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27km „Rajdu Papieskiego”
Blisko 70 osób w dniu 6 maja,
w piękne słoneczne popołudnie,
wyruszyło w trasę „Rajdu Papieskiego” liczącą 27 km. Na stracie
każdy z uczestników otrzymał pamiątkową kamizelkę odblaskową.
Trasa wiodła przez miejscowości
Konotopie-Sumin-Trutowo-Kikół. W połowie trasy przy Klasztorze w Trutowie zorganizowano
przerwę na posiłek regeneracyjny
oraz napoje. Przed wyruszeniem
w dalszą trasę ks. Krzysztof Maciaszek razem z o. Aleksandrem
Pikorem oraz uczestnikami rajdu
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odmówili modlitwę w kościele
pw. Św. Anny w Trutowie. Na zakończenie zastępca Wójta Artur
Redmerski podziękował policji
za zabezpieczenie całej trasy oraz
wręczył wszystkim uczestnikom
pamiątkowe dyplomy, potwierdzające ukończenie rajdu.
Organizatorem Rajdu był Ośrodek Kultury Gminy Kikół przy
współpracy z Wójtem Gminy Kikół, parafią pw. Św. Wojciecha w
Kikole, parafią pw. Św. Krzyża
w Suminie oraz parafią. pw. Św.
Anny w Trutowie.

Zapraszamy na Festiwal Kultury Ranczerskiej
Kikół ul. Kasztelańska, 22 czerwca 2018

„Bieg Flagi” ulicami Kikoła
W dniu 2 maja br. Wójt Gminy Kikół wspólnie z Ośrodkiem Kultury
Gminy Kikół zorganizowali Bieg
Flagi ulicami Kikoła- dla dzieci
dystans 400m oraz dla dorosłych
bieg na 1200m. Bieg Flagi jest to
okazja do sportowej rywalizacji.
W kategorii dziewcząt
– dystans 400m
I miejsce
– Małgorzata Zachewicz
II miejsce
- Aleksandra Kopycińska
III miejsce
- Agnieszka Bartosz

Prawie jak Mundial
W
niedzielne
popołudnie
29.04.2018 r. na orliku przy
Szkole Podstawowej w Kikole
odbył się turniej o Puchar Wójta
Gminy Kikół. W Turnieju zorganizowanym przez Urząd Gminy
w Kikole udział wzięło 6 drużyn:
OSP Kikół, Dream Team, Teraz
Lipno, Gmina Lipno, Osówka
Team, Kontra. Na zakończenie
Turnieju Wójt Gminy Kikół Józef

Predenkiewicz wręczył dyplomy
i puchary.
Podium przedstawia się następująco:
I - Dream Team,
II -Teraz Lipno,
III – Kontra.
Już teraz zapraszamy na kolejne
turnieje w ramach Kikolskiej Ligi
Orlika.
Tekst i zdjęcia: UG Kikół

Kategoria chłopców
na dystansie 400m
I miejsce- Wiktor Wasilewski
II miejsce- Nikodem Żurański
III miejsce- Miłosz Osiński
Na dystansie 1200m
w kategorii kobiet:
I miejsce- Zuzanna Zachewicz
II miejsce- Aleksandra Bartosz
III miejsce- Aneta Falkowska
Agata Kończalska
Marta Maślewska

Z kolei w kategorii mężczyzn w
biegu na dystansie 1200m
I miejsce- Jakub Kalinowski
II miejsce- Marek Bartosz
III miejsce- Dariusz Baranowski
Organizatorzy składają podziękowania za ufundowanie słodkiego bufetu dla zawodników oraz
uczestników przemarszu firmie
Auto Naprawa „U Sylwka” Sylwester Chojnicki oraz dla Środowiskowego Domu Samopomocy
„Koniczynka” w Suminie za wykonanie pamiątkowych medali.
Tekst i zdjęcia: UG Kikół

Taaaaaaaaaaka ryba!

Już po raz kolejny, 1 maja nad
jeziorem w Lubinku, spotkali
się miłośnicy wędkowania na
zawodach wędkarskich o Puchar Wójta Gminy Kikół.
Po rozlosowaniu stanowisk do
połowu zawodnicy na sygnał
rozpoczęli zawody. Każdy zespół składał się z 6 zawodników, którzy pracowali na wynik całej drużyny, jak również
walczyli o tytuł najlepszego
wędkarza.
Po kilkugodzinnych zmaganiach komisja przystąpiła do
indywidualnego ważenia złowionych ryb. Łącznie złowiono
ryby o wadze ponad 99 kg, które po zważeniu zostały wpuszczone ponownie do jeziora.
Po zakończonych zawodach
zawodnicy posilili się ciepłą
grochówką i wymienili się wra-

żeniami z połowów.
Oto wyniki zawodów:

I miejsce- „Koło nr 112”
(26,040 kg złowionych ryb)
II miejsce – Drużyna Skępe
III miejsce- Klub „Stynka”
IV miejsce- Klub Seniora
V miejsce- Drużyna
Gminy Kikół
Najlepszym wędkarzem został Pan Józef Przybyszewski
z Klubu „Stynka”, który złowił
6,740 kg ryb.
Tekst i zdjęcia: UG Kikół

I W TYM ROKU NIE MOŻE CIĘ TU ZABRAKNĄĆ!

