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Zapraszamy na Festiwal Kultury Ranczerskiej
Kikół ul. Kasztelańska, 24 czerwca 2016

NIE MOŻE CIĘ TU ZABRAKNĄĆ!
Szczegóły dotyczące zmiany organizacji ruchu 

w dniu festiwalu strona 4 oraz www.kikol.pl

Nad jeziorem w Lubinku już 
po raz czwarty zostały zorga-
nizowane zawody wędkarskie  
o Puchar Wójta Gminy Kikół. 
1 maja nad jeziorem w Lubin-
ku tradycyjnie już gromadzą 
się miłośnicy wędkowania, dla 
których to prawdziwa pasja i 
rywalizacja sportowa.

W tegorocznej IV edycji 
udział wzięło 5 zespołów: 
drużyna z Wielgiego, która 
wystartowała po raz pierwszy, 
„Klub Seniora”, „WKS-Styn-
ka”, „Koło nr 112” oraz druży-
na Gminy Kikół. 

Po rozlosowaniu stanowisk, 
zawodnicy przygotowali swo-
je wędki oraz zanęty i na sy-
gnał wspólnie wszyscy rozpo-
częli zawody. Każda drużyna 
wystąpiła w pięcioosobowych 
składach, w których wszyscy 
pracowali na wynik swojej 
drużyny. Po zakończeniu za-
wodów, komisja konkursowa 
przystąpiła do ważenia zło-

wionych ryb na poszczegól-
nych stanowiskach. 

I miejsce zdobył klub „WKS-
Stynka”, II miejsce - ”Koło nr 
112” w Lipnie, III miejsce za-
jęła drużyna „Klubu Seniora”, 
na IV miejscu uplasowała się 
drużyna z Wielgiego, a druży-
na Gminy Kikół była bardzo 
gościnna, jak na gospodarzy 
przystało i zajęła V miejsce. 
Łącznie złowiono ryby o wa-
dze ponad 55 kg, które po 
zważeniu zostały wypuszczo-
ne do jeziora.

Puchary wręczył Wójt Gminy 
Kikół – Józef Predenkiewicz, 
gratulując również osiągnię-
tych wyników i umiejętności. 
Po zakończonych zawodach 
zawodnicy posilili się ciepłą 
grochówką i wymienili się 
wrażeniami z połowów, w któ-
rych nie brakowało emocji.

Tekst i zdjęcia:
Krzysztof Kończalski

IV zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Kikół

II Bieg Kikolski o Puchar Wój-
ta Gminy Kikół w tym roku odbył 
się 3 maja nad jeziorem w Kikole.  
W biurze zawodów przed biegiem, 
zawodnicy zapisani drogą elektro-
niczną odbierali pakiety startowe. 
Ostatecznie na linii startu biegu 
na dystansie 5 km stawiło się 54 
zawodników. Wójt Gminy Kikół 
wystrzałem startera dał sygnał 
do startu i wystartowali zawod-
nicy przebiegając przy molach 
nad jeziorem, po czym drogą as-
faltową kierowali się na zabez-
pieczonej trasie do Konotopia. 
W połowie pięciokilometrowej tra-
sy biegu, można było skorzystać z 
punktu z wodą. Na linii mety z 
gorącym dopingiem wyczekiwała 
spora grupa kibiców. Jako pierw-
szy linię mety przekroczył Piotr 
Wiśniewski, a pierwszą z pań była 
Weronika Rzymska.

W kategorii kobiety:
I - Weronika Rzymska
II - Anna Nowacka
III - Katarzyna Kuchnicka

W kategorii mężczyźni:
I - Piotr Wiśniewski
II - Marcin Chmielewski
II - Tomasz Bojanowski

Wręczenia pucharów, medali 
oraz nagród rzeczowych w po-
szczególnych kategoriach do-
konał Wójt Gminy Kikół Józef 
Predenkiewicz wraz z Przewod-
niczącym GKRPA Mieczysławem 
Sławkowskim. Każdy z uczestni-
ków otrzymał pamiątkowy me-
dal z ukrytą pamięcią przenośną 
oraz dyplom za udział w biegu. 
Rozlosowano również spośród 
wszystkich startujących podwójne 

zaproszenie na koncert Andrzeja 
Piasecznego w Bydgosczy, które-
go szczęśliwcem został Mateusz 
Wiśniewski.

Szczególne podziękowania oraz 
pamiątkowe medale otrzymali 
również sponsorzy II Biegu Kikol-
skiego, którzy wsparli organizację 
i zakup nagród: Sieć Sklepów 
Odzieżowych „Kelly” – Mariusz 
Cieszyński, Autonaprawa Kikół – 
Sylwester Chojnicki oraz Materia-
ły i Usługi Budowlane – Dariusz 
Żuchowski.

Organizatorzy dziękują również 
Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Ki-
kole za wsparcie inicjatyw sporto-
wych. Podziękowania również dla 
policji i jednostek OSP Kikół i Lu-
bin za zabezpieczenie trasy biegu. 
Dzięki promocji biegu przez pa-
tronów medialnych: TV Kujawy, 

Radio HIT, Tygodnik CLI oraz 
Tygodnik Lipnowski, udział w 
biegu oprócz mieszkańców Gminy 
Kikół, wzięli również mieszkańcy 
sąsiednich gmin, z terenu całego 
powiatu, a także z okolicznych 

miast. 
Na zakończenie sportowych 

zmagań wszyscy uczestnicy mogli 
zasiąść z kiełbaską do wspólnego 
ogniska w ramach regeneracji.

