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Wykonanie dokumentacji 
projektowej do rozbudowy sie-
ci wodociągowej i SUV na tere-
nie Gminy Kikół.

Planuje się wykonanie doku-
mentacji projektowej do rozbu-
dowy sieci wodociągowej i SUV 
na terenie Gminy Kikół. Doku-
mentacja składała się będzie z 
projektu budowlanego, koszto-
rysów inwestorskich i oferto-
wych oraz specyfikacji technicz-
nej wykonania i odbioru robót 
budowlanych.  Gmina Kikół 
chce pozyskać środki na reali-
zację części zadania z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020.

Planowany koszt inwestycji to: 
38 514,00 PLN.

Zakończono prace związane 
z Przebudową dróg lokalnych 
w miejscowości Kikół (wartość 

zadania 746 510,57 zł , dofinan-
sowanie prawie 450 000,00 zł).

Przedmiotem inwestycji była 
przebudowa ulicy Janusza z Ki-
koła, Nowej oraz część Ulicy 
Zboińskiego,  i Kasztelańskiej o 
łącznej długości 719 mb.

Modernizacja drogi w Jano-
wie.Gmina Kikół przymierza 
się do realizacji inwestycji pn. 
„Modernizacja drogi w Jano-
wie”. Inwestycja będzie polega-

ła na  wykonaniu podbudowy z 
powierzchniowym utrwaleniem 
emulsją i grysami na odcinku 1 
km.

Gmina Kikół planuje pozyskać 
dofinansowanie na ww. inwesty-
cję z Funduszu Ochrony Grun-
tów Rolnych.

Planowany koszt inwestycji 
to około 200 000,00 zł, kwota 
100 000,00 zł pochodzić będzie 
z dofinasowania z FOGR..

Budowa ścieżek edukacyj-
nych nad jeziorem w Kikole.

Zadanie to będzie kontynuacją 
inwestycji wykonanej w 2016 
roku „Budowa ścieżek eduka-
cyjnych nad jeziorem w Kikole”. 
Inwestycja będzie polegała na 
dodatkowym zakupie tablic edu-
kacyjnych, dalszych nasadze-
niach, zakupie elementów małej 
architektury (kosze na śmieci, 
ławeczki).

Planowany koszt inwestycji to 

około 60 000,00 zł. Gmina Kikół 
uzyskała dofinansowanie na ten 
cel z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Toruniu w kwo-
cie 40 000,00 zł

Zagospodarowanie terenu 
nad jeziorem w Kikole.

Inwestycja będzie polegała 

między innymi na: remoncie 
pomostów, wykonaniu ciągów 
komunikacyjnych, wykonaniu 

oświetlenia parkowego jeziora 
i terenu przyległego, ukształto-
waniu zieleni, budowie placu re-
kreacyjno – wypoczynkowego, 
dostosowaniu dla osób niepełno-
sprawnych, budowie parkingów.

Łączny koszt inwestycji będzie 
wynosił około 400 000,00  zł, z 
czego 63,63% kosztów kwalifi-
kowalnych planujemy pozyskać 
z Programu Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020.

Wykonanie oświetlenia ulicz-
nego.

Planuje się zakup lampy solar-
nej na terenie sołectwa Kikół.

Przewidywany koszt inwesty-
cji to: 7 262,00 zł. Inwestycja w 
całości zostanie zrealizowana ze 
Funduszu Sołeckiego Sołectwa 
Kikół.

Zakup 1 sztuki lampy hybry-
dowej ulicznej z montażem.

Gmina Kikół zamierza zakupić 
jedną sztukę lampy hybrydowej 
dla sołectwa Walentowo.

Planowany koszt inwestycji to 
15 282,00 zł. Inwestycja w ca-
łości zostanie zrealizowana ze 
środków Funduszu Sołeckiego 
Sołectwa Walentowo.

Doposażenie placu zabaw.
Gmina Kikół planuje dopo-

sażyć istniejący plac zabaw, 
znajdujący się w miejscowości 
Sumin.

Przewidywany koszt inwesty-
cji to 5 000,00  zł. Inwestycja 
zostanie zrealizowana ze środ-
ków Funduszu Sołeckiego So-
łectwa Sumin.

Doposażenie i odnowienie 
placu zabaw.

Gmina Kikół  nosi się z zamia-
rem doposażenia i odnowienia 
istniejącego placu zabaw w Ki-
kole.

Planowany koszt inwestycji to 
6 000,00  zł. Wydatki w ramach 
doposażenia i odnowienia placu 
zabaw w Kikole zostaną sfinan-
sowane z Funduszu Sołeckiego 
Sołectwa Kikół.

Ponadto Gmina Kikół złożyła 
wniosek o dofinansowanie w 
ramach Europejskiej Funduszu 
Społecznego na „Zajęcia logo-
pedyczne szansą dla dzieci i na-
uczycieli” oraz w ramach Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego 
na „Rozbudowę wraz z adapta-
cją części budynku Szkoły Pod-
stawowej w Kikole  na oddział 
przedszkolny”. Jest to projekt 
zintegrowany.

W ramach Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020, 16 lutego 2017 r. zo-
stał złożony wniosek na Budowę 
przydomowych oczyszczalni 
ścieków na terenie Gminy Ki-
kół,  w ramach którego zostanie 
na wybudowanych  51 przydo-

mowych oczyszczalni ścieków. 
Wartość złożonego wniosku 
opiewa na kwotę 699 281,51 
zł. Ponadto ponieśliśmy koszty 
dokumentacji technicznej oraz 
analizy efektywności koszto-
wej.

