705C Kikół - Makó-
wiec na odcinku 1500 m - kwota 
352 500 złotych

4 droga nr 2703C Sikórz - Kikół  
na odcinku 1000 m - kwota 235 000 
złotych

4 droga Grodzeń Wildno na od-
cinku 1000 m - kwota 256 000 zł

3. Budowa chodników: w miej-
scowości Kikół ul. Wesoła o długości 
200 m - kwota 30 000 złotych

4. Ochrona przeciwpożarowa: dla 
OSP Kikół - kwota 9 000 zł

OGÓŁEM POWIAT LIPNOW-
SKI PRZEZNACZYŁ W 2014 ROKU 
KWOTĘ 1 042 500 ZŁ NA ZADANIA, 
KTÓRE BĘDĄ REALIZOWANE NA 
TERENIE GMINY KIKÓŁ.

Współpraca pomiędzy samorzą-
dem Gminy Kikół a samorządem 
Powiatu Lipnowskiego jest po-
myślna, ponieważ koncentruje 
się na dbałości o dobro lokal-
ne. Najważniejszym celem jest 
współdziałanie, do którego na-
leży zachęcać wszystkich miesz-
kańców i traktować ich jak part-
nerów, a nie zwykłych petentów. 
Takie też działania podejmowane 
są przez te samorządy. 

4 Budowa placu zabaw w miejscowości Wola:

8 maja 2014 roku została pod-
pisana umowa z Urzędem Mar-
szałkowskim na budowę placu 
zabaw. Projekt dofinansowany 
w ramach Programu oś 4 „Le-
ader” działania 413 „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju”, 
kwota dofinansowania wynosi 
około 24 376,80 zł, co pokryje 
niemal 80 procent kosztów tego 
przedsięwzięcia.

4 Utylizacja azbestu na terenie Gminy Kikół:

Projekt finansowany ze środ-
ków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Toruniu. Prze-
targ ogłoszono 25 kwietnia 
2014 roku, wpłynęły trzy oferty. 
Przetarg cały czas jest na etapie 
analizowania zgłoszonych ofert. 
Najniższa zaoferowana kwota 
wykonania zadania to 52 016,18 
zł. Koniec robót budowlanych 
przewiduje się na 30 październi-
ka 2014 rok.

Fo
t. 

na
de

sł
an

e

Usuwanie pokryć z azbestu
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Plac zabaw  
w miejscowości 
Wola

Budżet Gminy Kikół znowu 
zostanie zasilony pokaźną kwotą 
z Unii Europejskiej tym razem na 
termomodernizację budynków 
szkoły i urzędu w Kikole

Gmina Kikół 24 lipca 2013 roku 
złożyła w ogłoszonym konkur-
sie wniosek o dofinansowanie 
projektu pn. „Termomoderniza-
cja budynku szkoły i budynku 
Urzędu Gminy w Kikole” z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach działa-
nia 2.3 „Rozwój infrastruktury 
w zakresie ochrony powietrza”, 
w ramach Osi priorytetowej 2. 
„Zachowanie i racjonalne użyt-
kowanie środowiska”, Regional-
nego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego na lata 2007-2013. 

Wniosek o dofinansowanie speł-
nił niezbędne kryteria, zarówno 
formalne, jak i merytoryczne.

Następnie 2 kwietnia 2014 roku 
uchwałą nr 14/423/14 Zarządu 
Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego Gmina Kikół otrzymała  
85 procent dofinansowania w wy-
sokości 978.753, 93 zł, podczas gdy 
całkowita wartość projektu wynosi  
1. 314. 251, 56 zł przy kosztach kwa-
lifikowalnych 1. 151. 475 , 22 zł.

W ramach projektu przeprowa-
dzona zostanie termomoderniza-
cja budynku szkoły w Kikole oraz 
budynku Urzędu Gminy w Kikole.

Głównym celem projektu jest 
poprawa jakości powietrza, ogra-
niczenie spalania i redukcja emi-
sji zanieczyszczeń do środowiska 
oraz  zmniejszenie strat ciepła, 
a tym samym redukcja zapotrze-
bowania na ciepło.