(K.Kończalski)

II Bieg Kikolski o Puchar Wójta Gminy Kikół
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Z dziejów Szkoły Podstawowej w Kikole (cz. 3)

Krótka historia 
chederu w Kikole

 
Dziewiętnastowieczny Kikół, 

w granicach dawnego miasta, 
zdominowany był przez lud-
ność narodowości żydowskiej, 
której liczebność w 1862 r. 
osiągnęła stan  367 na ogólną 
liczbę 453. mieszkańców.1

 Ukaz carski z 1864 r. umoż-
liwiał zakładanie szkół przez 
mieszkańców gmin miejskich 
i wiejskich różniących się od 
ogółu językiem lub religią. Nic 
dziwnego zatem, że zwarty pa-
kiet zachowanych dokumentów 
stanowi korespondencja doty-
cząca szkoły dla dzieci wyzna-
nia mojżeszowego, tzw. chede-
ru. Zainicjował ją nauczyciel 
kikolski Iwan Sujkowski, któ-
remu prawdopodobnie z urzędu 
przypadało sprawowanie pieczy 
nad szkołami zorganizowanymi 
przez mniejszości narodowe 
czy wyznaniowe. 15 stycznia 
1892 r. wysłał on do Naczel-
nika Płockiej Dyrekcji Nauko-
wej pismo dotyczące sprawy 
założenia wspomnianej szkoły 
przez niejakiego Dawida Ger-
sza Telechowicza2.

Wraz z pismem przewodnim 
Sujkowski posłał do naczelni-
ka także inne wymagane doku-
menty: zaświadczenie wydane 
Telechowiczowi przez rabina 
lipnowskiego okręgu bóźnicze-
go o dostatecznej znajomości 

religii żydowskiej i żydow-
skiego języka; protokół  oglę-
dzin przez kikolską komisję 
szkolną pomieszczenia wyzna-
czonego na użytek mającego 
powstać chederu w osadzie 
Kikół, w domu spadkobier-
ców Szlomy Lichtarza pod nr 
12; zaświadczenie wójta gmi-
ny Kikół, że Telechowicz nie 
był sądzony ani nie toczyło się 
przeciwko niemu śledztwo i w 
związku z tym nie ma żadnych 
przeszkód, aby mógł otworzyć 
cheder; zobowiązanie nauczy-
ciela jednoklasowej szkoły po-
wszechnej w Kikole Iwana Suj-
kowskiego, że będzie nauczał 
języka rosyjskiego w mającym 
powstać chederze; wreszcie 
prośbę   Telechowicza o wyda-
nie zezwolenia na prowadzenie 
chederu w osadzie Kikół .

Ostatecznie Telechowicz 
uzyskał zgodę na utworzenie 
i prowadzenie chederu jed-
nakże działalność tejże szkoły 
była bardzo krótka, gdyż już 
we wrześniu 1894 r. inny na-
uczyciel kikolski, Dembski, 
posyłał do Płocka pismo infor-
mujące o zastrzeżeniach władz 
gminy do sposobu zarządzania 

szkołą. W świetle dokumen-
tów takiemu obrotowi sprawy 
winien był sam mełamed (na-
uczyciel w szkole żydowskiej), 
gdyż do wójta gminy Kop-
czyńskiego dotarła informacja 
o niewłaściwym zachowaniu 

Telechowicza. Skargę złożył 
strażnik poczty kikolskiej Piotr 
Chrunow, mieszkający w tym 
samym budynku, w którym 
funkcjonował cheder. Postę-
powanie wyjaśniające prowa-
dzone przez wójta zakończyło 
się spisaniem protokołu przez 
pisarza gminnego Ossowskie-
go, z treści którego można wy-
czytać, że podstawowym za-
rzutem wobec mełameda było 
to, iż w chederze urządzał on 
często spotkania towarzyskie 
zarówno w porze dziennej, jak 
i w nocy. Drugim powodem, 
być może stanowiącym wła-
ściwą przyczynę wójtowskiej 
interwencji, był fakt zalegania 
z zapłatą na rzecz nauczyciela 
W. Dembskiego kwoty 10 rubli 
i 50 kopiejek, należnej z tytułu 
prowadzenia  w chederze lekcji 
języka rosyjskiego. Na nic się 
zdały tłumaczenia mełameda 
próbującego wyjaśnić, że nie 
mógł zapłacić wspomnianych 
należności ze względu na roz-
bieżności co do wyliczeń prze-
pracowanych godzin, z których 
część przypadała na żydowskie 
święta.

 Ostatecznie sprawę roz-
strzygnął Opiekun Warszaw-
skiego Okręgu Naukowego, 
który w piśmie z 3 listopada 
1894 r. informował, że podjął 
decyzję o zamknięciu chederu, 
co wkrótce formalnie uczynił 
Naczelnik Płockiej Dyrekcji 
Naukowej.

Szkoła  w Makówcu

Wiedzę o istnieniu szkoły w 
Makówcu czerpiemy z raportu, 
jaki złożył wójt gminy Kikół 
Naczelnikowi Płockiej Dyrekcji 
Naukowej w 1881 r. Dokument 
ma postać pisma przewodniego 
do spisu inwentarza bibliote-
ki szkolnej, dokonanego przez 

wójta. Kopię spisu wójt dostar-
czył nauczycielowi o nazwisku 
Knopf3.