W ramach Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego na lata 2014-
2020 został złożony wniosek 
na „Termomodernizację budyn-
ków użyteczności publicznej na 
terenie Gminy Kikół” na łączną 
kwotę 1 070 301,74 zł. Projekt 
dotyczy działań termomoderni-
zacyjnych związanych z budyn-
kiem Zespołu Szkół w Kikole 
zlokalizowanym na działce nr 
140/15, przy ulicy Zboińskie-
go 1, 87-620 Kikół. W ramach 
działań termomodernizacyjnych 
planuje się wykonanie następu-
jącego zakresu prac:

1. Prace termomodernizacyjne 
branży budowlanej 2. Prace ter-
momodernizacyjne branży sani-
tarnej 3. Prace termomoderniza-
cyjne branży elektrycznej.

Drugim wnioskiem dotyczą-
cym termomodernizacji budyn-
ków użyteczności publicznej 
jest termomodernizacja budyn-
ku Szkoły Podstawowej w Cie-
łuchowie, który jest na etapie 
projektu budowlanego..

W ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego został 
złożony wniosek o dofinanso-
wanie na „Zapewnienie rów-
nego dostępu do dobrej jakości 
edukacji podstawowej i gim-
nazjalnej uczniom ze szkół 
podstawowych i gimnazjum 
działających na terenie Gminy 
Kikół” na kwotę 223 281,25 
zł. Przedmiotowy projekt po-
lega na przeprowadzeniu cyklu 
zajęć pozalekcyjnych i pozasz-
kolnych z zakresu matematyki, 
języków obcych oraz zajęć dla 
nauczycieli. Celem projektu 
jest podniesienie kompeten-
cji kluczowych uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjum z 
terenu Gminy Kikół w zakresie 
kreatywności, innowacyjności, 
umiejętności pracy zespołowej, 
doradztwa zawodowego i przed-
siębiorczości oraz podniesienie 
kwalifikacji nauczycieli.

NASZE INWESTYCJE

W sobotę 25 marca reprezentanci Urzędu Gminy w Kikole w składzie Jacek Sadowski, 
Krzysztof Baranowski, Rafał Baranowski, Grzegorz Gołębiewski, Przemysław Opuszyń-
ski zajęli trzecie miejsce w samorządowym turnieju w tenisa stołowego w Czernikowie.

W dniu 5 marca 2017 roku rozegrano finał Regionalnej Ligi Piłki Siatkowej Kobiet. Po 
bardzo emocjonujących meczach siatkarki KSR „Ogończyka” Kikół  zajęły II miejsce 
w Regionalnej Lidze Piłki Siatkowej Kobiet.
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 W sobotę 28 stycznia 2017 
roku Ochotnicza Straż Pożar-
na z Kikoła wraz z pomocą 
Gminy Kikół zorganizowała 
pokazy pn. „Bezpieczne Fe-
rie”. Wydarzenie obserwo-
wała młodzież uczęszczają-
ca do pobliskich szkół oraz 
mieszkańcy. W trakcie po-
kazów na jeziorze kikolskim 
przedstawiono sposób postę-
powania w przypadku osób, 
pod którymi załamał się lód 
i znalazły się one w wodzie. 
Pokazano techniki wyciąga-

nia osoby poszkodowanej z 
przerębla przy pomocy sań 
lodowych, drabin, rzutek i 
lin. Prowadzący omówił za-
sady udzielania pomocy oraz 
czego nie należy robić w trak-
cie wyciągania osoby z wody. 
Akcja miała na celu uczulić 
młodzież na zagrożenia jakie 
płyną z korzystania w okresie 
zimowym z zamarzniętych, 
naturalnych zbiorników wod-
nych. W trakcie imprezy była 
możliwość szczegółowego 
obejrzenia wozów strażac-

kich, zaznajomienie z umun-
durowaniem specjalnym 
używanym w straży pożar-
nej, oraz sprzętem ratowni-
czo-gaśniczym. Po pokazach 
strażacy zaprosili na wspólne 
pieczenie kiełbasek oraz cie-
płą herbatę. Podziękowania 
dla jednostek, które pomogły 
w pokazach: PSP Lipno, OSP 
Chrostkowo, OSP Grodzeń.

Tekst: Rafał Bonisławski
Zdjęcia: Krzysztof Koń-

czalski

Bezpieczne ferie ze strażakami

 Rok 2017 Koło nr 3 Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów w Kikole ,rozpoczęło ze-
braniem ogólnym w dniu 4 stycznia. 
Zebrani na początku uczcili minutą 
ciszy pamięć koleżanki Marianny 
Olszewskiej, którą w dniu poprzed-
nim, delegacja w imieniu Koła poże-
gnała na cmentarzu w Kikole. W ko-
lejnym punkcie zebrania przyjęto do 
koła 4 nowych członków tj. Marię i 
Stanisława Świąteckich oraz Elżbie-
tę i Mieczysława Walczykowskich z 
Walentowa - tym samym stan koła 
ustalono na 58 osób. 

 Na zebraniu przyjęto, między in-

nymi, plan pracy na rok 2017 w któ-
rym znajdujemy takie pozycje jak 
- wyjazdy do Teatru Muzycznego, 
wycieczkę krajoznawczą,  piknik 
na wolnym powietrzu, wyjazdy re-
habilitacyjno - terapeutyczne i inne 
imprezy okolicznościowe zgodnie z 
potrzebami i okolicznościami.