Szczegóły dotyczące zmiany organizacji ruchu w dniu festiwalu strona 4 oraz www.kikol.pl
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Inwestujemy w naszą gminę - rok 2018

1. Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej na terenie
Gminy Kikół”
Gmina Kikół zrealizowała zadanie
pn.: „Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej” w ramach
RPO. Przedmiotem projektu była termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Ignacego Antoniego Zboińskiego w Kikole.

Projekt zakładał m.in. wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku,
docieplenie stropodachów, wymianę
zewnętrznej stolarki drzwiowej, wymianę instalacji ogrzewania centralnego w systemie dwururowym, montaż
6 kolektorów słonecznych płaskich w
systemie bezciśnieniowym montowanych na dachu budynku.
Głównym celem projektu jest ograniczenie emisji szkodliwych gazów i
pyłów występujących przy produkcji
energii cieplnej oraz wzrost efektywności energetycznej.
Całkowita wartość projektu wynosi
ok. 1 010 272,24 zł z czego dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego
816 566,21 zł, wkład własny Gminy
Kikół 193 706,03 zł.
2. Wykonanie modernizacji nawierzchni dróg gminnych na terenie
gminy Kikół
Inwestycja będzie polegać na modernizacji 5 dróg: Lubin - dł. 500 mb., Wola
– dł. 800 mb., Konotopie – 650 mb., ul.
Toruńska 210 mb., Ciełuchowo dł. 500
mb. Zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe, w którym uczestniczyły cztery firmy.

W dniu 5 kwietnia 2018 r. został ogłoszony przetarg na: „Modernizacja drogi
w Konotopiu o długości 650 mb.” Najkorzystniejsze oferty złożyły dwie firmy:
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MAR -DAR” Marian Tompalski,
Makówiec 53, 87- 602 Chrostkowo na
cz. II – 45 633,00 zł. Przedsiębiorstwo
Inżynieryjno Drogowe Sp. o.o. Olsza 3,
88 – 300 Mogilno na cz. I – 81 180,00
zł. Koniec prac budowlanych przewiduje się pod koniec sierpnia 2018 r.

4. „Wykonanie modernizacji nawierzchni dróg gminnych na terenie
gminy Kikół – etap II”
W dniu 8 marca 2018 r. został ogłoszony przetarg na: „Wykonanie modernizacji nawierzchni dróg gminnych na
terenie gminy Kikół – etap II”. Inwestycja będzie polegać na modernizacji 10
dróg: Wolęcin – 500 mb., Kołat – Rybniki – 500 mb., Dąbrówka – 500 mb.,
Zajeziorze – 500 mb., Hornówek – 500
mb., Sumin – 500 mb., Trutowo – 200
mb., ul. Zboińskiego 375 mb., Jarczechowo – 300 mb., Janowo – 410 mb.
Prace budowlane zakończą się w dniu
31 sierpnia 2018 r.

Najkorzystniejsze oferty złożyły
dwie firmy: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MAR -DAR” na
drogi: Wolęcin -133 362,75 zł, Kołat
– Rybniki- 132 132,75 zł, Zajeziorze132 132,75 zł, Hornówek – 132 132,75
zł, Sumin- 132 132,75 zł, Jarczechowo54 981,00 zł, Janowo – 114 980,40 zł.
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Drogowe Sp. o.o. Mogilno na ulicę Zboińskiego: 157 440,00 zł.
5. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kikół

Najkorzystniejsze oferty złożyły dwie
firmy: Przedsiębiorstwo Handlowo –
Usługowe „MAR -DAR” na drogi:
Lubin - kwota: 89 790 zł, Wola - kwota: 86 592,00 zł, Ciełuchowo - kwota:
71 340,00 zł. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Drogowe Sp. o.o. na drogę: ul.
Toruńską - kwota: 91 780,80zł. Prace
budowlane zakończą się w dniu 31 lipca 2018 r.
3. „Modernizacja drogi w Konotopiu o długości 650 mb.”

Gmina Kikół realizuje wykonanie 51
szt. przydomowych oczyszczalni ścieków. Najkorzystniejsze oferty złożyła
firma: Wielobranżowy Zakład Usługowy Andrzej Sieradzki Włocławekkwota to 539 060,03 zł. Prace budowlane zakończą się w dniu 30 września
2018 r.