Z kolei datą 10 grudnia 1885 r. 
opatrzony został raport dotyczący 
Gminnej Szkoły Ewangelickiej w 
Makówcu.  W zestawieniu odno-

szącym się do uczniów wykazano 
37. dzieci, w tym 12 narodowości 
polskiej i 25 narodowości niemiec-
kiej. Identyczne proporcje zapisa-
no dokonując podziału uczniów 
wg wyznania - odpowiednio ka-
tolickie i protestanckie. Wszystkie 
dzieci były pochodzenia chłop-
skiego. Raport sporządził nauczy-
ciel  Iwan Ruchelski, podający 
się za Niemca wyznania ewange-
licko-augsburskiego. Oświadczył 
też, że szkoła mieściła się we wła-
snym budynku.

 
Początki szkoły w Woli

Ponad wszelką wątpliwość już w 
1885 r. działała szkoła wiejska w 
Woli Rumunkach. Nauczycielem 

zatrudnionym w niej był niejaki 
Iwan Henryk Iwanowicz Tewek, 
który podał, że jest wyznania lute-

rańskiego. Jak wynika 
z raportu przez niego 
spisanego, do szkoły 
chodziły niemal wy-
łącznie dzieci narodo-
wości niemieckiej. Tyl-
ko jeden chłopiec, na 
ogólną liczbę uczniów 
57 (32. chłopców i 25 
dziewczynek), uznany 
został za Polaka4. Wy-
jaśnić należy, że tzw. 
rumunki  to były części 
wsi, dotychczas nieza-
gospodarowane, zasie-
dlane przez osadników 
przybywających na zie-
mie polskie z krajów 
położonych na zachód 
od nich. Nazwa pocho-
dzi od niemieckiego 
raumung lub raum ma-
chen, co znaczy czynić 
miejsce (np. poprzez 

karczowanie terenów 
lesistych czy zagospodarowywa-
nie mokradeł). Najczęściej rumu-
nek tworzyło jedno gospodarstwo 
bądź zespół kilku gospodarstw. 
W Ziemi Dobrzyńskiej w XIX 
w. wśród osadników dominowali 
Niemcy, których zaczęto sprowa-
dzać po drugim rozbiorze w 1793 
r. W pobliżu Kikoła osiedlili się 
m. in. w pasie od Sumina, przez 
Wolę do Makowisk i Osówki, ale 
także w wielu innych wsiach, np. 
w Makówcu.

O istnieniu szkoły początkowej 
w Woli informują również auto-
rzy „Słownika geograficznego 
Królestwa Polskiego i innych kra-
jów słowiańskich” w XIII tomie z  
1893 r.

Krzysztof Kuczkowski

Szkolnictwo w Kikole i okolicy na przełomie XIX i  XX w.

Na przestrzeni XIX wieku, a także w początkach wieku XX, obszar gminy Kikół znacząco różnił się od obecnego. Wsie i przysiółki położone aktualnie w jej północno-zachodniej części wchodziły 
w skład innych gmin. Dotyczy to takich wsi, jak: Wola i Hornówek (dawniej gmina Osówka), Trutowo (gm. Mazowsze), Dąbrówka i Moszczonne (gm. Sokołowo). Z kolei w granicach naszej gminy 
znajdowały się wówczas m. in. Makówiec i Radziochy.  Na marginesie opisu monograficznego szkoły w Kikole warto poświęcić choćby kilka zdań szkołom powszechnym zakładanym w innych miejsco-
wościach naszej gminy w jej granicach dawniejszych, jak i obecnych. Z drugiej strony wypada wspomnieć również o szkołach organizowanych przez wyznawców religii innych, niż katolicka.

1 Słownik geograficzny Królestwa Pol-
skiego i innych krajów słowiańskich pod 
red. Filipa Sulimierskiego i Władysława 
Walewskiego, 1880-1914, t. IV, s. 95.

2 Archiwum Państwowe w Płocku, Akta 
Naczelnika Płockiej Dyrekcji Naukowej, 
O chedere v pos. Kikole soderżimom me-
lamedom Davidom-Geršem (2-ch imen) 
Telechovičem, sygn.  437,  k. 2

3 Tamże, Pisma Płockiej Dyrekcji Szkol-
nej do nauczycieli szkół początkowych , 
sygn. 62, k. 43

4 Tamże, Wykazy dot. stanu liczebne-
go szkół początkowych w gub. płockiej, 
sygn. 68, k. 344 i n.

Cheder, Theodor Tolby (źródło: http://giftofjudaica.com)

Pieczęć i podpis wójta Kopczyńskiego pod pro-
tokołem z 19 września 1894 r.

Pierwsza strona raportu wójta gminy 
Kikół z 1881 r.

• Zaplanowano Przebudowę 
drogi gminnej Nr 170113C 
Jankowo- Gr. Gm. Kikół.

Inwestycja będzie polegała 
na przebudowie drogi gminnej 
nr 170113C i będzie obejmo-
wała poszerzenie nawierzchni 
jezdni do szerokości 4,00 mb 
z lokalnymi zwężeniami. Na-
wierzchnia grysów 2,5 mm 
i emulsji asfaltowej. Łączna 
długość inwestycji wynosi 1 
km.

• Ścieżki edukacyjne nad je-
ziorem (WFOŚiGW) – dotacja 
80%)

Otrzymaliśmy promesę o do-
finansowanie z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej na 
50 000,00 zł. 