W zakresie finansowym poinfor-
mowano, że rok 2016 zamknęliśmy 
obrotami ponad 19 tys. zł. pozy-
skując dotacje zewnętrzne w kwo-
cie ponad 7,5 tys.zł., jednocześnie 
dotując uczestnictwo członków w 
różnych imprezach kwotą ponad 
2700 zł. Łącznie braliśmy udział w 

22 imprezach różnego rodzaju.
W m - cu lutym członkowie koła nr 

3 dokonali podsumowania działal-
ności za okres 5 - cio letniej kaden-
cji.   Po podsumowaniu zarówno w 
sferze finansowej jak i merytorycz-
nej , okazało się,że wyniki są dość 
interesujące. = Łącznie przez okres 
5 lat osiągnęliśmy obroty w kwocie 
ponad 81 tys. zł.,dotacji zewnętrz-
nych otrzymaliśmy ponad 32 tys.
zł.,oraz z kasy koła dotowaliśmy 
udział naszych członków w różnych 
imprezach łącznie kwotą ponad 11 
tys.zł. Nasi  członkowie brali udział 
w 97 imprezach różnego typu.Ustę-
pujący Zarząd otrzymał pozytywną 
ocenę i wszyscy „starzy”członkowie 
zostali powołani w skład nowego 
Zarządu, który został powiększony 
o Vi-ce Przewodniczącego. Prze-

wodniczącym Koła na nową kaden-
cję ponownie został powołany kol. 
Mieczysław Sławkowski.

W roku bieżącym uzyskaliśmy już 
dotację z Urzędu Marszałkowskiego 
w Toruniu z przeznaczeniem na wy-
jazd  na „Rejs statkiem po trawie” 
po kanale Elbląsko - Ostródzkim. W 
miesiącu kwietniu wybieramy się 
do Teatru Muzycznego w Łodzi na 
koncert „Muzyczna podróż z Wied-
nia do Rio”,gdzie  będziemy mieli 
okazję podziwiać wspaniały balet, 
oraz posłuchać arcydzieł muzycz-
nych minionych lat w wykonaniu 
artystów sceny łódzkiej. W nieda-
lekiej perspektywie mamy także w 
planie organizację wyjazdu z okazji 
Dnia Dziecka, dla babć/dziadków z 
wnuczkami do ZOO - Safari w Bo-
rysewie. Oczywiście uczestnikami 

będą dzieci z gminy Kikół.
W lutym br.byliśmy dużą grupą 

/46 osób/ na zajęciach rehabilitacyj-
no - terapeutycznych w Ciechocin-
ku, które odbywały się w Kawiarni 
„Bristol” w Parku Zdrojowym. Uro-
czyście także obchodziliśmy Mię-
dzynarodowy Dzień Kobiet. Były 
życzenia,kwiaty oraz ciasto z kawą 
a rozmowy i żarty trwały przez kilka 
godzin przy nastrojowej muzyce.

Nadchodząca nieuchronnie wiosna 
pobudza Naszą działalność - bo nie 
chcemy siedzieć w domu a wręcz 
przeciwnie - chcemy integrować się 
ze społeczeństwem aby być aktyw-
nymi uczestnikami życia Gminy. 

Mieczysław Sławkowski
Przewodniczący Koła nr 3

Aktywni seniorzy

9 marca na Sali widowisko-
wej Zespołu Szkół w Kikole 
odbył się Gminny Dzień Ko-
biet dla mieszkanek Gminy 
Kikół.

Wszystkie przybyłe panie 
powitał Wójt Gminy Kikół 
Pan Józef Predenkiewicz wraz 
z Przewodniczącym Rady 
Gminy Kikół Panem Jackiem 
Sadowskim, składając najlep-
sze życzenia z okazji Dnia 
Kobiet.

Młodzież gimnazjalna przy-
gotowała specjalnie dla pań 

piękne wykonania piosenek 
oraz liczne skecze i scenki ka-
baretowe, które wzbudzały na 
widowni nieustający śmiech i 
gromkie oklaski. Scenariusz 
oraz przygotowanie młodzie-
ży przez opiekunów Panią 
Renatę Kilanowską oraz Pa-
nią Małgorzatę Szymańską, a 
także zaangażowanie młodych 
aktorów sprawiło, że zapre-
zentowana część artystyczna 
była na wysokim poziomie i 
przyjemna w odbiorze. Wiel-
kie podziękowania dla Dyrek-

cji ZS w Kikole za włączenie 
się i pomoc w organizacji 
Gminnego Dnia Kobiet.

Spotkanie zakończyło się 
koncertem Dawida Smoliń-
skiego, który rozgrzewał 
swoją muzyką panie w każ-
dym wieku. Efekty świetlne i 
dźwiękowe nadały występom 
wyjątkowego charakteru.

Na wszystkie panie czekał 
słodki bufet oraz kwiatek.

Zdjęcia: 
Krzysztof Kończalski, 

Piotr Zarembski

Gminny Dzień Kobiet

Członkowie Szkolnego 
Koła Przyjaciół Zwierząt 
z Zespołu Szkół w Kikole 
nadal pomagają ptakom. Je-
sienią wraz ze swoimi rodzi-
cami, dziadkami, wujkami, 
zbudowali karmniki. Karm-
niki zostały przygotowa-
ne przez Zuzannę Kończal, 
Karolinę Grabowską, Pauli-
nę Grabowską, Kingę Gra-
bowską i zostały zawieszone 
na drzewach nad jeziorem 
Kikolskim. Uczniowie: Zu-
zanna Kończal, Karolina 
Grabowska, Paulina Gra-
bowska, Kinga Grabowska, 
Natalia Pipczyńska, Nikola 

Gutowska, Kacper Chmal, 
wraz z opiekunem p. Martą 
Redmerską, przez całą zimę 
zbierali karmę i dokarmia-
li ptaki. Podczas wycieczek 
nad jezioro uczniowie kil-
kakrotnie przeszli ścieżkę 
edukacyjną i zapoznali się z 
ciekawostkami zamieszczo-
nymi na barwnych tablicach. 
Z wielkim zainteresowaniem 
dowiadywali się jakie gatun-
ki roślin i zwierząt można 
spotkać nad naszym jezio-
rem. Wiedzę zdobytą pod-
czas tych ciekawych lekcji 
wykorzystają wiosną przy 
obserwacji życia nad wodą.

