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U WAG A ! Z M I A N Y N A C Z A S F E S T I WA LU

W związku z imprezą plenerowo-rekreacyjną „Festiwal piosenki
ranczerskiej WILKOWYJCE” 27
czerwca nastąpi czasowa zmiana
organizacji ruchu w obrębie ulic:
Targowa, Wesoła, Kasztelańska
i Nowa. Zmiana organizacji obowiązywać będzie w godz. 12.0024.00. Osoby zamieszkujące na
ulicach wyłączonych z ruchu,

będą mogły dojechać do swoich
posesji na podstawie karty wjazdowej. Karta wjazdowa zostanie
dostarczona mieszkańcom przed
dniem imprezy lub można ją odebrać osobiście w Urzędzie Gminy
w Kikole, pokój nr 4.
Szczegółowy plan zmiany organizacji w ruchu drogowym przedstawia powyższa mapka.
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WIDZIELIŚMY

Sprostowanie
Z przykrością informujemy, że do
treści artykułu „Żeby Polska była
Polską” wkradły się dwa fatalne
błędy. Pierwszy polegał na zmianie
brzmienia nazwiska autorki, Alicji
Bojanowskiej, drugi na przypisaniu dacie urodzin siostry bohatera,
Janiny, dwóch faktów - urodzenia
i śmierci. Za zaistniałe pomyłki autorkę oraz inne zainteresowane
osoby serdecznie przepraszamy.
Redakcja

„Marzenia i sny”
Poniedziałkowy (16 czerwca) „Wieczorek poetycki przy szkolnym
mikrofonie” był zakończeniem konkursu literackiego pn. „Marzenia
i sny”. Dzieci i młodzież wykazały się
ogromnym potencjałem literackim,
pisząc wiersze i opowiadania nawiązujące do tytułu konkursu. Jury
w składzie: Mirosława Blachowska,
Maria Florkowska, Dariusz Chrobak, Henryk Osiński wynagrodziło
wszystkie 11 osób, biorące udział
w konkursie, a Mistrzyniami Pióra
zostały: Anna Górska i Sara Marcinkowska. Spotkanie było również okazją do poznania naszych
poetów: Dariusza Chrobaka, Józef
Detmera oraz Henryka Osińskiego,
których wiersze nawiązują do Ziemi Dobrzyńskiej i terenów Gminy
Kikół. Całość uzupełniała poezja
śpiewana w wykonaniu młodzieży z Kikoła. To uroczyste spotkanie
pod patronatem wójta Gminy Kikół
przygotowały Barbara Głusińska-Polak i Agnieszka Rygielska przy
współpracy z Gminną Biblioteką
Publiczną. 4 Więcej na www.kikol.pl
Redakcja: „Panorama Kikoła”
- Kwartalnik Gminy Kikół
Siedziba redakcji: Urząd Gminy Kikół
Plac Kościuszki 7, 87-620 Kikół
telefon: +48 54 289 46 70,
fax: +48 54 289 46 70
Przygotowanie i druk:
Express Media ul. Warszawska 13,
85-058 Bydgoszcz, tel. 52 32 60 730,
www.expressmedia.pl
Druk: Drukarnia Express Media
Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 229,
tel. 52 58 12 310.

Medal oraz
absolutorium
dla wójta

29 maja odbyła się XLII sesja Rady
Gminy Kikół, podczas której nastąpiło uroczyste wręczenie brązowego medalu „Za zasługi dla
obronności kraju” wójtowi Gminy
Kikół Józefowi Predenkiewiczowi.
Odznakę w imieniu ministra obrony

narodowej wręczył wojskowy komendant uzupełnień we Włocławku ppłk Radosław Niecikowski.
Po zapoznaniu się Rady Gminy ze
sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Kikół wraz z informacją o stanie mienia komunal-

nego za 2013 rok, sprawozdaniem
finansowym, stanowiskiem Komisji
Rewizyjnej oraz opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej, Rada
Gminy Kikół jednogłośnie udzieliła
absolutorium wójtowi Gminy Kikół
Józefowi Predenkiewiczowi.

Finanse gminne roku 2013
Rok 2013 był dla Gminy Kikół udany pod względem realizacji założeń budżetowych
Zaplanowane dochody budżetowe zrealizowano w 97 procentach, co w skali
budżetu opiewającego na prawie 25 milionów zł należy uznać za dobry wynik.
Byłby on lepszy, gdyby wszystkie kwoty
dofinansowania z tytułu wykonanych
inwestycji wpłynęły w przewidywanym terminie, czyli do końca roku 2013.
W takiej sytuacji wykonanie dochodów
kształtowałoby się na poziomie 98 procent zakładanego planu.
Planowane wydatki zrealizowano
w 95 procentach, w tym wydatki
inwestycyjne w 99 procentach.
Do wykonanych inwestycji należą:
• budowa sieci wodociągowej
i kanalizacji wraz z przyłączami
w miejscowości Kikół - koszt inwestycji 25 999,49 zł
• budowa przyłącza wodociągowego w Janowie - 3 945 zł
• modernizacja drogi dojazdowej
do gruntów rolnych w miejscowości
Lubin-Wola - kwota 122 716,70 zł

• przebudowa drogi gminnej
Moszczonne - Zajeziorze o długości 995 metrów - koszt inwestycji
361 751,21 zł
• remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Trutowie
- 161 863,73 zł
budowa
przydomowej
•
oczyszczalni ścieków w Trutowie
- 14 731,96 zł
• zakup agregatu prądotwórczego - 6 084 zł
• zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - 238 620 zł
• budowa podjazdów dla osób
niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Ciełuchowie i Zespole
Szkół w Kikole - 59 500,20 zł
• przystosowanie i remont łazienki w Zespole Szkół w Kikole
- 34 007,46 zł
• wykonano dokumentację projektową na nowo planowane inwestycje dotyczące dróg gminnych,
jak i chodników na łączną kwotę
24 592 zł

• wymieniono pokrycie dachowe
na zabytkowym budynku SP w Zajeziorzu - koszt inwestycji to 50 718,42 zł
• zakupiono doposażenie świetlic
wiejskich w Kikole i Moszczonnem
za 21 923,98 zł.
Ponadto udzielono z budżetu dotacji celowych, na dofinansowanie
inwestycji w tym:
• dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Lipnie w wysokości
10 000 zł
• dotacja dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Lipnie
- 15 000 zł
• dotacja 70 000 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kikole na
budowę garażu do samochodu bojowego oraz zakupu motopompy
pożarniczej za 6 200 zł.
Sukcesem było też wypracowanie
nadwyżki budżetowej w wysokości
wyższej niż zakładano. Według planu
nadwyżka wyniosłaby 1 164 000 zł,
natomiast faktycznie wypracowana
kwota to 1 307 649, 84 zł. W stosunku
do zakładanego planu znacznie więk-

sza jest także nadwyżka operacyjna
(różnica między bieżącymi dochodami, a wydatkami), która na 31 grudnia 2013 roku wynosiła 874 451,97 zł
wobec zakładanej - 492 466 zł.
Zadłużenie gminy na 1 stycznia
2013 wynosiło 6 162 306 zł. W ciągu
roku budżetowego udało się spłacić
kredyty i pożyczki na łączną kwotę
1 804 526 zł, zmniejszając tym samym
zobowiązania kredytowe z końcem
roku do 4 666 608 zł, czyli do poziomu niższego niż ten z końca 2010 roku
(4 728 088). W roku 2013 wykonano
inwestycje za 1 239 028,55 zł. Wydatki inwestycyjne i spłaty zobowiązań
złożyły się na sumę 3 043 554,55 zł.
Taką kwotę mielibyśmy do dyspozycji
każdego roku, gdyby nie było obciążeń kredytowych. W minionym roku
zaciągnięto kredyt długoterminowy
w wysokości 308 828 zł, co przy kwocie spłaconych zobowiązań oraz wykonanych inwestycji nie wydaje się
dużą sumą. 
Skarbnik Gminy Kikół
Wioletta Frej
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Inwestycje - te już zakończone i te rozpoczęte

ny 11 czerwca 2014 roku. W ramach
zadania wybudowanych zostanie
167 sztuk przydomowych systemów
oczyszczania ścieków.

we przy przebudowie chodnika na ul.
Zboińskiego w Kikole. Inwestycja dofinansowana jest z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu oś 3 „Jakość
życia na obszarach wiejskich i różnice
gospodarki wiejskiej, działanie 313,
322, 323” odnowa i rozwój wsi”. Prace
wykonuje firma Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Budowlane w Kikole, Lubin
88, 87-620 Kikół, którego oferta zamyka się w kwocie 127 914,67 zł. Powstanie zarówno chodnik, jak i wjazdy na
posesje o łącznej powierzchni 1228 m2.

Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Programu
oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej , działanie 313, 322,323, odnowa
i rozwój wsi”. Aktualnie zadanie jest
na etapie analizowania zgłoszonych
ofert przetargowych.

4 Utylizacja azbestu na terenie Gminy Kikół:
Projekt jest finansowany ze środ- ne nie spełniał on kryterium SIWZ
ków Wojewódzkiego Funduszu i został unieważniony.
Ochrony Środowiska i Gospodarki
9 czerwca złożono oferty w raWodnej w Toruniu.
mach drugiego przetargu. PropoRozmiar zadania, tj. ilość azbe- zycje firm startujących w przetargu
stu przeznaczonego do utylizacji zostały już rozpatrzone i wybrano
- 110,8 Mg.
najkorzystniejszą ofertę.
Przetarg ogłoszono 25 kwietnia
Zakończenie realizacji przedsiębieżącego roku, wpłynęły trzy ofer- wzięcia przewiduje się na 30 paźty, jednak z uwagi na braki formal- dziernika bieżącego roku.

4 Termomodernizacja budynku
szkoły i budynku UG w Kikole:

4 Modernizacja drogi w miejscowości Lubin: W roku 2014 w ramach

wraz z wyposażeniem istniejącej
świetlicy wiejskiej w Wolęcinie:

Zadanie dofinansowane jest
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.3 „Rozwój infrastruktury
w zakresie ochrony powietrza”,
w ramach Osi priorytetowej 2. „Zachowanie i racjonalne użytkowanie
środowiska”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
6 czerwca 2014 został ogłoszony
przetarg na tą inwestycję.

Budynek Urzędu Gminy Kikół

Szkoła w Kikole

Fot. nadesłane

4 Remont i termomodernizacja

Przydomowa oczyszczalnia

4 Budowa i przebudowa chodników (szlaków pieszych) w miejscowości Kikół: Trwają prace końco-

środków pochodzących z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych zmodernizowana zostanie droga w miejscowości
Lubin. Dzięki środkom z FOGR możliwy będzie remont nawierzchni jezdni
drogi o szerokości ok. 5 m na odcinku
1450 mb wraz z odtworzeniem rowów
i wyprofilowaniem poboczy. Remontowana droga otrzyma nową nawierzchnię asfaltową o łącznej grubości min. 6
cm. Obecnie Gmina Kikół oczekuje na
zatwierdzenie projektu budowlanego
remontowanego odcinka drogi.

Zakończono budowę chodnika
na ulicy Polnej - odcinek o długości ok. 200 mb.
Rozpoczęto prace układaniu
płyt chodnikowy na ulicy Złota
Górka, planowana długość budowanego chodnika to około 100
mb.

4 Budowa ulicy Bocznej w Kikole:
Trwają końcowe prace przy inwestycji pod nazwą „Przebudowa ulicy
Bocznej w Kikole”. Roboty budowlane wykonuje firma EURO-SYSTEM
Rosochowicz Łukasz ul. Mickiewicza
100, 87-100 Toruń, która zaoferowała wykonanie zadania za 337 608,49
zł. Długość przebudowanego odcinka wynosi 171 mb. Powstanie droga
o szerokości 5 metrów o nawierzchni
z kostki betonowej oraz odwodnienie
nawierzchni o długości 145,60 m.

4 Modernizacja drogi w miej-

scowości Sumin:

11 czerwca 2014 roku rozpoczęto
prace przy remoncie drogi w miejscowości Sumin.
Modernizację wykonuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka
z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87600 Lipno, która zaoferowała wykonanie zadania za kwotę 234 628,40
zł.
Zakończenie robót przewiduje się
na 31 lipca br.

Fot. nadesłane

Gmina Kikół w odpowiedzi na
konkurs, ogłoszony przez Urząd
Marszałkowski w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej”‚
przygotowała wniosek z kompletem
wymaganych załączników o dofinansowanie zadania pn. „Budowa
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kikół”. Łączny
koszt inwestycji to 1676301,86 zł.
Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 681423 zł. Przetarg na
w/w przedsięwzięcie został ogłoszo-

Fot. nadesłane

4 Budowa 167 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
Gminy Kikół:

4 Budowa chodników
w miejscowości Kikół:

Droga w miejscowości Sumin

4 Remont i termomodernizacja
wraz z wyposażeniem istniejącej
świetlicy wiejskiej w Lubinie:

Fot. nadesłane

W maju zakończono renowację
Stacji Uzdatniania Wody w Konotopiu. Modernizacji poddano układ
sterowania kaskadą pomp hydroforowych, zyskując w ten sposób stabilniejszą pracę zestawu hydroforowego, dzięki czemu ciśnienie w sieci
wodociągowej utrzymuje się na stałym poziomie. Łączny koszt inwestycji wyniósł 16 097,01 zł, prace wykonała firma PROGRES z Bydgoszczy.

4 Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Kikół:
W kwietniu podpisano umowę
z Energa Oświetlenie dotyczącą odnowy oraz rozbudowy oświetlenia
ulicznego w Gminie Kikół. Modernizacją objęte zostaną wszystkie punkty świetlne, oprawy wymienione będą na nowe z oszczędnymi źródłami
światła. W ramach rozbudowy wybuZyskamy energooszczędne oświetlenie
dowane zostanie nowe oświetlenie
uliczne w miejscowościach: Walentowo, Dąbrówka, Grodzeń, Trutowo ła), DK10 w kierunku Bielica - łącznie
i Kikół (ulice Wesoła, Janusza z Kiko- 42 sztuki.
Fot. nadesłane

4 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Konotopiu:

Usuwanie pokryć z azbestu

Projekt współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Programu oś 3 „Jakość życia
na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie
313, 322,323, odnowa i rozwój wsi”.
12 czerwca 2014 roku ogłoszono
przetarg na powyższe zadanie.

4 Budowa chodnika przy ul. Rypińskiej:
Chodnik wzdłuż ulicy Rypińskiej zywał będzie do przebudowanej
wybudowany zostanie w tym roku ulicy Bocznej poprzez bezpieczne
dzięki współpracy z marszałkiem przejście dla pieszych w obrębie
województwa
kujawsko-pomor- skrzyżowania z drogą wojewódzką
skiego oraz Zarządem Dróg Woje- nr 554.
wódzkich w Bydgoszczy w ramach
Obecnie Gmina Kikół oczekuje
programu „Drogowa Inicjatywa na podpisanie porozumienia z marSamorządowa”. W czerwcu nastąpi szałkiem województwa w sprawie
otwarcie ofert w przetargu, ogło- dofinansowania budowy chodnika,
szonym przez Zarząd Dróg Woje- wsparcie Gminy Kikół wynosi 60
wódzkich, który wyłoni wykonawcę procent, a ostateczna kwota dotachodnika.
cji znana będzie po przeprowadzoWybudowany zostanie chodnik nej procedurze przetargowej przez
o długości 326 mb. Chodnik nawią- ZDW w Bydgoszczy.
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Publiczne Gimnazjum
w Kikole ma już 15 lat