Budowa ścieżek edukacyj-
nych będzie polegała na budo-

wie chodnika nad jeziorem w 
Kikole wraz z tablicami infor-
mującymi o chronionych ga-
tunkach roślin i zwierząt oraz 
tablicy informującej o historii 
i genezie jeziora, jak również 
o stanie współczesnym oraz 
terenie przyległym do jezio-
ra. Postawiona zostanie wiata 
drewniana, witacz oraz zago-

spodarowane zostanie miejsce 
na ognisko.

• Przebudowa dróg lokal-
nych w miejscowości Kikół 
(wartość zadania 791 995,29 
zł , dofinansowanie 63,63% 
kosztów kwalifikowalnych 
499 923,00 zł).

W dniu 25 maja 2016 r. została 
podpisana umowa z Urzędem 
Marszałkowskim Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego 
na operację: „Budowa lub mo-
dernizacja dróg lokalnych”, w 
ramach poddziałania „Wspar-
cie inwestycji związanych z 

tworzeniem, ulepszaniem, lub 
rozbudową wszystkich ro-
dzajów małej infrastruktury, 
w tym inwestycji w energię 
odnawialną i w oszczędzanie 
energii” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020.

Obecnie przygotowujemy 
postępowanie przetargowe.

Przedmiotem inwestycji jest 
przebudowa ulicy Janusza z 
Kikoła oraz część Ulicy Zbo-
ińskiego, Nowej i Kasztelań-
skiej o łącznej długości 719 
mb.

Ulica Janusza z Kikoła po 
zrealizowaniu inwestycji po-
siadać będzie nawierzchnię 
kostki betonowej na podbu-
dowie z kruszywa łamanego. 
Każda posesja będzie posiadać 
utwardzone zjazdy.

Ulica Zboińskiego po zreali-
zowaniu inwestycji posiadać 
będzie nawierzchnię z betonu 
asfaltowego wraz korektą kra-
wężnika i utwardzonymi zjaz-

dami po stronie prawej.
Ulica Nowa po zrealizowa-

niu inwestycji posiadać będzie 
nawierzchnię z betonu asfal-
towego wraz wymienionym 
istniejącym krawężnikiem i 
utwardzonymi zjazdami po 
obu stronach

Ulica Kasztelańska po zreali-
zowaniu inwestycji posiadać 
będzie nawierzchnię z betonu 
asfaltowego wraz wymienio-
nym istniejącym krawężni-
kiem i utwardzonymi zjazdami 
po stronie lewej.

• „Remont drogi gminnej – ul. 
Polna w miejscowości Kikół”

Roboty budowlane zostały 
już zakończone, obecnie zo-

stała wyznaczona komisja do 
obioru robót budowlanych.

Inwestycja polega na remon-
cie drogi o długości 418 mb 
poprzez wzmocnienie i wy-
równanie nawierzchni  jezdni 
masą bitumiczną o grubości 6 
cm.

• Dokumentacja projektowa 
na rozbudowę szkoły podsta-
wowej o oddział przedszkolny 
w Kikole.

Przeprowadzona została in-
wentaryzacja budynku Szkoły 
Podstawowej w Kikole. Na-
stępnym etapem będzie spo-
rządzenie projektu budowla-
nego, specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót 
oraz kosztorysu ofertowego i 
inwestorskiego.

• W ramach Funduszu Sołec-
kiego Sołectwa Lubin został 
zakupiony rębak do gałęzi.

• Zakupione zostały silniki 
do bram garażowych OSP w 

Kikole.
• Został zakupiony samochód 

na potrzeby utrzymania dróg 
gminnych za kwotę 10 900 zł.

• W dniu 16 maja zosta-
nie podpisana umowa o do-
finansowanie z Funduszem 
Ochrony Gruntów Rolnych, 
na przebudowę drogi grunto-
wej usytuowanej na działce 
nr 342/1 okręg ewidencyjny 
Wola położnej w miejscowo-
ści Wawrzonkowo. Planowa-
ne jest położenie nawierzchni 
tłuczniowej z powierzchnio-
wym utwardzeniem emulsją 
i grysami na odcinku do 1 
km. Wniosek został złożony 
na kwotę 200 000 zł, z czego 

71250 zł zostanie dofinanso-
wane z ww. funduszu.

• Zakończono dostawę gruzu 
betonowego  oraz kamienia ła-
manego na drogi gminne.

• Trwa budowa ogrodzenia 
przy świetlicy wiejskiej w Lu-
binie. Prace prowadzone są 

przez osoby zatrudnione w ra-
mach prac interwencyjnych.

• W ramach umowy z Ener-
ga oświetlenie zamontowano 
oświetlenie (23 lampy) wzdłuż 

chodnika przy DK 10 od Kiko-
ła w kierunku Bielicy.

• Trwają prace związane z re-
montem odnowieniem miejsc 
postojowych przy zjeździe z 
DK na jezioro.

• Wykonano dalszą część par-
kingu przy Kościele w Sumi-
nie (ok. 150 m2) 

• Gmina Kikół przystąpiła do 
programu usuwania azbestu 
z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej. Otrzymali-
śmy promesę na 72 100,00 zł, 
jednakże po przetargu kwota 

okazała się znacznie mniejsza. 
Obecnie czekamy na podpisa-
nie umowy z Wykonawcą.