Pomagają ptakom
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Z dziejów Szkoły Podstawowej w Kikole (cz. 5)

Szkoła Powszechna w Kikole od po-
czątku istnienia w niepodległej Polsce 
była szkołą wysoko zorganizowaną.  
Świadczy o tym choćby fakt, że w roku 
szkolnym 1925/26 liczba uczniów za-
pisanych do szkoły wynosiła 363, co 
sprawiło, iż była to trzecia co do li-
czebności uczniów placówka w całym 
powiecie lipnowskim. Większe pod 
tym względem były tylko dwie szko-
ły lipnowskie - męska (456. uczniów) 
i żeńska (475); mniejsze zaś szkoły 
w Dobrzyniu n. Wisłą (324), Czerni-
kowie (338) i Skępem (345). 1 Oko-
liczność ta z pewnością przesądziła o  
postawieniu na jej czele nauczyciela 
sprawującego funkcję kierowniczą.

Kierownicy SP w Kikole 

Roman Brodecki 

– absolwent Państwowego Semina-
rium Nauczycielskiego Męskiego w 
Wymyślinie z 1885 r.; nauczyciel  w 
kikolskiej szkole w początkach XX w. 
(co najmniej od 1908 r.), prawdopodob-
nie starszy nauczyciel w latach I woj-
ny światowej, a następnie  kierownik 
szkoły w okresie międzywojennym do 
ok. 1925 r.

Roch Aleksander Łukowski 

w 1922 r. ukończył Seminarium 
Nauczycielskie w Wymyślinie. Był 
kierownikiem szkoły w Kikole przy-
puszczalnie od  1925 do  1931 r. W la-
tach pięćdziesiątych sprawował funk-
cję członka Prezydium Powiatowej 
Rady Narodowej  w Lipnie, przez jakiś 
czas pełnił obowiązki kierownika wy-
działu oświaty tego gremium, a także  
podinspektora szkolnego.2 Zmarł w 
1985 r. przeżywszy 86 lat, pochowany 

został na cmentarzu w Skępem.

Nauczyciele i uczniowie

Systematycznie rosnąca liczba 
uczniów sprawiła, że na przełomie lat 
dwudziestych i trzydziestych uczących 
się w  klasach młodszych rozdzielano 
na dwa równoległe oddziały. Kikolskie 
dzieci, jak wszystkie uczęszczające 
do szkół powszechnych, miały możli-
wość kształcenia się w ramach takich 
przedmiotów, jak: religia, język polski, 
język obcy, historia, geografia, nauka 
o przyrodzie, arytmetyka z geometrią, 
rysunki, roboty ręczne, śpiew i gimna-
styka.

 

W początkowym okresie istnienia 
II Rzeczypospolitej kandydaci na 
nauczycieli uprawnionych do pracy 
w szkolnictwie najniższego szczebla 
kształceni byli w pięcioletnich semi-
nariach nauczycielskich, do których 
wstępować mogli absolwenci sied-
mioklasowych szkół powszechnych. 
Osoby kończące szkoły niżej zorgani-
zowane mogły również wstąpić do se-
minarium pod warunkiem ukończenia 
wcześniej dwuletniej preparandy na-
uczycielskiej. Taka preparanda, pod 
nazwą Kursy Wstępne do Semina-
riów w Kikole, istniała w latach 1919 
- 19203. iii Z chwilą odzyskania nie-
podległości powołano do życia – w 
miejsce carskiego istniejącego do 1916 
r. - Seminarium Nauczycielskie Męskie 
w Wymyślinie, które zaczęło działać 
już w 1918 r. i funkcjonowało do 1936 
r. Absolwentami tej placówki spośród 

kikolskich nauczycieli byli kierownicy 
Roman Brodecki i Roch Łukowski, a 
także Henryk Orszt.iv Inne osoby mo-
gły zdobyć kwalifikacje nauczycielskie 
w seminariach istniejących w nieodle-
głych miastach – Włocławku, Płocku 
czy Toruniu.

W połowie lat dwudziestych ów-
czesny Minister Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego Gustaw Do-
brucki zainicjował niezwykle cenny 
proces powszechnych spisów szkol-
nych. Spisy miały być przeprowadzane 
systematycznie w okresach pięciolet-
nich, od 1925 r. począwszy. W latach 
międzywojennych udało się dokonać 

dwóch spisów – w latach szkolnych 
1925/26 i 1930/31. Rejestry te przy-
niosły pewne dane dotyczące szkol-
nictwa powszechnego, również szkół 
z obszaru gminy Kikół. Dzięki danym 
spisowym zyskujemy informację, że 
na obszarze gminy w roku szkolnym 
1925/26 funkcjonowało osiem szkół, 
we wsiach: Ciełuchowo, Grodzeń, Ja-
nowo, Kikół, Makówiec (dwie – pol-
ska i niemiecka), Sumin i Wolęcin. 
Ponadto znajdujemy zapis, że w kikol-
skiej szkole zatrudniano 6. nauczycieli 
etatowych i 1. nieetatowego. 

Na przestrzeni całej dekady w szko-
le nauczali: Roman Brodecki, Roch 
Łukowski (kierownicy szkoły), Jan 
Żybura, Bronisława Wójcikówna, Jó-
zefa Czermińska (z męża Małsecka), 
Ryszard Degórski, Mieczysław Grodz-
ki, Jadwiga i Józef Borysiewiczowie, 
Zygmunt Karczewski i Henryk Orszt.