Lata 1999-2002. Okres
tworzenia gimnazjum
Kamieniem węgielnym szkoły rangi gimnazjalnej na terenie gminy
Kikół stała się uchwała rady gminy
nr V/21/99 z 10 marca 1999 roku.
W oparciu o zapisy w niej zawarte
z dniem 1 września 1999 roku powołano do życia szkołę o nazwie
Publiczne Gimnazjum w Kikole,
wyznaczając także jej siedzibę
w budynku przy ul. Targowej 6.
Ustanowiono ponadto obwód szkoły, składający się z miejscowości:
Bielica, Boguchwała, Buchowo,
Ciełuchowo, Dąbrówka, Grodzeń,
Hornówek, Janowo, Jarczechowo,
Kikół-osada, Kikół-wieś, Kołat, Kołatek, Konotopie, Korzyczewo, Ksawery, Lubin, Lubinek, Moszczonne,
Niedźwiedź, Nowopole, Rybniki,
Sumin Południowy, Sumin Północny, Trutowo, Walentowo, Wawrzonkowo, Wola, Wolęcin, Wymyślin,
Zajeziorze. Do gimnazjum mieli
uczęszczać wszyscy uczniowie zamieszkali na terenie gminy Kikół,
którzy ukończyli szóstą klasę szkoły
podstawowej.
Od samego początku gimnazjum
w Kikole borykało się z trudnościami organizacyjnymi i mieściło się
w dwóch budynkach. W pierwszym
roku funkcjonowania w szkole uczyło się 121 uczniów, podzielonych na

1 września 1999 rok - uroczystość inaugurująca działalność Publicznego
Gimnazjum w Kikole

pięć oddziałów. Dwa umieszczone
były w budynku Szkoły Podstawowej w Woli, a trzy w budynku szkolnym w Kikole. W Woli do użytku
gimnazjalistów oddane były dwa
pomieszczenia dydaktyczne, każde
o powierzchni ok. 45 mkw. W Kikole uczniowie gimnazjum korzystali
z izb lekcyjnych, przewidzianych
dotychczas dla klas od IV do VIII.
W roku szkolnym 2000/2001 liczba oddziałów zwiększyła się do 10,
a ogólna liczba uczniów wzrosła
do 252. Nastąpiła także przeprowadzka części gimnazjum z Woli
do Sumina, gdzie do tej pory funkcjonowała dopiero co zlikwidowana szkoła podstawowa. Budynek
szkolny w Suminie dawał namiastkę odrębności czterem oddziałom
uczniów, podczas gdy sześć pozostałych pobierało naukę w Kikole.
W Suminie gimnazjaliści mieli do
dyspozycji wewnątrz budynku 625
mkw. powierzchni. Było tu siedem
izb lekcyjnych, niewielka biblioteka, salka gimnastyczna (90 mkw.),
pokój nauczycielski, szatnia i sanitariaty. Na terenie szkolnym urządzone były boiska do piłki nożnej
i do piłki siatkowej oraz skromnych
rozmiarów działka rekreacyjna.
Wraz z nastaniem roku szkolnego
2001/2002 gimnazjum osiągnęło
pełnię organizacyjną. Oznaczało
to, że liczba oddziałów zwiększyła
się do 15. (po pięć na poziomie każdej klasy), a liczba uczniów do 367
(maksymalny stan wyniósł 372). Do
Sumina uczęszczali uczniowie sze-

ściu oddziałów, do Kikoła zaś pozostałych dziewięciu. W związku z takim stanem rzeczy w Kikole nastąpił
podział budynku. Gimnazjaliści zajęli całe pierwsze piętro z ośmioma
izbami lekcyjnymi, spośród których
sześć miało powierzchnię ok. 50
mkw., a dwie po 30 mkw. Oprócz
tego uczniowie korzystali z sali gimnastycznej o powierzchni 180 mkw.
oraz z zespołu boisk (do piłki nożnej, piłki ręcznej, siatkówki).

Kadra nauczycielska
i obsługa szkoły
W pierwszym roku istnienia naszego gimnazjum było w nim
początkowo zatrudnionych 19
nauczycieli, z tego tylko troje
(Agnieszka Kwidzyńska, Romuald
Ałtyn oraz dyrektor) pracowało
na pełen etat, reszta uzupełniała
etaty innych szkół (sześcioro) lub
zatrudniona była na część etatu (dziesięcioro). Siedemnaścioro nauczycieli legitymowało się
wyższym wykształceniem magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym, a dwoje posiadało licencjat. Oto pełen skład pierwszej
rady pedagogicznej Publicznego
Gimnazjum w Kikole: Agnieszka
Kwidzyńska i Irena Lewandowska
(j. polski), Romuald Ałtyn (matematyka), Ireneusz Zajączkowski
i Jolanta Kuczkowska (historia,
wos), Wojciech Szymański (fizyka), Elżbieta Morańska (chemia),

Arkadiusz Wanat (muzyka), Iwona Krajewska i Ireneusz Sobociński (w-f), Maria Wyborska i Zofia
Siedlecka (biologia), Małgorzata
Rzepczyńska (j. rosyjski), Małgorzata Bejgrowicz (geografia), Elżbieta Mielicka (rewalidacja), Monika Juszczak (j. angielski), Piotr
Rusin i Jan Gruza (religia). W trakcie trwania roku do grona dołączyła Anna Antczak (j. polski), a także
nastąpiły pewne zmiany - ks. Michał Drewniacki zastąpił ks. Piotra
Rusina, a Maria Drobek Arkadiusza Wanata.
Z każdym kolejnym rokiem szkoła powiększała się o nowe oddziały uczniów, w naturalny sposób
powodując także wzrost liczby
nauczycieli. Do chwili osiągnięcia
pełnego stanu organizacyjnego,
czyli do września 2001 roku, pracę w gimnazjum podjęli jeszcze:
Marzena Dankowska, Beata Frej,
Anna Kowalska, Hanna Kułak,
Leszek Kułak i Teresa Kochowicz
(matematyka), Beata Gliniecka
(rewalidacja), Dorota Gajewska
(nauczanie indywidualne, sztuka), Renata Kilanowska (j. polski),
Małgorzata Wojnowska i Magdalena Król (j. angielski), Jarosław
Ziemiańczyk i Joanna Dąbrowska (informatyka), Maria Grzelak
(pedagog), Damian Koralewski
(historia, wos), Ewa Lenczkiewicz
(chemia), Aldona Maćkiewicz (religia), Piotr Zarębski (w-f), Joanna
Rejterada (wychowanie do życia
w rodzinie). Największa fluktuacja
dotyczyła matematyki, kilkoro na-

uczycieli zatrudnionych było tylko
ze względu na doraźnie występujące potrzeby kadrowe. W całym
tym okresie grono pedagogiczne
powiększyło się do 35 osób.
Objęcie w zarząd budynku szkolnego w Suminie we wrześniu 2000
roku wymagało zatrudnienia pracowników obsługi. Pierwszymi osobami przyjętymi do pracy w takim
charakterze byli Kordula Choromańska i Lech Witkowski, którego
po roku zastąpił Andrzej Cichocki.
W Kikole natomiast wkrótce (2001
rok) zaangażowano Agnieszkę Baranowską i Janusza Kozłowskiego.

Zajęcia obowiązkowe
i pozalekcyjne
W szkole obowiązywał plan nauczania zgodny z ramowym planem, ustalonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Poza
przedmiotami tradycyjnymi realizowanych było dziewięć tzw.
ścieżek edukacyjnych. Spośród
nich najwyższą rangę nadano edukacji regionalnej. W jej ramach
uczniowie pracowali nowatorską
wówczas metodą projektu, która
dopiero kilka lat później stała się
obowiązkowa w gimnazjum. Efekty kilkumiesięcznej pracy działań
indywidualnych i zespołowych
prezentowane były na forum szkolnym.
Ponadto w szkole odbywały się
zajęcia pozalekcyjne. W roku szkolnym 1999/2000 funkcjonowały trzy

Fot. Archiwum

W 1999 roku w polskim systemie
szkolnym zreformowano ośmioklasową szkołę podstawową, funkcjonującą w takiej postaci od połowy lat 60. XX wieku, redukując ją
do sześciu klas oraz przywracając
do życia szkołę typu gimnazjalnego. Gimnazja bowiem istniały,
zarówno w Polsce międzywojennej, jak i w pierwszych latach po
drugiej wojnie światowej (do 1948
roku). W bieżącym roku mija 15 lat
od utworzenia Publicznego Gimnazjum w Kikole, które jak tysiące
innych szkół tego szczebla w Polsce organizowano na mocy szeregu aktów prawnych, wydanych
w styczniu i lutym 1999 roku.