WÓJT GMINY 
JÓZEF  PREDENKIEWICZ
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Mury budynków Urzędu Gminy Kikół, a także...
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... szkoły w Kikole dzięki unijnej dotacji zostaną ocieplone
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Pragniemy zaprezentować Pań-
stwu debiutancką pracę histo-
ryczną, poświęconą przeszło-
ści Kikoła, której autorką jest 
uczennica klasy III a Publicznego 
Gimnazjum w Kikole Alicja Bo-
cianowska. Praca ta została zgło-
szona do V edycji Konkursu Ogól-
nopolskiego „Losy bliskich i losy 
dalekich - życie Polaków w latach 
1914-1989” i zakwalifikowana do 
etapu wojewódzkiego podobnie 
jak osiem prac innych uczniów. 
Gratulujemy sukcesu!

,,W hołdzie wszystkim  
polskim lotnikom poległym  

w czasie II wojny światowej”

I. WSTĘP
Przeszłość mojej rodziny nigdy nie 
była łatwa, ale zawsze opierała się 
na poświęceniu i nieocenionym pa-
triotyzmie. Szczególnie w czasach 
prześladowań i krwawych rządach 
nazistów moja rodzina czuła ducha 
walki i nie pozwoliła, by reżim fa-
szystowski złamał jej godność. Każ-
dy z jej członków był na swój spo-
sób bohaterem, ale największym 
autorytetem jest dla mnie Tadeusz 
Kuźmiński. 

Tadeusz był bratem mojej babci, 
Agnieszki Polakowskiej. To wła-
śnie dzięki niej poznałam historię 
jego życia. Jednak przez lata jej 
wspomnienia o nim przyblakły, 
a jedynymi pamiątkami jakie po 
nim pozostały, są odznaczenia 
zwane potocznie gapami lotni-
czymi, krzyżyki, monety, żylet-
ki, stary album i tylko jeden list. 

Powodem tak niewielkiej ilości 
pamiątek jest to, iż moja babcia 
w obawie o zdrowie swojej matki 
spaliła niemal wszystkie jego rze-
czy. Tym właśnie sposobem z kil-
kudziesięciu listów, które Tadeusz 
napisał do rodziny, pozostał tylko 
jeden. Mogę sobie tylko wyobra-
żać, co było napisane w pozosta-
łych, jakie emocje nim kierowały 
podczas misji. Wiem, że jego naj-
większym marzeniem było życie 
w kraju wolnym od nienawiści,  
rzezi niewinnych osób i obaw o to, 
czy Bóg pozwoli mu przetrwać ko-
lejny dzień. To wszystko było dla 
niego impulsem, by działać i zmie-
niać ten stan beznadziei, jakim by-
ła II wojna światowa.

1 Tytuł pieśni napisanej w 1976 roku przez Jana Pietrzaka
2 ,,Morze, nasze morze”- utwór kpt. Adama Kowalskiego, pochodzący z przełomu lat 20. i 30. XX wieku

„Żeby Polska była Polską”1

Tadeusz Kuźmiński - fotografia  
ze zbiorów rodzinnych

List Tadeusza - zachowany do dziś

II. LOSY RODZINY KUŹMIŃSKICH 
W LATACH 1939-1945

Moi pradziadkowie wraz z licz-
ną rodziną mieszkali w Kikole. 
W tamtych czasach była to mała, 
wiejska miejscowość, co sprawi-
ło, że sytuacja materialna miesz-
kańców była trudna. Wybuch 
wojny tylko pogorszył ten stan. 
W czasach okupacji niemieckiej 
(1939-1945 rok) ludność Kikoła 
musiała decydować, czy jest po 
stronie okupanta, czy przeciwko 
niemu. Już 2 września 1940 roku 
wprowadzono tak zwane Volks-
listy, czyli niemieckie listy naro-
dowościowe. Ludzie, którzy je 
podpisywali, mogli liczyć na lep-
sze warunki  życia. Volkslisty były 
podzielone na cztery kategorie: 
Volksdeutscher, Deutschstammi-
ge, Eingedeutsche, Ruckgedeut-
sche. Każdy, kto chciał zostać wpi-
sanym do stosownego rejestru, 
musiał wypełnić ankietę.

Mimo ewentualnych korzyści 
wynikających z podpisania tej 
listy, a także wbrew namowom 
zaprzyjaźnionego urzędnika, 
biedna, ale przepełniona patrio-
tyzmem rodzina nie podpisała 
jej. Z tej przyczyny jej członków 
spotkały różne represje i prze-
śladowania. Naziści zabierali im 
kartki żywnościowe, eksmitowali 
z mieszkań i zabraniali kupowa-
nia w lepiej zaopatrzonych skle-
pach. Moja rodzina była więc 
zmuszona do zakupów tylko 
w tych obskurnych, najgorszych 
miejscach, gdzie można było ku-
pić co najwyżej marmoladę z bu-

raków (w której często znajdo-
wano szczurze łapki) i spleśniały 
chleb. Niepodpisanie listy spra-
wiło, że cała moja rodzina zna-
lazła się na pierwszym miejscu 
wykazu osób przeznaczonych 

na spalenie w nowo budowanym 
krematorium w pobliskiej wsi 
Moszczonne. Na szczęście, obiekt 
ten jednak nie został ukończony, 
a moją rodzinę pozostawiono 
przy życiu.