Trudno przesądzać precyzyjnie o kwalifi-
kacjach poszczególnych nauczycieli. Mie-
czysław Grodzki mógł być nauczycielem 
rysunku i robót ręcznych, wnioskować co do 
tego można na podstawie fotografii przed-
stawiającej wystawę prac uczniowskich, na 
tle której ów nauczyciel uwieczniony zo-
stał wraz z gromadą uczniów. Był ponadto 
komendantem organizacji paramilitarnej 
„Strzelec”, co mogłoby wskazywać, że w 
szkole prowadził też zajęcia ćwiczeń ciele-
snych. Nauczycielem śpiewu mógł być Jó-
zef Borysiewicz, który prowadził orkiestrę 
szkolną. Grupa instrumentalna zazwyczaj 
prezentowała się podczas obchodów świąt 
państwowych. Henryk Orszt, Jadwiga Bo-
rysiewicz i Jan Żybura przygotowywali 
przedstawienia teatralne. Może to oznaczać, 
że przynajmniej jedna osoba z tej trójki uczy-
ła języka polskiego, bo przecież najczęściej 
poloniści podejmują się takich zadań. Ostat-
ni z wymienionych nauczycieli był także 
prezesem Biblioteki 
Gminnej im. Dzie-
sięciolecia Wskrze-
szenia Niepodległo-
ści Polski, powołanej 
do życia 28.10.1928 
r., a wcześniej kie-
rownikiem biblioteki 
Polskiej Macierzy 
Szkolnej. Zagadką 
pozostanie czy religii 
uczył ksiądz Adolf 
Kukwa czy też na-
uczanie tego przed-
miotu powierzono 
katechecie.

Zachowane mate-
riały fotograficzne 
dowodzą, że w szko-
le już w okresie międzywojennym kwitły 
zajęcia pozalekcyjne. Szczególne znaczenie 
przywiązywano do działalności teatralnej. 
Głównym celem tego typu aktywności było 
przygotowywanie oprawy uroczystości o 
charakterze patriotycznym. Funkcjonowało 
harcerstwo, które istniało już w latach I woj-
ny światowej. O fakcie tym w swych rela-
cjach wspominał Henryk Orszt, który będąc 
uczniem wstąpił do drużyny im. Tadeusza 
Kościuszki w 1916 r. Jako nauczyciel mógł 

zatem sprawować również funkcję druży-

nowego w latach dwudziestych. Skądinąd 
wiadomo, że w omawianym okresie żeńską 
drużynę harcerską prowadziła nauczycielka 
Bronisława Wójcikówna, męską natomiast 
Mieczysław Grodzki.

Niektórzy spośród nauczycieli kikolskich 
w późniejszych latach swego życia zawo-
dowego powoływani byli na wyższe stano-
wiska w administracji szkolnej lub w struk-
turach samorządowych. Roch Łukowski w 
latach pięćdziesiątych pełnił obowiązki kie-
rownika Wydziału Oświaty Prezydium Po-
wiatowej Rady Narodowej w Lipnie,  Hen-
ryk Orszt po zakończeniu II wojny został 
skierowany do pracy w Kuratorium Oświa-
ty w Toruniu, gdzie do 1950 r. pracował w 
charakterze wizytatora. Potem był także 
wykładowcą w Studium Nauczycielskim 
w Kołobrzegu. Ważne stanowiska praw-
dopodobnie zajmował także Mieczysław 
Grodzki, póki co nie zostały te informacje 
potwierdzone dowodami materialnymi.

Krzysztof Kuczkowski

Szkoły powszechne gminy Kikół w początkach XX wieku

Sprawy szkolnictwa elementarnego w rzeczywistości porozbiorowej uporządkowane zostały zapisami ustawy z 1922 r. o zakładaniu i utrzymaniu publicznych szkół powszechnych. Mocą tego aktu  
postanowiono, że liczba dzieci w obwodzie szkolnym o promieniu 3 km nie powinna być większa niż 650 i nie mniejsza niż 40. W szkole  liczącej do 60. uczniów zatrudniano 1. nauczyciela i była to 
szkoła jednoklasowa. Każda następna 50-ka uczniów zwiększała liczbę nauczycieli o jedną osobę, rosła też odpowiednio ilość klas. Pełna szkoła siedmioklasowa mogła być zorganizowana przy liczbie 
uczniów powyżej 300.  W tego typu szkole przewidziano  zatrudnienie co najmniej 7. nauczycieli, a także stanowisko kierownika. 

1 Szkoły powszechne Rzeczypospolitej 
Polskiej w roku szk. 1925/26, Warszawa 
1927,  s. 17-18 

2 Relacja z 2004 r. L. Kilanowskiego, 
ucznia SP w Kikole  z okresu międzywo-
jennego oraz nauczyciela w tejże szkole w 
latach 1945 - 1981.

3 Gazeta Urzędowa na Powiat Lipnoski, 
Rok 1919 (Nr 10); Archiwum Państwowe 
we Włocławku, Akta miasta Dobrzynia n/
Wisłą, powiat lipnowski, z lat 1825, 1917-
1937.

Druga strona świadectwa Edwarda Treli, ucznia klasy I Szkoły Po-
wszechnej w Kikole w roku szk. 1924/1925 r., z podpisem kierownika 
Brodeckiego. Udostępnione przez Barbarę Nożewską z d. Trela.

Pierwsi absolwenci kl. VII, wraz z nauczycielami zatrudnionymi 
wówczas w szkole, przed budynkiem szkolnym – 1927r.  Od lewej 
siedzą nauczyciele: Ryszard Degórski, Jan Żybura, Zygmunt Kar-
czewski (wychowawca), Roch Łukowski (kierownik), Mieczysław 
Grodzki i Henryk Orszt. Fot. ze zbiorów  Mirosławy Blachowskiej.