Fot. Archiwum

KRZYSZTOF KUCZKOWSKI

Maj 2001 rok. Uczennica kl. II B Alicja Bocianowska prezentuje zwycięską pracę
plastyczną w ramach edukacji regionalnej. Pierwsze miejsce w kategorii pracy
literackiej zdobyła uczennica kl. II A Małgorzata Sadowska
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zji 60. rocznicy zbrodni katyńskiej
jako zwieńczenie konkursu pn. „Katyń - Golgota Wschodu” (IV 2000),
wieczór poetycki (XI 2000), jasełka,
Dzień Matki z 2001 roku, piknik
ekologiczny w Suminie (V 2002).
Od pierwszych miesięcy istnienia
kikolskie gimnazjum w rywalizacji
sportowej w granicach powiatu lipnowskiego nie miało sobie równych.
Nasi uczniowie byli bezkonkurencyjni w takich dyscyplinach jak:
biegi przełajowe, rzut oszczepem,

Fot. Archiwum

26 maja 2001 roku. Dzień Matki w „szkolnej kawiarni” w Suminie

18 grudnia 2001 roku - przedstawienie jasełkowe w Suminie

skok w dal, skok wzwyż, biegi sztafetowe, pchnięcie kulą, tenis stołowy, piłka ręczna. Sukcesy te okazały
się możliwe mimo bardzo skromnej
bazy lokalowej i sprzętowej. Wielu admiratorów osiągnięć sportowych uczniów naszego gimnazjum
ze zdziwieniem odkrywało fakt, że
lekcje wychowania fizycznego w Kikole w dominującej części odbywają
się na korytarzu. Tytuł mistrza powiatu zdobyli: Marek Ciechanowski (skok wzwyż), Malwina Mielnik
(bieg przełajowy na 1500 m), Mateusz Wiśniewski (pchnięcie kulą),
a także dziewczęce drużyny tenisa
stołowego i sztafety 10x800 m.
Młodzież gimnazjalna rozmiłowała się w wyjazdach turystyczno-krajoznawczych, które szybko
stały się stałą pozycją w kalendarzu imprez szkolnych. Dzięki nim
pękały lody pomiędzy Suminem
a Kikołem, a nawet rodziły się
mniej lub bardziej trwałe przyjaźnie. Organizacją dalszych wypadów zajęła się nauczycielka geografii Małgorzata Bejgrowicz, która
zabrała nas w Góry Stołowe (7-11
maja 2001), a także do Świnoujścia
(11-13 kwietnia 2002). Z kolei wyjazdy do mniej odległych miejsc,
choć nie mniej atrakcyjnych, bo
do Torunia, Włocławka, Golubia
i Biskupina były możliwe za sprawą grupy młodszych nauczycieli
- Agnieszki Kwidzyńskiej, Renaty
Kilanowskiej, Ireneusza Zajączkowskiego i Damiana Koralewskiego.
W codziennym życiu gimnazjalnym zdarzały się także chwile bardzo podniosłe. Do takich należy zaliczyć wizytę księdza biskupa Romana
Andrzejewskiego, do której doszło
8 października 2001 roku. Kto poznał księdza biskupa osobiście, ten
wie, jak łatwo nawiązywał kontakt
z ludźmi i z jakim ciepłem odnosił
się do każdego człowieka. Wydarzeniem dużej rangi był udział naszych
uczniów w sesji popularno-nauko-

9 maja 2002 roku. Widowisko przedstawiające legendę o powstaniu herbu
Ogończyk, przygotowane z okazji nadania Kikołowi herbu i flagi. Na scenie
uczniowie Elżbieta Siedlecka i Waldemar Ciechacki

wej, która odbyła się 15 listopada
2001 roku. Jej organizatorem było
Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej. Naszym zadaniem była,
m.in., oprawa artystyczna. Jeszcze
większe znaczenie miała uroczysta
sesja Rady Gminy Kikół 9 maja 2002
roku, związana z nadaniem naszej gminie herbu i flagi. Jej owoce
mieszkańcom Kikoła będą towarzyszyć przez pokolenia.
W 2002 roku zrodziła się tradycja urządzania niezwykle barwnych kiermaszy i pikników. Matką
chrzestną tych imprez na gruncie
gimnazjalnym została wicedyrektor
szkoły mgr inż. Maria Wyborska. To
z jej inicjatywy (przy ogromnym
zaangażowaniu takich nauczycielek jak Anna Antczak, Irena Lewandowska, Elżbieta Mielicka i szeregu
innych) z wielkim powodzeniem
25 maja 2002 roku zorganizowano festyn ekologiczny w Suminie,
okraszony jakże smakowitym tradycyjnym jadłem i wyśmienitym
przedstawieniem „Ziemia - wyspa
zielona”. Wcześniej zaś gimnazjaliści mieli okazję pochwalić się
swoim kunsztem rękodzielniczym,
organizując kiermasze świąteczne.
Z nieukrywanym zachwytem odkrywali wówczas sens pracy zawie-

rającej domieszkę czystych intencji
i niczym nieskażonej wiary w człowieka. Skutkiem tego z radością
oddawali osiągane przy okazji dochody na cele charytatywne. 
L I C Z BY N A T E M AT

19

nauczycieli było zatrudnionych
w pierwszym roku istnienia
Publicznego Gimnazjum w Kikole.
do września 2001 roku grono
pedagogiczne powiększyło się
do 35 osób.

121

uczniów uczęszczało do kikolskiego
gimnazjum w pierwszym roku jego
funkcjonowania. W roku szkolnym
2001/2002, kiedy to gimnazjum
było w pełni zorganizowane,
liczba uczniów wzrosła do 367
(maksymalny stan - 372).

Fot. Archiwum

Przedstawienie pt. „U kowala”, zagrane gwarą, wystawione 15 listopada 2001
roku podczas sesji popularno-naukowej, zorganizowanej przez Stowarzyszenie
Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Kikole. Wystąpili: Piotr Jabłoński i Maciej Bonisławski

Fot. Archiwum
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koła zainteresowań: sportowe, informatyczne i teatralne. Z możliwości uczestniczenia w nich korzystało
65 uczniów. W roku następnym zrezygnowano z koła informatycznego, gdyż informatyka znalazła się
w tygodniowym rozkładzie zajęć,
uruchomiono natomiast nowe koła:
matematyczne, historyczne i chór.
Ogółem, dzięki istnieniu kół, rozwijało swoje zainteresowania blisko
80 uczniów. Należy dodać, że niektórzy nauczyciele (historyk, biolog, polonista) prowadzili zajęcia
pozalekcyjne nieodpłatnie, ponieważ funkcjonowanie kół teatralnego, biologicznego i historycznego
nie było przewidziane w arkuszu organizacyjnym szkoły. We wrześniu
2001 roku już formalnie powstał
teatr szkolny. Zajęcia teatralne prowadzone przez polonistkę Renatę
Kilanowską cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów
i stały się zaczynem wielu udanych
występów artystycznych, prezentowanych przy różnych okazjach.
Uczestnicy kół zainteresowań
byli organizatorami wielu imprez
szkolnych i środowiskowych. Na
wspomnienie zasługują m.in.: akademie z okazji Święta Niepodległości, przedstawienie „Powrót Małego
Księcia” (II 2000), akademia z oka-

Czerwiec 2014

8 października 2001 roku. Wizyta w gimnazjum księdza biskupa Romana
Andrzejewskiego. Oprawę artystyczną zapewnił chór szkolny pod kierunkiem
mgr Marii Drobek
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Nowe place zabaw w naszej gminie
Dzieci w Dąbrówce już od miesiąca mogą cieszyć się z nowego placu zabaw, do końca czerwca podobny obiekt powstanie w Woli

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Z nowego placu zabaw w Dąbrówce dzieci mogą korzystać już od miesiąca

Od końca maja bieżącego roku dzieci z sołectwa Dąbrówka mogą cieszyć się nadchodzącymi wakacjami
podczas beztroskiej, bezpiecznej
zabawy na nowo wybudowanym
placu zabaw. W Dąbrówce zostały
zamontowane huśtawki (ważka i
wahadłowa podwójna), jeden sprężynowiec, piaskownica oraz zestaw
zabawowy ze zjeżdżalnią. Urządzenia wykonane są z drewna bezrdzeniowego, montowane na kotwach
stalowych, co świadczy o ich dobrej

jakości. Posiadają odpowiednie certyfikaty zgodności, czyli spełniają
wymogi bezpieczeństwa, określone
w normach PN-EN.
Najmłodsi mieszkańcy sołectwa
mają tak interesującą alternatywę
na aktywne spędzanie czasu wolnego dzięki środkom z Funduszu
Sołeckiego Sołectwa Dąbrówka,
które na ten cel przeznaczyło 5 000
zł oraz funduszom przekazanym
z budżetu Gminy Kikół w wysokości
5 699,77 zł.