Tablica genealogiczna rodu Kuźmińskich

III. ŻYCIORYS TADEUSZA
Tadeusz Kuźmiński urodził się 

31 października 1917 roku. Wraz 
z ojcem Antonim oraz matką Fran-
ciszką (z domu Nastachowską) za-
mieszkał w Kikole. Miał siedmioro 
młodszego rodzeństwa, jednakże 
czworo z nich zmarło tuż po uro-
dzeniu lub w wieku dziecięcym. 
Jego ojciec był robotnikiem drogo-
wym, natomiast matka pracowała 
dorywczo u rolników, równocześnie 
opiekując się domem i dziećmi.  

Dzieciństwo Tadeusza wypełnia-
ły papierowe modele samolotów. 
Początkowo konstruował je jedynie 
dla zabawy, szybko jednak zamie-
niło się to w jego największą pasję. 

Uwielbiał o nich słuchać oraz pa-
trzeć jak latają. Często puszczał je 
po pokoju i z rozbawieniem obser-
wował, jak wpadają do garnków lub 
talerzy. Po ukończeniu Szkoły Ele-
mentarnej w Kikole i Gimnazjum 
w Lipnie postanowił spełnić swoje 
marzenie i zostać pilotem. W tym 
celu wyjechał do Torunia, gdzie 
w 1938 roku ukończył podstawowy 
i wyższy kurs pilotażu w 4. Pułku 
Lotniczym w Toruniu, powstałym 
w miejsce dawnej Szkoły Obserwa-
torów i Strzelców. Gdy wybuchła II 
wojna światowa, Tadeusz miał 22 
lata. Podczas swoich krótkich po-
bytów w rodzinnym domu, uczył 
swoje rodzeństwo patriotycznych 

piosenek, w tym swojej ulubionej 
pt. ,,Morze, nasze morze”2.

Niestety, nie udało mi się ustalić, 
gdzie walczył podczas Kampanii 
Wrześniowej. Wiem natomiast, że po 
upadku Polski przedzierał się wraz 
z innymi żołnierzami na zachód Eu-
ropy, aby dalej walczyć w obronie 
Ojczyzny. Wszystkie pieniądze, któ-
re wówczas udało mu się zgroma-
dzić, przesyłał wraz z listami rodzi-
nie. Jednak w związku z represjami 
jakie dotykały rodziny Polaków wal-
czących za granicą, listy przychodzi-
ły do bliskiego przyjaciela Tadeusza, 
który mieszkał w Sikorzu. 
4 Ciąg dalszy opublikujemy w ko-
lejnym wydaniu „Panoramy Kikoła”
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G M I N N E  Z AW O DY  W Ę D K A R S K I E

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wędkarze 
po raz drugi  
walczyli 
o Puchar Wójta 
Gminy Kikół

1 maja, już po raz drugi, nad jezio-
rem w Lubinku odbyły się zwody 
wędkarskie o Puchar Wójta Gminy 
Kikół. Udział wzięły cztery drużyny, 
mające w składzie po siedmiu za-
wodników: Koło nr 112, Klub Senio-
ra, WKS-Stynka oraz drużyna Urzę-
du Gminy Kikół.
Zawodnicy spotkali się nad je-
ziorem w godzinach porannych, 

zapoznali z regulaminem, rozlo-
sowali stanowiska i po sygnale za-
rzucili swoje wędki. Wykorzystując 
własne umiejętności i zanęty, pra-
cowali, zarówno na sukces swoich 
drużyn, jak i indywidualny. Po za-
kończeniu zawodów komisja kon-
kursowa przystąpiła do ważenia 
złowionych ryb na poszczególnych 
stanowiskach.