Planowane są następujące inwestycje:

Zagospodarowanie terenu nad jeziorem

Ulica Polna podczas kładzenia wierzchniej warstwy asfaltu

Lampy z Kikoła do Bielicy

Parking przy 
Kościele w Suminie

Prace nad ogrodzeniem przy świetlicy w Lubinie trwają

Zagospodarowanie terenu 
nad jeziorem
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3 maja 2016 roku przypadła 225. 
rocznica uchwalenia Konstytucji 3 
Maja. W Gminie Kikół, prócz uro-

czystości 3 Maja obchodziliśmy 
również Gminny Dzień Strażaka. 
Była to doskonała okazja do podzię-
kowania strażakom za ich ciężko i 
nie rzadko ryzykowną pracę oraz 
ciągłą gotowość do niesienia pomo-
cy innym.

Uroczystości rozpoczęły się tra-
dycyjnie w kościele parafialnym 
pw. Św. Wojciecha w Kikole, gdzie 
została odprawiona przez ks. Mar-
ka Mrówczyńskiego Msza Święta 
w intencji Ojczyzny. Podczas mszy 
młodzież z Zespołu Szkół w Kikole 
przygotowała patriotyczny mon-
taż słowno – muzyczny, w którym 
przybliżyła historyczne uwarunko-
wania polityczne oraz dążenie do 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Po nabożeństwie, wszyscy uczest-
nicy w asyście Orkiestry Reprezen-
tacyjnej Powiatu Lipnowskiego pod 
batutą Mirosława Bytnera, pocztów 
sztandarowych oraz druhen i dru-
hów z OSP, przemaszerowali pod 
pomnik w centrum Kikoła.

Po uroczystym odegraniu hymnu 
i wciągnięciu flagi państwowej na 
maszt, z okazji uchwalenia Konsty-

tucji 3 Maja oraz Gminnego Dnia 
Strażaka, swoje okolicznościowe 

słowo skierował Starosta Lipnowski 
Krzysztof Baranowski.

Dla uczczenia wszystkich, któ-
rzy podjęli ofiarną walkę za dobro 
ojczyzny, delegacje ze wszystkich 
szkół z terenu Gminy Kikół, orga-
nizacji pozarządowych,  jednostki 
OSP, goście zaproszeni oraz samo-
rządowcy złożyli kwiaty pod po-
mnikiem. Na zakończenie uroczy-
stości, swoje słowa podziękowania 
za udział w obchodach złożył Wójt 
Gminy Kikół Józef Predenkiewicz, 
zwracając się szczególnie do druhen 
i druhów OSP z terenu całej gminy 
wspominając Św. Floriana, patrona 
strażaków. Dla wszystkich uczest-
ników obchodów czekał ciepły po-

siłek na świeżym powietrzu przed 
budynkiem urzędu gminy.

225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W dniu 6 maja 2016 roku, pod-
czas XVI Sesji Rady Gminy Kikół 
6 mieszkańców naszej gminy - ro-
dziców, którzy wychowali trzech 
lub więcej synów na wzorowych 
i ofiarnych żołnierzy, zostało uho-
norowanych medalami „Za zasługi 
dla obronności kraju”. 

Medale nadał decyzją z dnia 30 
października 2015 roku Minister 
Obrony Narodowej w dowód uzna-
nia dla  Państwa:

• Jadwigi Blonkowskiej zam.  
Moszczonne,

• Ireny Balińskej zam. Dąbrówka,
• Henryki Wiśniewskej zam. Dą-

brówka.

• Genowefy i Wiesława Marci-
niak zam. Wawrzonkowo,

• Mieczysława Bojarskiego  zam. 
Walentowo,

 Odznaczenia dokonał z-ca Woj-
skowego Komendanta Uzupełnień 
we Włocławku Pan mjr Stanisław 
Dykowski w asyście Wójta Gminy 
Pana Józefa Predenkiewicza i Prze-
wodniczącego Rady Gminy Kikół 
Pana Jacka Sadowskiego.

Rodzice żołnierzy przyjęli gratula-
cje, kwiaty i słowa uznania za trud 
i zaangażowanie w pracę wycho-
wawczą synów, którzy wzorowo 
wypełnili swój obowiązek wobec 
ojczyzny.

Za zasługi dla obronności

CZERWIEC 2016 CZERWIEC 2016

W dniu 3 czerwca 2016r. w świe-
tlicy wiejskiej w Wolęcinie,człon-
kowie koła nr 3 Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

z gminy Kikół wraz z zaproszony-
mi gośćmi  uroczyście obchodzili 
Międzynarodowy Dzień Inwali-
dy. Szczególną okazją była 60 - ta 
rocznica ustanowienia tego święta.  
Ustanowienie święta poprzedzone 

było wieloma tragediami z których 
największa miała miejsce w kopalni 
węgla kamiennego Bois du Cazier 
w Belgii,gdzie zginęło 252 górni-

ków a kilkuset zostało inwalidami.
Międzynarodowa Organizacja 

Pracy celem upamiętnienia tych 
wydarzeń w 1956 roku ustanowiła 
3 - cią niedzielę marca  - Świętem 
Niepełnosprawnych.

Na uroczystość zorganizowaną 
przez emerytów i rencistów z Ki-
koła przybyli zaproszeni : Starosta 
lipnowski - Krzysztof Baranowski, 
Wójt Gminy Kikół - Józef Preden-
kiewicz i Przewodniczący Rady 
Gminy Kikół - Jacek Sadowski  a 
także goście z zaprzyjaźnionych 
Kół: Skępego, Wielgiego, Chrost-
kowa, Dobrzynia n/W oraz dwu kół 
z  Lipna  a także współpracującego z 
nami Klubu Seniora „Jesienny Liść” 
z Kikoła.