Gmina Kikół 8 maja 2014 roku podpisała z Zarządem Województwa
Kujawsko-Pomorskiego umowę o
przyznanie pomocy w wysokości
24 376,80 zł, tj. 80 procent wartości całej inwestycji. Dofinansowanie z osi 4 Leader, działalnie 413
„Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju” obejmie budowę placu
zabaw w miejscowości Wola.
Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, które zostało zakończone 3 czerwca bieżącego
roku, kwota ta ulegnie zmianie.
Nie zmieni się jednak procentowy
udział dotacji w realizacji wyżej
wymienionego zadania. Wykonawcą placu zabaw będzie firma

Croquet Sp. z o.o. z miejscowości
Szczodre k./Wrocławia, która
złożyła najkorzystniejszą ofertę
za kwotę 28 641,74 zł.
Plac zabaw powstanie do końca
czerwca na terenie przy Szkole
Podstawowej w Woli. Już w wakacje dzieci będą mogły korzystać
z zamontowanych tam urządzeń,
a będą to: bujaki, huśtawka dwuosobowa, zjeżdżalnia w kształcie
statku pirackiego z piaskownicą
oraz drewniane auto bez bujaków.
Warto dodać, że place zabaw
są bardzo ważnym czynnikiem
w rozwoju dzieci. To tam udoskonalają one swoją sprawność
fizyczną, odpoczywają psychicznie, a przede wszystkim uczą się
bycia razem.

Fot. Internet

Fot. nadesłane

Kolejna umowa na operację w ramach Programu LEADER podpisana!

Dzięki umowie podpisanej
z Zarządem Województwa
Kujawsko-Pomorskiego budowa
placu zabaw w Woli jest dotowana
aż w 80 procentach

Z Kikoła do Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie

Pierwszy dzień upłynął pod znakiem
warsztatów. 31 maja uczniowie spotkali się w Zespole Szkół przy ulicy
Wiśniowej 56. Po warsztatach i nocy
w hotelach 1 czerwca już po godzinie
7 rano pojawiły się pierwsze osoby
przed gmachem Sejmu. Przy wejściu
ponad 500 osób czekała osobista kontrola i przejście przez bramki. W budynku przed godziną 9 swoje stoiska
rozłożyły kluby poselskie, zachęcające
różnymi gadżetami do odwiedzania
ich przez młodych posłów i posłanki.
Pierwsze chwile na sali posiedzeń to
czas robienia sobie zdjęć selfie i oswojenia się z przestrzenią, znaną głównie
z ekranów telewizorów. Na kilka mi-

Fot. nadesłane

Posłanki: Magdalena Fabiszewska,
Patrycja Marcinkowska, Joanna
Grudowska, Aleksandra Piotrowska, Lidia Żurańska i Justyna Dębska wraz z opiekunem Ireneuszem
Bednorzem 31 maja wyjechali do
Warszawy. Nasze województwo reprezentowało 26 posłów i posłanek.

Uczennice z Zespołu Szkół w Kikole wraz z opiekunem pojechały do stolicy i wzięły udział w obradach, zasiadając w poselskich ławach i przemawiając z sejmowej mównicy

nut przed godziną 10 młodzi posłowie
i posłanki zajęli swoje miejsca, a trzech
młodych marszałków w towarzystwie
dorosłych pomocników weszło na salę
i zainaugurowano XX posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży.
Posiedzenie rozpoczęły przemówienia zaproszonych gości, pod koniec których ustawiła się długa kolejka posłów
i posłanek chętnych do zabrania głosu
z sejmowej mównicy.

Po przemówieniach nadszedł czas
na sprawozdanie prac komisji problemowej, która obradowała 10 i 11 maja
2014 roku. Po wystąpieniu posła sprawozdawcy, rozpoczęły się przemówienia. Niektóre z nich dotyczyły konkretnych propozycji poprawek do projektu
uchwały, inne były komentarzami do
uchwały. Były też takie, które odnosiły
się do oceny UE, jak i te, które miały
na celu przede wszystkim prezentację

własnej osoby. Nasze uczennice: Patrycja Marcinkowska, Justyna Dębska
i Magdalena Fabiszewska w swoich
przemówieniach poruszyły tematy
podręczników, regulaminu Sejmu
Dzieci i Młodzieży, a także programu
gimnazjów. Swe mowy zakończyły pozdrowieniami dla Kikoła oraz uczniów
naszej szkoły. Następnie młodzi parlamentarzyści przystąpili do głosowania
nad poprawkami do uchwały oraz nad

samą uchwałą. Całość uchwały została
przyjęta większością głosów. Po głosowaniu zadawano pytania ministrowi
edukacji narodowej. Kiedy sesja dobiegła końca, wszyscy zgromadzili się na
schodach, czekając na marszałek Sejmu Ewę Kopacz i grupowe zdjęcie. Po
konferencji prasowej z udziałem Ewy
Kopacz i trzech młodych marszałków,
wszyscy udali się na obiad do sejmowych restauracji.
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WIDZIELIŚMY

Gminne obchody Święta Strażaka
Obchody Dnia Strażaka w Gminie
Kikół rozpoczęły się 24 maja br.
mszą świętą w kościele pod wezwaniem Świętego Wojciecha w Kikole, którą sprawował ksiądz proboszcz Marek Mrówczyński.
Po eucharystii w asyście orkiestry
przemaszerowano pod pomnik,
gdzie rozpoczął się uroczysty apel.
W obchodach wzięły udział pododdziały żeńskiej i męskiej jednostek:
Karmelickiej Ochotniczej Straży Pożarnej z Kikoła, Karmelickiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli, OSP
z Grodzenia, Ciełuchowa, Lubina,
Moszczonnego, Dąbrówki, Woli
i Hornówka.
Po przeglądzie jednostek oraz
wciągnięciu flagi na maszt
i odegraniu Mazurka Dąbrowskiego przystąpiono do wręczenia odznaczeń. Zastępca komendanta
wojewódzkiego PSP w Toruniu st.
bryg. Krzysztof Michałowski, za-

stępca komendanta powiatowego
PSP mł. bryg. Janusz Krasucki oraz
prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP w Kikole druh Józef
Predenkiewicz na mocy uchwały
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego wręczyli Srebrne Medale za Zasługi dla Pożarnictwa,
które otrzymali:
1. druh Sławomir Florkowski,
2. druh Józef Szmelter,
3. druh Zbigniew Wachowski.
Brązowe Medale za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali:
1. druhna Anna Jabłońska,
2. druh Adam Drozdowski,
3. druh Marian Kozłowski,
4. druh Grzegorz Maślewski,
5. druh Patryk Uzarski,
6. druh Jan Zawadzki,
7. druh Jarosław Ziółkowski.
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochot-

niczych Straży Pożarnych RP
nadano odznaki „Za wysługę lat”
członkom OSP Kikół:
1. dh Magdalena Nadrowska
- wysługa 5 lat,
2. dh Maciej Kałużny
- wysługa 25 lat,
3. dh Katarzyna Opuszyńska
- wysługa 5 lat,
4. dh Ewelina Pipczyńska
- wysługa 5 lat,
5. dh Paulina Skrzynecka
- wysługa 5 lat,
6. dh SylwiaBaranowska
- wysługa 5 lat,
7. dh Izabela Baranowska
- wysługa 5 lat,
8. dh Rafał Baranowski
- wysługa 5 lat,
9. dh Kazimierz Świdurski
- wysługa 40 lat,
10. dh Adrianna Opuszyńska
- wysługa 5 lat,
11. dh Tomasz Kuczkowski
- wysługa 25 lat,