Pamiątka wystawienia u schyłku lat dwudziestych przed-
stawienia pt. „ W słonecznym kręgu” pod opieką Jana 
Żybury (stoi pierwszy z lewej) oraz małżeństwa Jadwigi i 
Józefa Borysiewiczów (siedzą po lewej stronie).

W Środowiskowym Domu Samopomocy „Koniczynka”...

Środowiskowy Dom Samopomocy „Koniczynka” 
w Suminie także obchodził Dzień Kobiet. W tym 
dniu wszystkie Panie miały swoje święto. Panowie 
stanęli na wysokości zadania, były czekoladki, kwia-
ty słodkie i pyszne ciasto, kawa, herbata, życzenia i 
całusy… 

Środowiskowy Dom Samopomocy „Koniczynka” 
w Suminie obchodził także Dzień Mężczyzny. Panie 
przygotowały pyszny poczęstunek. Do życzeń każdy 
Pan otrzymał słodki prezent w postaci czekolady.

Joanna Kozłowska

Podczas trwającego w tym roku karnawału uczest-
nicy ŚDS „Koniczynka” w Suminie rozwijali z po-
wodzeniem swoje kulinarne pasje i umiejętności. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się przepyszne 
chruściki, własnoręcznie wypiekane rogale oraz 
przeróżne ciasta autorstwa naszych podopiecznych. 
Największą furorę zrobiły jednak przepyszne pączki 
upieczone z okazji tłustego czwartku. Było napraw-
dę smacznie!!!

Wilkanowska Agnieszka

Kaczka Dziwaczka i Calineczka

Środowiskowy Dom Samopomocy „Koniczynka” gościł dzieci z Przedszkola Publicznego  
w Kikole. Grupa „Gwiazdki” prowadzona przez panią Dorotę Korzeniewską przedstawi-
ła muzyczną wersję „Kaczki-dziwaczki” Jana Brzechwy natomiast grupa „Muchomorki” 
wspierana przez panią Zofię Sadowską zaprezentowała oryginalną wersję baśni Hansa Chri-
stiana Andersena pt. „Calineczka”. Dzieci doskonale wcieliły się w swoje role, wykazując 
się wieloma zdolnościami recytatorskimi, muzycznymi oraz tanecznymi. Przedszkolaki były 
przebrane w piękne stroje, które uświetniły występy. Przedstawienia bardzo podobały się 
podopiecznym  naszego domu, były gromkie brawa i podziękowania.

Mirella Górzyńska,

Karnawałowe wypieki Dzień Kobiet, Dzień Mężczyzn

W lutym uczestnicy wraz z opiekunami ŚDS „Koni-
czynka” w ramach aktywizacji kulturalno – społecz-
nej udali się do kina na film pt. „Sztuka kochania”. 
Był to film, który przedstawiał historię Michaliny 
Wisłockiej, najsłynniejszej seksuolog czasów PRL – 
u, walczącej o wydanie swojej książki, która na za-
wsze miała odmienić życie seksualne Polaków. Film 
bardzo się wszystkim podobał i wywołał wiele dys-
kusji i pozytywnych emocji. Uczestnicy ŚDS „Ko-
niczynka” w Suminie planują już kolejny wyjazd do 
kina lub teatru.

Wilkanowska Agnieszka

Wyjazd do kina

Roztańczony karnawał

Karnawał, to czas, w którym zapominamy o szarości dnia codziennego. Wkraczamy w okres 
pełen zabaw i muzyki. Tak też było w piątek 24 lutego 2017 roku w Środowiskowym Domu 
Samopomocy „Koniczynka” w Suminie. Wtedy właśnie odbyła się zabawa karnawałowa, w 
której udział wzięli uczestnicy i pracownicy ŚDS. Wspólne tańce i śpiewy pozwalały przełamy-
wać nieśmiałość i pokazywać inne strony swojej osobowości. 

Teza, że taniec jest nieocenioną metodą terapeutyczną, okazała się jak najbardziej prawdziwa. 
Wszyscy doskonale się bawili. Po skończonej imprezie śmiechom i opowieściom nie było koń-
ca. Ten dzień był naprawdę niezwykły i udany. Z pewnością na długo pozostanie w pamięci.

Anna Wenderlich
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47 uczniów z 16 szkół gimnazjal-
nych przystąpiło do finałowej rundy 
rozgrywek 9. edycji Ogólnopolskie-
go Finału Konkursu Gimnazjalne 
Potyczki, który odbył się 10 marca 
br. w Narodowym Banku Polskim. 
Finaliści pokonali aż 430 trzyoso-
bowych zespołów z całej Polski i 
przystąpili do konkurencji sprawdza-
jących wiedzę oraz umiejętności z 
ekonomii zdobyte podczas realizacji 
programu Ekonomia na co dzień.

W ogólnopolskim finale spotkało 
się 16 gimnazjów, które pomyślnie 

przeszły pierwsze dwa etapy kon-
kursu i uzyskały największą liczbę 
punktów. 

Podczas dziewięciu finałowych 
konkurencji zespoły musiały wyko-
rzystać wiedzę z zakresu ekonomii, 
usług firm i instytucji, podatków, a 
także umiejętności pracy w zespole. 
Nad przebiegiem konkursu czuwała 
trzyosobowa Komisja w składzie: 
Pani Izabela Bojanowska – przed-
stawicielka Narodowego Banku Pol-
skiego, Pani Elżbieta Paciejewska-
Stolarz – Dyrektor Wojewódzkiego 

Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 
w Łodzi oraz Pani Małgorzata Sob-
kowicz – Wiceprezes Zarządu Fun-
dacji Młodzieżowej Przedsiębior-
czości.