Uroczystość otworzył Przewodni-
czący Koła  Mieczysław Sławkow-
ski witając wszystkich zebranych.

Po otwarciu z programem arty-
stycznym wystąpił Młodzieżowy 
Zespół Artystyczny  przy Zespole 
Szkół Specjalnych w Lipnie , który 
swym występem dostarczył uczest-
nikom wielu wzruszeń a także po-
płynęło trochę łez.

W oficjalnym wystąpieniu Prze-
wodniczący przedstawił aktualną sy-
tuację społeczną i bytową emerytów 
i rencistów mówiąc o dotykających 
ich problemach natury zdrowotnej a 
także materialnej. Zaapelował aby 
młodzi pamiętali , że z wiedzy i do-
świadczenia ludzi starszych dużo 
można skorzystać i tą wiedzę można 
wykorzystać dla dobra całego społe-
czeństwa. W końcowej części swego 
wystąpienia podziękował obecnym 
samorządowcom za wsparcie dzia-
łań organizacji emeryckich zarówno 
materialnie jak i poza materialnie.
Podkreślił, że oprócz kasy liczy się 
także bardzo :zrozumienie proble-
mów, uśmiech i dobre słowo.

Po wystąpieniu Przewodniczą-
cego - zaproszeni Goście składali 

życzenia oraz podziękowania za 
współpracę.Szczególny poklask 
zebranych uzyskało zapewnienie 
przez Starostę K.Baranowskiego, że 
w m - cu październiku zorganizuje 
dla emerytów i rencistów  powiato-
wy Dzień Seniora.

Część oficjalną zakończyło za-
proszenie przez Przewodniczące-
go wszystkich zebranych na obiad 
przygotowany przez Koło na tę uro-
czystość.

Po obiedzie rozpoczęła się część 

rehabilitacyjno - terapeutyczna spo-
tkania czyli tańce na parkiecie, które 
dla ludzi starszych są wspaniałą te-
rapią.

Stosowną do okoliczności mu-
zykę zapewnił nam kol. J. Kozicki 
- oczywiście na sprzęcie niedawno 
zakupionym przez Koło.

Zabawa i  dyskusje między 
uczestnikami trwały do godzin 
wieczornych.

M. Sławkowski

Wesołe jest życie na... emeryturze!

19 lipca 2016 roku została ro-
zegrana ostatnia 9 kolejka Ki-
kolskiej Ligi Orlika o Puchar 
Wójta Gminy Kikół. Wszystkim 
zespołom do końca towarzyszy-
ła wola walki o jak najlepsze 
miejsce w tabeli. 

Zwycięzcą VI edycji KLO zo-
stał zespół OSP Kikół.

Najlepszym strzelcem KLO 
został Damian Majewski z 
OSP Chlebowo.

Oprócz zmagań ligowych 26 
czerwca rozegramy SUPER-
PUCHAR, po którym oficjalnie 
zostaną ogłoszone wyniki oraz 
wręczone puchary i nagrody.

Zakończenie VI edycji Kikolskiej Ligi Orlika
Miejsce Nazwa Drużyny Liczba 

pkt
I OSP Kikół 24
II Dream Team 21
III OSP Chlebowo 15
IV Gmina Lipno 12
V AGRO Chłopecki 12
VI Transfer Lipno 9
VII KONTRA 6
VIII Załoga Gwiezdnego Patrolu 6
IX SKORPION CHROSTKOWO 3
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W dniu 24.06.2016r.w go-
dzinach od 14ºº do 24ºº na 
czas trwania „Festiwalu 
Kultury Ranczerskiej” na 
terenie Kikoła będzie obo-
wiązywała zmiana organi-
zacji ruchu.
Ulice: Radosna, Targowa, 

Kasztelańska i Nowa będą 
częściowo zamknięte dla 
ruchu drogowego.
Na ulicach Radosnej i czę-

ści ulic Wesołej, Targowej, 
Kasztelańskiej, Nowej i 
Zboińskiego   będzie obo-
wiązywał całkowity lub 
częściowy  „Zakaz zatrzy-
mywania się i postoju”.

Na ulicy Targowej będzie 
obowiązywał „Zakaz ruchu 
pojazdów o masie całkowi-
tej
powyżej 3,5t”
Dla gości festiwalowych 

przygotowano parking na 
który będzie można wjechać 
ulicą Wschodnią natomiast 
wyjazd ulicami Słoneczną i 
Ogrodową do ulicy Rypiń-
skiej.
Ze względu na częścio-

we zamknięcie ulic wjazd 
do Kikoła do strony Ciełu-
chowa, Wildna i Grodzenia 
będzie możliwy tylko przez 
Wolęcin.