12. dh Andrzej Choromański
- wysługa 25 lat.
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP nadano odznaki „Za wysługę lat” członkom KOSP
Wola:
1. dh Elżbieta Brzustewicz
- wysługa 10 lat,
2. dh Marcin Florkowski
- wysługa 10 lat,
3. dh Jarosław Ziółkowski
- wysługa 10 lat,
4. dh Kazimierz Gajewski
- wysługa 10 lat,
5. dh Katarzyna Bożejewicz
- wysługa 10 lat,
6. dh Anna Kosz - wysługa 10 lat,
7. dh Katarzyna Wasilewska
- wysługa 10 lat,
8. dh Marian Kozłowski
- wysługa 10 lat,
9. dh Andrzej Kacprzak
- wysługa 10 lat,

10. dh Waldemar Ziółkowski
- wysługa 10 lat,
11. dh Magdalena Karaś Sadowska
- wysługa 10 lat,
12. dh Paweł Tułowiecki
- wysługa 10 lat,
13. dh Aneta Falkowska
- wysługa 10 lat,
14. dh Joanna Karaś - wysługa 10 lat,
15. dh Anna Jabłońska
- wysługa 10 lat,
16. dh Agnieszka Błaszkiewicz
- wysługa 10 lat,
17. dh Monika Marciniak
- wysługa 10 lat,
18. dh Sylwia Florkowska
- wysługa 10 lat,
19. dh Marta Karolak - wysługa 10 lat,
20. dh Małgorzata Zawadzka
- wysługa 10 lat.
Po zakończeniu oficjalnych uroczystości druhny i druhowie udali się na
boisko sportowe, gdzie odbył się Piknik Strażacki.
TEKST I ZDJĘCIA: KRZYSZTOF KOŃCZALSKI
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WIDZIELIŚMY

Dzieci recytowały wiersze
W Zespole Szkół w Kikole
16 maja odbył się Gminny
Konkurs Recytatorski pod nazwą „Nasza Mała Ojczyzna”,
skierowany do uczniów oddziałów przedszkolnych i edukacji wczesnoszkolnej z terenu
Gminy Kikół.
Konkurs zorganizowały panie Ewa
Góralska i Mariola Filipczak. Uczestnicy recytowali wiersze regionalnych
twórców. Celami konkursu było popularyzowanie twórczości regionalnych
poetów, rozwijanie zdolności recytatorskich, zainteresowanie uczniów
poezją oraz promowanie talentów.

WIDZIELIŚMY

Gminne zawody
sportowo-pożarnicze
Na boisku piłkarskim przy ulicy
Kasztelańskiej w Kikole 8 czerwca przeprowadzono gminne zawody sportowo-pożarnicze dla
jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych Gminy Kikół. Zawody
zorganizował Zarząd Oddziału
Gminnego Związku OSP Rzeczpospolitej Polskiej w Kikole.
W zawodach udział wzięło pięć jednostek OSP:
4 OSP w Ciełuchowie
4 OSP w Grodzeniu
4 OSP w Kikole
4 OSP w Moszczonnem
4 OSP w Woli.
Strażacy wykazali się dużą sprawno-

ścią fizyczną i szybkością działania.
Podkreślić należy duże zaangażowanie wszystkich startujących zawodników oraz udział po kilkuletniej przerwie jednostki OSP Wola.
Wyniki współzawodnictwa przedstawiają się następująco:
1. miejsce OSP w Kikole
2. miejsce OSP w Grodzeniu
3. miejsce OSP w Moszczonnem
4. miejsce OSP w Ciełuchowie
5. miejsce OSP w Woli.
Gminne zawody sportowo-pożarnicze są dobrą okazją do zaprezentowania się jednostek OSP, działających na
terenie gminy.
TEKST I ZDJĘCIA: NADESŁANE

Gościem specjalnym był aktor scen
warszawskich Paweł Szczesny.
W konkursie wzięli udział uczniowie
ze szkół w Ciełuchowie, Kikole, Woli
i Zajeziorzu. Konkurs odbywał się
w dwóch kategoriach: klasy 0-I i klasy
II-III . Jury w składzie: Anna Baranowska, Mirosława Blachowska, Paweł
Szczesny i Maria Wyborska podczas
obrad wyłoniło Laureatów. W pierwszej kategorii tytuł mistrza przyznano Alicji Dykowskiej z SP w Kikole,
drugie miejsce zajęły Sandra Przywitowska z SP w Ciełuchowie i Anna
Dabrowska z SP w Kikole, trzecie miejsce Szymon Skowroński z SP w Ciełuchowie i Julia Żurawska z SP w Kikole.

W drugiej kategorii tytuł mistrza jury
przyznało Oliwii Bonowicz z SP w Kikole, wicemistrzyniami zostały Klaudia Stańczyk i Amelia Znaniecka z SP
w Kikole, trzecie miejsce zajęły Martyna Spryszyńska z SP w Ciełuchowie
i Marta Kucal z SP w Woli. Laureaci
otrzymali medale, dyplomy i nagrody
z rąk dyrektor Zespołu Szkół Małgorzaty Rzepczyńskiej i skarbnik UG
Wioletty Frej. Wszystkim gratulujemy.
Sponsorom serdecznie dziękujemy.
Po rozdaniu nagród wszyscy mieli
okazję posłuchać baśni, czytanych
przez aktora Pawła Szczesnego.
TEKST I ZDJĘCIA: NADESŁANE
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Fot. nadesłane

4 II miejsce drużyny z PG w Kikole
w Regionalnych Otwartych Mistrzostwach Latawcowych Aeroklubu Włocławskiego (opiekun Małgorzata Bejgrowicz).
4 Wyróżnienie w unijnym projekcie „Rozwijanie zdolności i zainteresowań najmłodszych uczniów
w szkole ze szczególnym uwzględnieniem dziecka 6-letniego”.
4 Wyróżnienie dla trójki uczniów
Szkoły Podstawowej w Kikole w Konkursie interpretacji teatralnej „Mówimy wierszem” (opiekun Agnieszka
Rygielska).
4 I miejsce dziewcząt z SP w Kikole
w ćwierćfinale wojewódzkim w minipiłce ręcznej dziewcząt oraz III miejsce
w półfinale zawodów (opiekun Anna
Witkowska).
4 II miejsce uczniów PG w Kikole
w ćwierćfinale wojewódzkim w piłce
ręcznej (opiekun Krzysztof Zarembski).
4 III miejsce uczennicy PG w Kikole Justyny Dębskiej w rejonowym eta-

Fot. nadesłane

Uczniowie Zespołu Szkół w Kikole osiągają
sukcesy w konkursach na różnych szczeblach

Drużyna z PG w Kikole podczas Mistrzostw Latawcowych Aeroklubu Włocławskiego

pie Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy
o Zdrowiu (opiekun Beata Orylską).
4 I miejsce dziewcząt z PG w Kikole
w powiatowych zawodach w minipiłce
ręcznej w Lipnie (opiekun Anna Witkowska).
4 Awans dziewcząt z Kikoła do półfinału wojewódzkiego w ćwierćfinale
rozgrywek w minipiłce koszykowej
(opiekun Anna Witkowska).

4 I i II miejsce uczennic klasy IIIb
PG w Kikole Justyny Dębskiej oraz
Lidii Żurańskiej w wojewódzkim
konkursie wiedzy o Unii Europejskiej
„Razem w Unii” (opiekun Ireneusz
Bednorz).
4 Wyróżnienie dla uczniów PG
w konkursie plastycznym Międzynarodowej Federacji Lotniczej pod nazwą
„Latanie dla ratowania życia”.