I miejsce zdobyło Koło nr 112 
w Lipnie - 29,130 kg złowionych ryb;  
II miejsce WKS-Stynka - 27,730 kg;  
III miejsce zajęła drużyna Klubu 
Seniora z wynikiem 24,580 kg, na-
tomiast na IV miejscu uplasowała 
się drużyna Urzędu Gminy w Kiko-
le z wynikiem 6,370 kg. Puchar dla 
Najlepszego Zawodnika otrzymał 
Maciej Wiśniewski z drużyny Koła 

na 112, który złowił 7,840 kg ryb. Pu-
char Przechodni za Największą Rybę 
zdobył Paweł Muszałowski (Koło nr 
112) za leszcza o długości 39 cm. 
Puchary zwycięzcom wręczył wójt 
Gminy Kikół Józef Predenkiewicz. 
Po zakończonych zawodach dla 
uczestników przygotowany został 
poczęstunek.

Tekst i zdjęcia: K.K.

W I D Z I E L I Ś M Y

Spotkanie wielkanocne
W kwietniu w Zespole Szkół 
w Kikole odbyło się tradycyj-
ne już spotkanie wielkanocne 
mieszkańców Gminy Kikół. 
Organizatorami było Staro-
stwo Powiatowe w Lipnie oraz 
Urząd Gminy w Kikole.

W spotkaniu uczestniczyło 400 
mieszkańców, którzy chcieli wspól-

nie i radośnie spędzić sobotnie 
popołudnie, kosztując potraw 
wielkanocnych. Była to również 
doskonała okazja do rozmów 
w tak licznym gronie albo do od-
nowienia nieco zapomnianych 
znajomości. Uczestnicy życzyli so-
bie, aby było im dane spotkać się 
ponownie w komplecie na spo-
tkaniu opłatkowym. Do zebranych 

swoje słowo i życzenia skierowali, 
starosta lipnowski - Krzysztof Ba-
ranowski, wójt Gminy Kikół - Józef 
Predenkiewicz oraz ksiądz Marek 
Mrówczyński. 
Poświęcenia pokarmów oraz bło-
gosławieństwa wszystkim zgroma-
dzonym udzielił ojciec prowincjał 
Kazimierz Kowalski z Krakowa. 
                                      TEKST I ZDJĘCIA: K.K.
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Kikół zna Unię

W Zespole Szkół Inżynierii Środo-
wiska w Toruniu 21 marca odbył 
się finał XIII edycji Konkursu Wie-
dzy o UE „Razem w Unii 2014”. 
Tematem przewodnim konkursu, 
skierowanego do uczniów szkół 
gimnazjalnych z terenu woje-
wództwa kujawsko-pomorskie-
go, była „Ochrona Środowiska 
a Unia Europejska”.Do II etapu 
- finału przystąpili uczniowie 
z 22 szkół gimnazjalnych wy-
łonionych wcześniej w drodze 
eliminacji szkolnych (5 uczniów 
z każdej szkoły gimnazjalnej), 
którzy przyjechali z regionu ku-
jawsko-pomorskiego. Konkurs 
składał się z dwóch etapów - 
części pisemnej i ustnej. Pytania 
konkursowe dotyczyły znajo-
mości podstawowych informacji 
o krajach UE, ich kulturze, archi-
tekturze, historii i ochronie śro-
dowiska. Test pisemny wyłonił 
dziewięciu finalistów (w tym Ali-
cję Bojanowską, Justynę Dębską 
i Lidię Żurańską), którzy przed 
publicznością zmagali się z prze-
myślnymi i trudnymi quizami, 
aby udowodnić, że ich wiedza 
o Unii jest imponująca. Dokonali 
tego celująco. Justyna Dębska 
została zwyciężczynią, drugie 
miejsce zajęła Lidia Żurańska, 
na miejscu piątym uplasowała 
się Alicja Bojanowska. Publiczne 
Gimnazjum w Kikole reprezento-
wały także: Patrycja Marcinkow-
ska oraz Natalia Stańczyk. 
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W Zespole Szkół w Kikole 4 kwiet-
nia zespoły uczniowskie prezento-
wały wybrane przez siebie tematy 
debat do Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Uczennice są kandydatkami na po-
słanki Sejmu Dzieci i Młodzieży, 
który zbiera się co roku 1 czerwca 
w Międzynarodowym Dniu Dziec-
ka. Organizowany jest przez Kan-
celarię Sejmu RP przy współpracy 
z Centrum Edukacji Obywatelskiej, 
Ministerstwem Edukacji Narodowej 
oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. 
Celem projektu edukacyjnego, a tym 
samym rekrutacji do Sejmu Dzie-
ci i Młodzieży jest zaangażowanie 

uczniów i uczennic w działania na 
rzecz swojej szkoły, swojego najbliż-
szego otoczenia oraz zwiększenie 
wiedzy na temat dotyczący danej 
kadencji Sejmu. Zanim uczestni-
cy i uczestniczki projektu zasiądą 
w poselskich ławach, przeprowa-
dzają w swoich szkołach i miejsco-
wościach debaty. Tematy debat 
w każdym roku są różne. Najwyżej 
ocenione prace są podstawą do za-
kwalifikowania się na listy posłów 
i posłanek.