W dniu 4 czerwca br. w sobotnie popołu-
dnie na stadionie przy ul. Kasztelańskiej od-
był się „Weekend ze strażakami w Kikole”.  
Głównym organizatorem imprezy była 
Ochotnicza Straż Pożarna w Kikole, 
inicjatorem tego przedsięwzięcia był 
Wójt Gminy Kikół przy ogromnej po-
mocy w przygotowaniu wniosku przez 
pracowników Urzędu w ramach Planu 
Operacyjnego Sekretariatu Regionalne-
go Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
na lata 2016-2017. Partnerami w po-
wstawaniu tego dzieła byli: Sołectwo 
Kikół, Szkoła Podstawowa w Ciełu-
chowie, Zespół Szkół w Kikole, Stowa-
rzyszenie Na Rzecz Pełnego Rozwoju 
Dzieci i Młodzieży w Zajeziorzu oraz 
Gminny Klub Sportowo Rekreacyjny.  
Atrakcji było nie mało. Na początku Stra-

żacy z Jednostki OSP w Kikole zaprezen-
towali pokaz ewakuacji osoby poszko-
dowanej z pojazdu przy udziale zastępu 
sześcioosobowego GBA 2,5/16 wraz z 
zastępem karetki.

Kolejny pokaz dotyczył pożaru samo-
chodu osobowego. Działania gaśnicze 
wykonuje zastęp sześcioosobowy GBA 
2/16, który posiada 2000 l wody oraz 
200 l środka pianotwórczego. Po prze-
prowadzonych pokazach dzieci mogły 
zapoznać się ze sprzętem znajdującym 
się na samochodach pożarniczych jak 
też mogły przejechać się samochodem. 
Najmłodsi mogli sprawdzić swoje umie-
jętności sprawnościowe w konkurencjach 
sportowych, w których najlepsi zosta-
li nagrodzeni atrakcyjnymi nagrodami 
rzeczowymi w postaci tabletu, słucha-
wek oraz pamięć przenośną (pendrive).  

W konkurencjach w kategorii wiekowej 
0-III: rzut woreczkiem do celu, wyścig 
z piłeczką pingpongową na podkładzie, 
kamienie, skoki z piłką między nogami, 
strzał na bramkę najlepszy wynik osiągnął 
Filip Malinowski z sumą 35 punktów, na-
stępnie Artur Pawłowski z 33 puntami oraz 
Kornel Falkowski z suma punktów 33. 
W konkurencjach w przedziale IV-VI : 
kręgle, rzut ringo na palik, rzut piłka jak 
najdalej, krokiet, chodzenie na szczu-
dłach najlepszy wynik uzyskał Mikołaj 
Dobrowolski z suma punktów 43, następ-
nie Natalia Mędrkiewicz z wynikiem 35 
pkt. oraz Martyna Spytek z liczbą 35 pkt.  
Grupa gimnazjalna do wykonania miała: 
odbicia piłką sposobem górnym i dolnym 
na przemian oraz bieg z przeszkodami na 
czas. 

Najlepszy wynik przypadł egzekwo 
Kacprowi Chmal, który podbił piłkę 415 
razy oraz Jakubowi Gutowskiemu, który 
412 razy podbił piłkę oraz Olaf Kiełkow-
ski z wynikiem 69 podbić. 

W biegu z przeszkodami najlepszy czas 
osiągnął Szymon Kozłowski z czasem 
11,51 za nim Konrad Żankowski z cza-
sem 12,60 oraz Mateusz Opuszyński z 
czasem 12,85. W trakcie imprezy dzieci 
mogły korzystać z darmowych zjeżdżal-
ni oraz zamku do skakania, a także mo-
gły posilić się kiełbaską z grilla ufundo-
wanymi przez Sołtysa Sołectwa Kikół.  
Jednym z głównych etapów naszego fe-
stynu był nabór do Młodzieżowej Druży-
ny Pożarniczej gdzie każdy z kandyda-
tów otrzymywał pamiątkowe koszulki.  
Podczas weekendu ze strażakami można 
było przeprowadzić bezpłatny przegląd 
gaśnic samochodowych, który przeprowa-
dzała firma P.H.U. DRWAL BHP i Ppoż. 
z Lipna . Rodzice wraz z dziećmi mogli 
zaczerpnąć informacji na temat uzależnień 
w namiocie profilaktycznym w ramach 
Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywaniu Problemów Alkoholowych.  
Czas umilał Zespół Dobra, w którego skład 
wchodzi  rodzeństwo, wielokokrotni laure-
aci konkursów wokalnych. Dzieci uczęsz-
czają do Szkoły Podstawowej w Zajezorzu.  
Jednym z najbardziej oczekiwanych mo-
mentów było rozstrzygnięcie konkursu 

plastycznego pn. „ Ochotnicza Straż Po-
żarna na terenach wiejskich Jestem (je-
stem, był ,będę) Strażakiem- jestem z tego 
dumny” i literackiego pn. „Jestem straża-
kiem”. Konkursy cieszyły się dużym za-
interesowaniem wśród dzieci i młodzieży 
ze Szkół Gminy Kikół i były podzielone 
na trzy kategorie wiekowe:

0-III, IV-VI, Gimnazjum. W konkursie 
plastycznym nagrodzeni zostali :

0-III
1. Mateusz Dąbrowski - kl. 0
2. Helenka Sobolewska - Publiczne 

Przedszkole w Kikole
3. Franek Kwietniewski – kl. 0
wyróżnienie otrzymali :
4. Bartosz Olkowski - kl. II SP Ciełu-

chowo
5. Nikola Grabowska – Przedszkole 

przy SP w Zajeziorzu 

IV-VI 
1. Magdalena Grabowska – kl. VI b 
2. Natalia Choromańska – kl. VI b 
3. Bartosz Inczewski – kl. VI b
Gimnazjum 
1. Natalia Hass - II c
2. Zuzanna Szarszewska – II c 
3. Dagmara Duszeńska – II c 