Laureatki konkursu „Razem w Unii” wraz wojewódzką panią kurator oświaty i wicewojewodą

4 I miejsce uczennicy PG Marianny Wiśniewskiej w konkursie języka
niemieckiego „Ich bin Deutschmeister”
oraz II miejsce uczennicy Lidii Żurańskiej zdobyte w konkursie języka angielskiego.
4 Awans uczniów PG Kikół do finału wojewódzkiego w turnieju piłki nożnej Coca-Cola Cup (opiekun Krzysztof
Zarębski).

4 I miejsce uczennicy SP Natalii Żurańskiej w XIV Wojewódzkim konkursie
recytatorskim, organizowanym przez
Ośrodek Chopinowski w Szafarnii.
4 Wyróżnienie dla uczennicy klasy
IIc Szkoły Podstawowej w Kikole Wiktorii Mikołajczyk w XI Konkursie interpretacji teatralnej w Baju Pomorskim
w Toruniu (opiekun Agnieszka Rygielska). 

Happening „Nałogom NIE”

Królewskim w Warszawie z prezydentem RP Bronisławem Komorowskim
(opiekunowie: Jolanta Kuczkowska,
Ireneusz Bednorz).
4 Udział Zespołu Szkół w Kikole
w projekcie „Internetowy Teatr TVP
dla szkół”.
4 III miejsce uczniów klasy II c SP
w Kikole w wojewódzkim konkursie
na scenariusz projektu edukacyjnego, dotyczącego postaci i twórczości
Juliana Tuwima (opiekun Agnieszka Rygielska).
4 Organizacja spotkania wigilijnego dla dzieci niepełnosprawnych
przez wolontariuszy fundacji HOPE.
4 Uroczyste złożenie kwiatów
przez uczniów ZS w Kikole pod

pomnikiem w 151. rocznicę wybuchu powstania styczniowego wraz
z przedstawicielami Gminy Kikół.
4 Udział uczniów Zespołu Szkół
w Kikole w akcji „Góra Grosza” (opiekun Barbara Jasińska).
4 Obchody Dnia Języków w Zespole Szkół w Kikole (akademia przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej, odwiedziny zagranicznych gości
oraz „Europejska Lista Przebojów”).
4 Kiermasz wielkanocny zorganizowany przez uczniów Zespołu Szkół
w Kikole.
4 Organizacja Dnia Ziemi przez
uczniów Zespołu Szkół w Kikole (sprzątanie jeziora, ognisko, turniej o ochronie środowiska). Opiekunowie: Barbara Jasińska, Renata Kilanowska, Zofia
Siedlecka.
4 Uroczysty apel „Niech przetrwa
to, co niezniszczalne”, przygotowany
przez członków ERM-u z okazji kanonizacji Jana Pawła II.
4 Obchody rocznicy uchwalania
konstytucji 3 maja wraz z uroczystą
mszą świętą oraz uroczystościami pod
pomnikiem. 

Po raz pierwszy w historii Zespołu
Szkół w Kikole w ramach wymiany
międzynarodowej 15 uczniów odwiedziło swoich rówieśników w Niemczech. Poszukiwania odpowiedniej
placówki trwały trzy lata. Organizatorami przedsięwzięcia są germaniści
Wojciech Górski i Katarzyna Młodziankiewicz. Szkoła nawiązała współpracę
z 10-tysięcznym miasteczkiem Hilden.
Wizyta w Niemczech trwała 9-16 maja. Kikolacy odwiedzili Hilden, Bonn,
Dusseldorf i Kolonię. Od 11-17 czerwca
gościliśmy u nas 15 uczniów z Hilden,

którzy zwiedzali: zamek w Golubiu-Dobrzyniu, Toruń (Muzeum Piernika,
Stare Miasto), Lipno (sławni ludzie: Pola Negri, Lech Wałęsa), osadę Biskupin
(muzeum kolejki wąskotorowej: Wenecja - Żnin). Goście z Niemiec uczestniczyli także w ognisku harcerskim (Zajeziorze) oraz w warsztatach tanecznych
(występ zespołu folklorystycznego).
W czasie pobytu uczniowie realizowali
cele związane z projektem „Kikół - to
lubię”. Na koniec wizyty przedstawili
wyniki projektu oraz wnioski do dalszej współpracy. 

Fot. nadesłane

4 W marcu odbyła się debata
„Młodzież a demokracja”, zorganizowana przez uczniów, kandydatów na
posłów mających uczestniczyć w XX
sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, w której wzięli udział przedstawiciele samorządu w osobach: starosty, wójta,
wiceprzewodniczącego Rady Gminy,
sekretarz gminy, dyrekcji szkoły, nauczycieli i uczniów.
4 Apel upamiętniający 35. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża,
przygotowany przez Eucharystyczny
Ruch Młodych pod opieką Danuty
Grębickiej i Joanny Rejterady.
4 Organizacja i udział uczniów Zespołu Szkół w Kikole w happeningu
„Nałogom NIE”.
4 Uroczysta akademia z okazji
Dnia Niepodległości, przygotowana
przez uczniów ZS w Kikole, poprzedzona mszą świętą oraz złożeniem
kwiatów pod pomnikiem.
4 Wyjazd uczniów ZS w Kikole na
obchody Narodowego Dnia Niepodległości w stolicy, udział w uroczystościach państwowych oraz marszu
„Razem dla Niepodległej” Traktem

Fot. nadesłane

ZS w Kikole organizatorem wielu imprez Wymiana międzynarodowa
okolicznościowych i środowiskowych

Nasi uczniowie podczas majowej wizyty u niemieckich rówieśników w Hilden
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Sukces dzieci z oddziału przedszkolnego i NPP w Ciełuchowie
w konkursie plastycznym pt. „Jakie
znasz zawody?”.
Dzieci z oddziału przedszkolnego
przystąpiły do konkursu plastycznego pt. „ Jakie znasz zawody?”,
zorganizowanego przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu
i Fundację Społeczeństwa i Gospodarki z Poznania pod patronatem
prezesa Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie. Celem konkursu
było kształtowanie pozytywnego
wizerunku pracy zawodowej. Poznając różne profesje, dzieci zdobywają
wiedzę o świecie społecznym, w którym żyją oraz uczą się szacunku do
pracy innych. Prace dzieci zostały
wysłane do Kujawsko-Pomorskiej
Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości
w Bydgoszczy.

Fot. nadesłane

Egzamin praktyczny
na kartę rowerową
Na początku czerwca w Szkole Podstawowej w Ciełuchowie odbył się
egzamin praktyczny na kartę rowerową, który przeprowadził strażnik
gminny Jan Piotrowski. Do egzaminu przystąpiło ośmioro uczniów
z klasy IV. Wcześniej uczniowie
pisali test z wiedzy teoretycznej,

Fot. nadesłane

Uczniowie uczcili
kanonizację Jana Pawła II

27 kwietnia cały świat, a szczególnie my Polacy doczekaliśmy wspaniałej i radosnej chwili. Papież
Franciszek podczas mszy świętej,
odprawianej na placu świętego Piotra, kanonizował bł. Jana
Pawła II. Ten ważny moment nie
mógł być pominięty w szkolnym
życiu SP w Ciełuchowie. Na trzy
dni przed kanonizacją uczniowie
przygotowali apel, w którym przypomnieli postać Karola Wojtyły
i jego drogę do świętości. Można
było wysłuchać słów Jana Pawła
II, mówiących o świętości i miłości. Zobaczyliśmy także prezentację multimedialną z podkładem
muzycznym,
przedstawiającą
zdjęcia papieża z jego życia. Wzruszającym momentem apelu było
wspólne odśpiewanie „Barki”.
Atmosfera apelu i wysłuchane
słowa miały wprowadzić uczniów
oraz nauczycieli w te piękne
chwile, które miały odbyć się
w Watykanie.