Każdego roku tysiące uczniów 
z całej Polski ubiegają się o mandat 
młodego posła, a ich zadaniem jest 
przeprowadzenie interesującej de-

baty w swojej szkole lub środowisku 
lokalnym na wybrany temat. Spra-
wozdanie z wydarzenia jest następ-
nie oceniane przez komisję, która 
wyłania 460 przedstawicieli mło-
dzieżowego Sejmu. Warto dodać, że 
Polska jako pierwsza zainicjowała 
taki sposób aktywizowania młodzie-
ży i zapoznania jej ze specyfiką funk-
cjonowania władzy legislacyjnej. 

Do XX Sesji Sejmu Dzieci i Mło-
dzieży zakwalifikowały się trzy ze-
społy: 

1. Joanna Grudowska i Aleksan-
dra Piotrowska - dziewczęta uzy-
skały drugi wynik w województwie 

i będą brały udział w pracach komi-
sji.

2. Lidia Żurańska i Justyna Dęb-
ska - dziewczyny uzyskały siódmy 
wynik w województwie.

3. Magdalena Fabiszewska 
i Patrycja Marcinkowska - uczenni-
ce uzyskały jedensaty wynik w wo-
jewództwie.

Kilku punktów zabrakło Monice 
Czajkowskiej i Anecie Mylkie.

Wszystkie uczennice zasługują 
na słowa uznania, gdyż pracowały 
z pełnym poświęceniem i zaangażo-
waniem. 
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Joanna Grudowska i Aleksandra 
Piotrowska. Temat debaty: Nie 
tylko wybory - jak młodzi mogą 
wpływać na rzeczywistość i aktywnie 
uczestniczyć w demokracji?
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Lidia Żurańska i Justyna Dębska. 
Temat debaty: Jak wykorzystywać 
możliwości, które daje nam 
członkostwo w Unii Europejskiej?
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Magdalena Fabiszewska i Patrycja 
Marcinkowska. Temat debaty: Jak 
wykorzystywać możliwości, które 
daje nam członkostwo w Unii 
Europejskiej?
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Monika Czajkowska i Aneta Mylkie. 
Temat debaty: Młodzi aktywni?  
Co zrobić, żeby młodzież brała 
udział w wyborach i życiu 
społecznym?

D Z I E Ń  Z I E M I
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Zacięta walka o tytuł mistrza kikolskiej ligi 
W pierwszym spotkaniu V kolejki 
KLO grały ze sobą zespoły Buła 
i Łokieć i Inni Niż Wy. W pierwszej 
połowie lepsze wrażenie sprawia-
li zawodnicy Buły i Łokcia, lecz to 
Inni Niż Wy zwyciężyli 6-1, punk-
tując rywali jak wytrawny bokser.

Drugi mecz to pewne zwycięstwo 
obecnego mistrza KLO, drużyny 
OSP, która zwyciężyła Lucky Dice 
także 6-1. OSP po ciężkim począt-
ku nadal liczy się w rywalizacji 
o mistrzostwo naszej ligi. W trze-
cim meczu spotkały się zespoły 
Drzewiarza Bis i UKS Skompensis 
Skępe. Oba teamy zaprezentowa-
ły się bardzo dobrze, lecz to UKS 
schodził z boiska jako zwycięzca. 
Był to jeden z dwóch lepszych po-
jedynków tego dnia. Czwarte spo-
tkanie przyniosło pierwsze punkty 

zespołowi Street Cats Lipno, który 
zwyciężył Demony 8:2. Piąty mecz 
V kolejki, według kibiców i obser-
watorów, został nazwany spotka-
niem kolejki. Drużyny Agromleczu 
i Teraz Lipno sprawiły wiele rado-
ści kibicom, tworząc wyśmienite 
widowisko z bramkami, obronami 
i zwrotami akcji. Zwycięstwo w tym 
spotkaniu odniosła drużyna Teraz 
Lipno 6:4. W ostatnim spotkaniu 
kolejki zmierzyły się drużyny Green 
Teamu i Dominatorów. Zwycięstwo 
zapisali na swoim koncie Domina-
torzy 12:6. Należy jednak zazna-
czyć, iż Green Team całe spotkanie 
grali jednego zawodnika mniej. 
Podsumowując, po V kolejkach już 
tylko jedna drużyna pozostała bez 
porażki (Dream Team), zaś dwie 
nie zdobyły jeszcze punktu (Green 
Team, Buła i Łokieć). 