W konkursie literackim nagrodzono na-
stępujące osoby :

0-III
Egzekwo 1. Jakub Kubacki – SP Ciełu-

chowie z wierszem pt. „Strażakiem być” 
1. Wiktor Wasilewski – SP Kikół z wier-

szem pt. „Chce być strażakiem”
Egzekwo 2. Kacper Kubacki – SP Cie-

łuchowo z wierszem pt. „Strażak zuch”
2. Bartosz Nowiński – SP Wola z wier-

szem pt. „Strażak super gość” 
3. Oskar Srzałkowski – SP Wola z wier-

szem pt. „Zawód strażaka jest na szczy-
cie” 

IV-VI
1. Konrad Rumiński – SP Kikół z opo-

wiadaniem pt. „Pradziadek Felek”
2. Ewelina Wójcik –SP Wola z opowia-

daniem pt. „Odwaga to nie wszystko”
3. Piotr Wiśniewski – SP Ciełuchowo z 

opowiadaniem pt. „Opowieść o dzielnych 
strażakach”

Gimnazjum
1. Beata Goździkowska i Weronika Ma-

jewska - PG w Kikole za przeprowadzony 
wywiad ze strażakiem 

Nagrodzeni otrzymali nagrody w po-
staci tabletów za zajęte pierwsze miejsce, 
słuchawki za drugie a pendrive za trzecie.

Aneta Falkowska

Piknik ze strażakami

CZERWIEC 2016

Z życia Domu Samopomocy „Koniczynka”
Uczestnikami Środowiskowe-

go Domu Samopomocy „Koni-
czynka” w Suminie są osoby z 
dysfunkcjami intelektualnymi, 
psychicznymi i neurologiczny-
mi z terenu gminy Kikół i gmin 
ościennych.

     W ramach ŚDS funkcjo-
nuje:

- pracownia plastyczna,
- pracownia środowiskowo-

przyrodnicza,

- pracownia gospodarstwa do-
mowego,

- pracownia rękodzieła arty-
stycznego,

- pracownia wikliniarstwa,
- pracownia informatyczna,
- sala rehabilitacyjna,

- pokój wyciszeń.
Prowadzone są m.in. takie za-

jęcia, jak:
-treningi kulinarne,
-filmoterapia,
-muzykoterapia,
-biblioterapia,

-trening funkcjonowania w 
codziennym życiu,

-trening umiejętności spędza-
nia czasu wolnego.

Oferujemy:
-ciekawe spędzanie czasu 

wolnego: wyjścia do kina, te-
atru, wycieczki, grill, zabawy 
taneczne, ognisko, spacery, po-
moc psychologiczną i pedago-
giczną,

-rozwój kulturalny,

-treningi zachowań społecz-
nych,

-przebywanie w środowisku 
współuczestników,

-profesjonalną rehabilitację w 
pełni dostosowaną do indywi-
dualnych potrzeb,

-ciepły posiłek,
-wykwalifikowaną kadrę pra-

cowników
-DOBRĄ ZABAWĘ!!!

Anna Wenderlich 

,,Dom to nie miejsce, w którym mieszkasz, 
ale miejsce gdzie ciebie rozumieją.”

Janusz Morgenstern

Dzień urody w ŚDŚ

30 maja br. uczestniczki z ŚDS „Koniczynka” zostały 
poddane zabiegom fryzjersko – kosmetycznym. Panie 
miały możliwość umalowania włosów, zrobienia ma-
kijażu oraz manikiur paznokci. Nie zapomniano też 
o pięknych fryzurach. Podopieczne były bardzo zado-
wolone, a ich metamorfozy były zachwycające. Kadra 
ŚDS zapowiada ciąg dalszy tej akcji.

Agnieszka Wilkanowska

Integracja przy ognisku
25 maja na terenie Środowiskowego Domu Samopomo-

cy „Koniczynka” odbyło się ognisko. Uczestnicy mogli 
upiec kiełbaski, skosztować sałatek, a także delektować 
się pysznymi ciastami. Rozmowy, żarty i dyskusje trwały 
wiele godzin. Pani Mariola Śmiechowska poprowadziła 
zabawę śmiechem dzięki której podopieczni mogli zrelak-
sować nie tylko ciało ale i umysł. Terapeuci i opiekunowie 
zaprosili uczestników do tańca. Przy muzyce disco-polo 
były podskoki, wężyki, pląsy w parach i kółeczku. 

Pogoda dopisała więc ognisko i zabawy na świeżym po-
wietrzu udały się znakomicie. Wszyscy dobrze się bawili.

Mirella Górzyńska

Wizyta w bibliotece

31 maja br. uczestnicy ŚDS „Koniczynka” w Suminie od-
wiedzili Miejską Bibliotekę Publiczną w Lipnie. Celem wi-
zyty było obejrzenie wystawy prac plastycznych pt. „Moje 
inspiracje twórczością Henryka Sienkiewicza”. Prace bar-
dzo się podobały i dostarczyły wielu pozytywnych emocji. 
Podopieczni zostali zapoznani z funkcjonowaniem biblio-
teki, mogli ją zwiedzić i zobaczyć jej księgozbiór. Oprócz 
tego bibliotekarze przygotowali zagadki literackie, które 
sprawiły dużą przyjemność gościom. Opiekunowie grupy 
jak i Pani Dyrektor biblioteki wyrazili obopólną chęć dal-
szej współpracy.

Agnieszka Wilkanowska