Mateusz Olszewski i Klaudia Lewandowska - laureaci konkursu plastycznego

Komisja konkursowa - w składzie:
przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiej
Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości
w Bydgoszczy (Izabela Goślińska),
regionalny koordynatora konkursu (Mariusz Fiałkowski), eksperci
merytoryczni (Magdalena Sternik,
Ludmiła
Piekałkiewicz-Geruzel,
Magdalena Miłosz) - wybrała prace

uzdolnionych dzieci w kategoriach
konkurs plastyczny i fotograficzny.
W etapie regionalnym Ogólnopolskiego konkursu „Jakie znasz zawody?” w kategorii konkurs plastyczny
I miejsce wywalczyła Klaudia Lewandowska z NPP i III miejsca Mateusz Olszewski z Oddziału Przedszkolnego. Gratulujemy! 

Fot. nadesłane

To był pierwszy taki turniej w warcaby

I Gminnym Turniej Warcabowy dla szkół podstawowych rozegrano w SP w Woli

Szkoła Podstawowa w Ciełuchowie
9 kwietnia wzięła udział w I Gminnym Turnieju Warcabowym dla
szkół podstawowych, organizowanym w SP w Woli. W kategorii klas
III-IV zwyciężył Piotr Wiśniewski,
który otrzymał dyplom i nagrodę
ufundowaną przez wójta Gminy Kikół Józefa Predenkiewicza, Gminną
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Firmę Rolkop - Sebastian Wojciechowski.
Naszemu uczestnikowi składamy
serdeczne podziękowania za podjęty
wysiłek oraz życzymy dalszych sukcesów. 

który zaliczyli z wynikiem bardzo
dobrym. Nad przygotowaniami
uczniów do egzaminu czuwał nauczyciel zajęć technicznych - Mirosław Pietrusiński. W najbliższym
czasie karty rowerowr wręczy
uczniom dyrektor Grażyna Grzywińska.

Spotkanie z archeologiem
Paweł
Sobczyk
opowiedział
uczniom o
odkryciach
archeologów
w Kołacie
Fot. nadesłane

WIDZIELIŚMY

W SP w Ciełuchowie gościł archeolog Paweł Sobczyk, który od wielu lat prowadzi wykopaliska archeologiczne w sąsiednim Kołacie
i postanowił podzielić się wynikami
swoich badań z uczniami szkoły. Od
2002 roku archeolodzy z Muzeum
Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we
Włocławku pod kierownictwem pana Sobczyka eksplorują stanowisko
archeologiczne odkryte w 1990 ruku
w miejscowości Kołat - Rybniki.
W latach 2002-2009 na powierzchni ok. 4000 mkw. przebadano cmentarzysko kultury wielbarskiej z okresu wpływów rzymskich I-II w.n.e.,
cmentarzysko kultury łużyckiej
sprzed ok. 1000 lat p.n.e., osady kultury trzcinieckiej z ok. 1500-1300 lat
p.n.e., dwa groby kultury pomorskiej

(kultury grobów kloszowych) z okresu lateńskiego - ok. 400 lat p.n.
Badania prowadzone są w miesiącach letnich. W ostatnich latach
eksplorowana jest osada wczesnośredniowieczna z końca X-XI w. Na
powierzchni ok. 500 mkw. stwierdzono obecność wczesnośredniowiecznej warstwy kulturowej z dużą
ilością bardzo interesującego materiału, głównie ceramicznego oraz
14 bliżej nieokreślonych obiektów
jamowych. Dotychczasowe rozpoznanie osadnictwa wczesnopolskiego w najbliższej okolicy wskazuje na
to, że badana osada jest najprawdopodobniej tylko jednym z członów
większej osady o charakterze rozproszonym, co determinuje urozmaicona rzeźba terenu. 
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Kikolska Liga Orlika 2014
Trwają rozgrywki w Kikolskiej
Lidze Orlika. Przed nami do rozegrania jeszcze ostatnia kolejka 29 czerwca. Zakończenie
zmagań w KLO 2014 oraz oficjalne wręczenie nagród nastąpi
tego samego dnia, 29 czerwca.
Gorąco zapraszamy!
Wyniki po 10. kolejce:
24
22
21
19
18
16
15
10
7
7
6
6
0

9
9
9
10
10
7
8
9
8
10
8
9
9

Aktualne wyniki na www.klo.cba.pl

Fot. nadesłane

1. Dream Team
2. UKS
3. Agromlecz
4. OSP Kikół
5. Street Cat
6. Drzewiarz Bis
7. Teraz Lipno
8. Inni Niż Wy
9. Dominatorzy
10. Lucky Dice
11. Demony
12. Buła i Łokieć
13. Green Team

Na zdjęciu Dream Team vs. Agromlecz

WIDZIELIŚMY

Międzynarodowy Dzień Inwalidy
W sobotę, 14 czerwca, w świetlicy wiejskiej w Grodzeniu
odbyła się uroczystość z okazji
Międzynarodowego Dnia Inwalidy, obchodzonego przez
członków Koła nr 3 Polskiego
Związku Emerytów Rencistów
i Inwalidów w Kikole.
W uroczystości wzięli udział: przewodniczący Rady Gminy Jacek Sadowski,
wójt Gminy Kikół Józef Predenkiewicz,
przewodnicząca Zarządu Rejonowego Związku Emerytów, Rencistów i In-

walidów w Lipnie Krystyna Rykowska.
Byli także zaproszeni goście ze wszystkich kół z powiatu lipnowskiego oraz
zaprzyjaźnionego Klubu Seniora „Jesienny Liść”.
Uroczystość rozpoczęła się od programu artystycznego w wykonaniu
wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie. Występ dzieci
z ZSS dostarczył zebranym bardzo
dużo wrażeń i wycisnął niejedną łzę
wzruszenia.
Przewodniczący Koła nr 3 w Kikole,
Mieczysław Sławkowski, w swym

wystąpieniu nakreślił kierunki działalności koła oraz przybliżył problemy, na które napotykają inwalidzi na
swojej drodze w codziennym życiu.
Były kwiaty od przedstawicieli samorządu gminnego i przybyłych
delegacji. Wszyscy zostali podjęci
skromnym obiadem.
Rozmowy i zabawa integracyjna
trwała do późnych godzin wieczornych. Do tańca przygrywał zespół
muzyczny z Chrostkowa.
TEKST I ZDJĘCIA: MIECZYSŁAW SŁAWKOWSKI
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Na pikniku atrakcje
były nie tylko dla
strażaków
Na boisku sportowym w Kikole
24 maja odbył się Piknik Rodzinny z okazji Dnia Strażaka,
przygotowany przez Urząd
Gminy w Kikole oraz Stowarzyszenie LGD Gmin Dobrzyńskich
Region Południe.
Zabawa rozpoczęła się gorącymi
rytmami latino, które poprowadził
DJ Tom. Ze specjalnym programem
artystycznym dla strażaków wystąpił Zespół Szkół w Kikole w przedstawieniu pt. „Strażak się żeni”.
Występ pełen humoru oraz wzbogacony piosenkami w wykonaniu
uczniów bardzo się spodobał publiczności. Również od specjalnej
piosenki dla strażaków swój występ
rozpoczął zespół Klubu Seniora „Jesienny Liść”. W barwnych strojach

ludowych oraz repertuarze muzycznym zaprezentowała się kapela
ludowa Gniewkowianie. Pomiędzy
występami nie brakowało na scenie
konkursów z atrakcyjnymi nagrodami dla najmłodszych, jak i tych
starszych. Oprócz muzycznego
programu nie brakowało miejsc do
zabawy, zarówno sprawnościowej,
jak i rekreacyjnej. Po szaleństwach
w lunaparku można było skorzystać
z bogatego menu punktów gastronomicznych. Nieoczekiwana zmiana
pogody nie odstraszyła uczestników, którzy po przerwie dalej bawili
się z zespołem Active. Mimo chłodnego wieczoru, gorący koncert dała
gwiazda wieczoru - zespół ZA NO
ZA.
TEKST I ZDJĘCIA: KRZYSZTOF KOŃCZALSKI