Trzecie miejsce wywalczył zespół 
z Publicznego Gimnazjum w Kikole 
w składzie: Jakub Bladziak, Miłosz 
Gajewski, Dominik Naklicki pod 
opieką Pani Ewy Żuchowskiej.

Program realizowany jest przez 
Fundację Młodzieżowej Przedsię-
biorczości przy współpracy z Naro-
dowym Bankiem Polskim. 

III miejsce  w Polsce dla naszych!

Europejski Parlament Młodzieży 
(ang. European Youth Parliament 
– EYP) to platforma edukacji oby-
watelskiej, wymiany poglądów 
oraz spotkań międzykulturowych 
młodych ludzi. Dzięki EYP młodzi 
Europejczycy doświadczają demo-
kracji w praktyce oraz rozwijają 
umiejętności komunikacji i pracy w 
międzynarodowym zespole. 

Celem Europejskiego Parlamen-
tu Młodzieżowego jest zachęce-
nie młodych ludzi do aktywnego 
uczestnictwa w debacie na temat 
przyszłości Europy oraz w życiu 
społecznym i politycznym swojego 
regionu, kraju. Oficjalne sesje EYP 
odbywają się w formie rozszerzo-
nej, interaktywnej symulacji prac 
Parlamentu Europejskiego.

W pierwszej części uczestnicy 
poznają się oraz budują zespoły w 
procesie gier integracyjnych i ko-
munikacyjnych. Celem tego ele-
mentu jest stworzenie przyjaznej 
atmosfery sprzyjającej efektywnej 
pracy w grupie. 

W drugiej części sesji każdy z 
zespołów, symulując pracę auten-

tycznych komisji Parlamentu Euro-
pejskiego, w interaktywny sposób 
dyskutuje nad wcześniej przydzielo-
nym tematem i opracowuje projekt 
rozwiązań, tzw. rezolucję. Zgroma-
dzenie Generalne jest odwzorowa-
niem posiedzenia plenarnego Par-
lamentu Europejskiego. Komisje 
kolejno przedstawia swoją rezolu-
cję, każda z których jest następnie 
poddana debacie i głosowaniu wg 
procedury parlamentarnej na forum 
wszystkich uczestników.

Jakub Bladziak, uczeń kikolskie-
go gimnazjum znalazł się w gronie 
swoich rówieśników z całej Europy, 
którzy uczestniczyli w trzydnio-
wym spotkaniu, które miało miej-
sce w Toruniu. Kuba uczestniczył w 
pracach komisji do spraw ochrony 
języków mniejszości narodowych. 
Spotkanie było okazją do zawarcia 
nowych znajomości, a także dosko-
nalenia umiejętności posługiwania 
się językiem angielskim. Podczas 
obrad Jakub obchodził urodziny. 
„Sto lat” wybrzmiało w kilkunastu 
językach.

Ireneusz Bednorz

Uczniowie z Kikoła bliżej Europy

Dnia 10.03.2017 r. w ramach projek-
tu Zdrowo jem, więcej wiem!, odbyła 
się w Szkole Podstawowej w Zajezio-
rzu lekcja pt. „Woda - źródło życia i 
zdrowia!”. Lekcję dla klasy III prze-
prowadziła p. Małgorzata Borkowska. 
Celem zajęć było uświadomienie dzie-
ciom znaczenia i roli wody w naszym 
organizmie. Uczniowie chętnie uczest-
niczyli w zajęciach. 

Samodzielnie wykonali własną sma-
kową wodę. Lekcję poprzedzał klaso-
wy konkurs plastyczny pt. „Wodolu-
bek”. Zadaniem konkursowym było 
wymyślenie maskotki o nazwie WO-
DOLUBEK. Wodolubek, jak sama 
nazwa podpowiada, to postać, co o 
zdrowie swoje dba i wodę pije co dnia. 
Można było przygotować portret, pla-

kat lub maskotkę dowolną techniką. 
Wyobraźnia dzieci podpowiedzia-

ła młodym wykonawcom wspaniałe 
rozwiązania. Bardzo trudno było wy-
brać zwycięzcę. Wszystkie prace były 
wspaniałe. Zwycięzców wybrali: p. 
Małgorzata Borkowska i p. Karolina 
Leżyńska.

I miejsce - Kinga Żurawska 
oraz Jakub Pipczyński

II miejsce - Kacper Ostrowski 
oraz Dawid Grabowski

III miejsce - Karina Kęprowska

Tekst i zdjęcia: 
http://www.spzajeziorze.pl

Woda - źródło życia i zdrowia  W  Szkole Podstawowej w Ciełuchowie nie ma czasu na nudę 

W V edycji Wojewódzkiego Kon-
kursu Historycznego wzięło udział 
5 uczniów naszej szkoły.

Zakres tematyczny konkursu 
obejmował wiedzę i umiejętno-
ści zawarte w podstawie progra-
mowej kształcenia ogólnego z 
historii i społeczeństwa w szkole 
podstawowej.

Organizatorem przedsięwzięcia 
jest Zespół Szkół nr 7 w Bydgosz-
czy. Do etapu szkolnego udział 
zgłosiło 149 placówek z woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego.

Pierwszy etap pisało około 1200 
uczniów, z czego do finału za-
kwalifikowało się 72 uczestników. 
Wśród nich znalazł się uczeń na-
szej szkoły Szymon Rosłonowski 
z klasy VI b. 

Etap finałowy odbył się 11 marca 
2017 r. Szymon zdobył VI miejsce 
i otrzymał tytuł laureata.