Zapraszamy na kolejną rundę pił-
karskich rozgrywek, która odbędzie  
w najbliższą niedzielę!

Wyniki V kolejki KLO:
 1.  Buła i Łokieć 1:6                   Inni Niż Wy

Bramki: dla Buły i Łokcia: A. Kochowicz; 
Inni Niż Wy: M. Jankowski (3), M. Pyszorski (2),
K. Majewski

 2. OSP Kikół 6:1                   Lucky Dice
Bramki dla: OSP Kikół - K. Wróblewski (3), 
M. Dąbrowski (2), R. Jasiński;
Lucky Dice - A. Greszkiewicz

 3. Drzewiarz Bis 1:4         UKS Skompensis Skępe
Bramki: Drzewiarz Bis - D. Chrabąszczewski;
UKS Skompensis Skępe - P. Czyżewski (3), 
P. Orszak

 4. Street Cats Lipno 8:2                    Demony
Bramki: Street Cats Lipno - D. Kwiatkowski (4) 
M. Małkowski (2), M. Ławicki, R. Lewandowski;
 Demony - A. Gajewski, D. Karbowski 

 5. Agromlecz 4:6                         Teraz Lipno
Bramki: Agromlecz - R. Bartczak (2), 

Ł. Bartczak, D. Chojnicki; 
Teraz Lipno - R. Wiśniewski (2), S. Szajgicki, K. 

Markowski (2), P. Romanowski, 
 6. Green Team 6:12                     Dominatorzy

Bramki: Green Team - Ł. Wiśniewski (4), 

M. Wiśniewski, P. Jędrzejewski; 
Dominatorzy - M. Baranowski (6), 
A. Tkaczyk (3), J. Nowatkowski (2), M. Winnicki.

Tekst nadesłany do redakcji.

Z okazji 223. rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 maja uroczystości tra-
dycyjnie rozpoczęła msza święta, 
sprawowana w intencji Ojczyzny 
w kościele pod wezwaniem święte-
go Wojciecha w Kikole.

Podczas mszy świętej, której prze-
wodniczył ksiądz Marek Mrówczyń-
ski, wystąpiła młodzież z Zespołu 
Szkół w Kikole, prezentując montaż 
słowno-muzyczny przybliżający oko-
liczności uchwalenia Konstytucji 3 
maja.

Po zakończonej eucharystii uczest-
nicy obchodów w asyście Orkiestry 
Reprezentacyjnej Powiatu Lipnow-
skiego, pocztów sztandarowych oraz 
jednostek OSP Gminy Kikół przema-
szerowali pod pomnik w centrum 
Kikoła. Po uroczystym wciągnięciu 

flagi narodowej na maszt oraz ode-
graniu hymnu wójt Gminy Kikół Józef 
Predenkiewicz wygłosił do zebranych 
okolicznościową mowę. Przedstawił 
rys historyczny uchwalenia pierw-
szej europejskiej konstytucji oraz 
podziękował za uczestnictwo w uro-
czystościach państwowych i postawę 
patriotyczną. Także starosta lipnow-
ski Krzysztof Baranowski skierował 
swoje słowo do zebranych. Na zakoń-
czenie delegacje złożyły kwiaty pod 
pomnikiem dla uczczenia wszystkich 
tych, dla których dobro kraju było 
wartością nadrzędną.

Na zakończenie wspólnego świę-
towania dla uczestników majowych 
uroczystości został przygotowany po-
częstunek, ufundowany przez wójta 
Gminy Kikół.

Tekst i zdjęcia K.K.
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Obchody święta Konstytucji 3 maja

Po uroczystej mszy świętej mieszkańcy gminy przemaszerowali do centrum Kikoła, gdzie po odegraniu hymnu państwowego, delegacja z wójtem i starostą lipnowskim na czele złożyła wiązanki kwiatów pod pomnikiem
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Wójt Józef Predenkiewicz wygłosił 
mowę okolicznościową

Delegacja młodzieży również oddała 
cześć poległym patriotom

Podczas uroczystości przemówił 
także starosta Krzysztof Baranowski
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Czy OSP Kikół obroni tytuł? Zespół ma na to szansę, ale to Dream Team jest liderem tabeli
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