Do konkursu przygotowywał się 
pod kierunkiem nauczycielki histo-
rii Jolanty Kuczkowskiej.

Szymon dotarł do finału!

Kalendarze z pracami naszych uczniów z Nad-
leśnictwa Skrwilno

Popularyzacja czytania wraz z programem Na-
rodowe czytanie w roku szkolnym 2016/2017.

Wyjazd uczniów podczas ferii zimowych na lo-
dowisko do Włocławka, Wójt Gminy Kikół uży-
czył nam gminnego busa.

Aleksandra Kopycińska uczenni-
ca klasy IV b  Szkoły Podstawowej                                             
w Kikole  zakwalifikowała się do  Fina-
łu  Międzynarodowego Konkursu Ma-
tematycznego PANGEA. Finał odbę-
dzie się w Warszawie dnia 10 kwietnia 
2017r. W etapie szkolnym Ola uzyskała 
100% możliwych do zdobycia punktów. 
Nauczycielem prowadzącym uczennicę 
jest mgr inż. Smużyński Marek.

18 marca 2017 r. w Szkole Pod-
stawowej im. K.K. Baczyńskiego 
w Czernikowie odbyła się jedenasta 
już edycja Regionalnego Konkursu 
Recytatorskiego Twórców Ziemi 
Dobrzyńskiej pt. „Dobrze ziemio”. 
Uczniowie klas IV-VI z 21 szkół 
powiatu toruńskiego, lipnowskiego 
i golubsko-dobrzyńskiego rywalizo-
wali między sobą deklamując wier-
sze  poetów urodzonych na Ziemi 
Dobrzyńskiej bądź tu zamieszkałych 
lub piszących o ziemi dobrzyńskiej. 

Konkurencja była bardzo duża.  
Pięćdziesięciu uczestników walczy-
ło o nagrody główne    (jury: Dariusz 
Chrobak -  dyrektor szkoły w Czer-
nikowie, Danuta Potręć – KP CEN 

w Toruniu, Jan Manewicz – poeta 
Lipnowskiej Grupy Literackiej oraz 
Krystyna Kasprowicz – nauczyciel 
języka polskiego), nagrody Dyrek-
tora Szkoły im. K.K. Baczyńskiego 
w Czernikowie, nagrody Dyrektora 
KP CEN w Toruniu oraz nagrodę 
publiczności (jury młodzieżowe wy-
brane ze słuchaczy i uczestników).

Swoją reprezentację na konkurs 
wystawiła Szkoła Podstawowa im. I. 
Sendlerowej w Woli.  W jej skład 
weszły trzy uczennice klasy V : 
Patrycja Gutmańska, Marta Kucal 
i Ewelina Wójcik, przygotowywa-
ne przez panie Ewę Czarnecką i 
Małgorzatę Wojciechowską.

Jury doceniło występ Eweliny 

Wójcik  (wiersz Sławomira Cie-
sielskiego „ Habemus poeta”), któ-
ra otrzymała wyróżnienie publicz-
ności, nagrodę Dyrektora Szkoły 
w Czernikowie oraz II nagrodę 
jury głównego.  Wyróżniona zo-
stała także recytacja Marty Kucal 
( fragment prozy Waldemara Pa-
nerta „Młyn”), która także otrzy-
mała nagrodę Dyrektora Szkoły w 
Czernikowie oraz nagrodę ufun-
dowaną przez Dyrektora Kujaw-
sko-Pomorskiego Centrum Edu-
kacji Nauczycieli w Toruniu.

Laureatom gratulujemy i życzy-
my dalszych sukcesów.

E. Czarnecka 

Dzień 21 marca uczniowie Szkoły Pod-
stawowej im. Ireny Sendlerowej w Woli 
postanowili spędzić w Szkole Leśnej  na 
Barbarce pod Toruniem. Do dyspozycji 
dzieci było stanowisko edukacyjne, na 
którym każdy mógł przeprowadzić do-
świadczenia chemiczne polegające na 
badaniu chemicznego składu wody ze 
stawu oraz obserwacje zwierząt i roślin 
żyjących w stawie. Tego dnia odwiedzi-
liśmy także toruńskie planetarium, gdzie 

obejrzeliśmy spektakl „Meteoplanet”: 
opowieść o niezwykłych i ekstremal-
nych warunkach panujących w Ukła-
dzie Słonecznym. 

Uczniowie, którzy nie pojechali na 
wycieczkę witali wiosnę w tradycyjny 
sposób. Barwnym korowodem ruszyli 
nad pobliską rzekę żeby utopić zimową 
Marzannę i kolorowym gaikiem powi-
tać najpiękniejszą z pór roku.

E. Czarnecka

W roku szkolnym 2016/2017 w 
świetlicy szkolnej naszej szkoły działa 
Szkolna Liga Szachowa. Dzieci i mło-
dzież spotykają się w każdy wtorek 
i piątek tygodnia. Liga rozgrywana 
jest systemem pucharowym według 
podziału na czteroosobowe grupy, w 
których gracze rywalizują „każdy z 
każdym”. Najlepsza trójka szachistów 
na zakończenie roku szkolnego uhono-
rowana zostanie medalami, dodatkowo 
mistrz szkoły otrzyma nagrodę ufundo-
waną przez Przewodniczącego Rady 
Gminy Kikół.

W następnym roku szkolnym plano-
wane jest zorganizowanie Gminnego 
Konkursu Szachowego. 

M. Wojciechowska

Szkolna 
liga szachowa

Rachuje 
jak geniusz

Witaliśmy wiosnę na Barbarce

„Dobrze ziemio”... Recytowali poezję twórców z Ziemi Dobrzyńskiej  