6. Rozbudowa wraz z adaptacją
części budynku Szkoły Podstawowej
w Kikole na oddział przedszkolny.

Gmina Kikół złożyła wniosek do
Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie. Projekt polega na adaptacji wraz
z rozbudową pomieszczeń, które będą
spełniać normy niezbędne do objęcia
opieką przedszkolną dzieci. Projekt zakłada rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Kikole o sale dydaktyczne,
łazienki, szatnie, hol i klatkę schodową
na potrzeby przedszkola. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 845
750,00 zł. Obecnie wniosek został zatwierdzony i jesteśmy na etapie podpisywania umowy ramowej.
7. Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej na terenie
Gminy Kikół - Szkoły Podstawowej
w Ciełuchowie

Gmina Kikół złożyła wniosek do
Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie. Projekt ma na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną
poprzez dostosowanie izolacyjności termicznej przegród do wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2017 r. i zwiększenie sprawności systemu c.o. i c. w.
u. Zaplanowany zakres prac poprawi
efektywność energetyczną o 86,17 %.
Wnioskowana kwota dofinansowania
wynosi 359 065,96 zł.
8. Zagospodarowanie terenu nad
jeziorem
W dniu 18 sierpnia 2017 Gmina Kikół
złożyła do LGD w Dobrzyniu Nad Wisłą wniosek o dofinansowanie. Projekt
zakłada: zakup placu zabaw dla dzieci,
zakup siłowni zewnętrznej, zakup akcesoriów na boisko do piłki plażowej, monitoring i oświetlenie, toalety przenośne,
ławki, wyposażenie sprzętu wodnego.
Dodatkowo zostaną wyremontowane
pomosty. Łączny koszt inwestycji wynosi 402 621,29 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 233 003,00

zł. W dniu 7 czerwca 2018 r. został
ogłoszony przetarg.

na wykonanie dokumentacji pochodzą z
Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kikół.

9. „Zajęcia logopedyczne szansą dla
dzieci i nauczycieli”
Gmina Kikół złożyła wniosek do
Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie. Całkowity koszt inwestycji
100 250,00 zł. Kwota dofinansowania
85 212,50 zł, wkład własny w wysokości
15 037,50zł. W ramach projektu sfinansowane zostanie utworzenie 42 nowych
miejsc wychowania przedszkolnego. 30
dzieci objętych zostanie dodatkowymi
zajęciami logopedycznymi zwiększającymi ich szanse edukacyjne na etapie
wychowania przedszkolnego. Jeden
nauczyciel objęty zostanie wsparciem

13. „Modernizacja drogi w miejscowości Moszczonne”
Gmina Kikół złożyła wniosek o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, z tytułu wyłączenia gruntów
rolnych w produkcji, na modernizację
drogi gruntowej w miejscowości Moszczonne.
Obecnie została podpisana
umowa.

Na modernizację
i remont dróg w
2018 roku Gmina
Kikół przeznaczyła
kwotę 2 129 544 zł
w zakresie podniesienia kwalifikacji
zawodowych poprzez uczestnictwo w
kursie terapii behawioralnej.
10. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Kikół (ul. Kasztelańska,
Lipowa, Piaskowa, Wesoła)
Gmina Kikół złożyła wniosek do
Urzędu Marszałkowskiego w ramach
konkursu na: Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekoej, Schemat:
Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej,
regionu (konkurs Nr RPKP.04.03.00IZ.00-04-152/18). Maksymalny poziom dofinansowania ze środków
EFRR wynosi 85 % wydatków kwalifikowalnych. Obecnie wniosek jest na
etapie weryfikacji.
11. Modernizacja drogi w miejscowości Hornówek
Gmina Kikół złożyła wniosek o dofinansowanie do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Inwestycja będzie realizowana
po uzyskaniu dofinansowania.
12. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w Kikole ul.
Radosna i ul. Rzemieślnicza.
Gmina Kikół planuje wykonanie dokumentacji projektowej na drogi gminne w miejscowości Kikół- ul. Radosna i
ul. Rzemieślnicza. Środki przeznaczone

CZERWIEC 2018
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Uroczystość Nadania Imienia i Sztandaru Przedszkolu w Kikole

14. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0
Inwestycja będzie polegać na rozbudowie wdrożonych systemów informatycznych:

e-Administracji i Systemu Informacji
Przestrzennej oraz geoportalu, które powstały w ramach projektu „Infostrada
Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie
e-Administracji i Informacji Przestrzennej” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2010-2020,
Działanie 4.2 „Rozwój usług i aplikacji
dla ludności”.
15. „Budowa ścieżek edukacyjnych
w Środowiskowym Domu Samopomocy KONICZYNKA w Suminie”
Środowiskowy Dom Samopomocy
KONICZYNKA w Suminie otrzymał
dofinansowanie od Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu na dalszą kontynuację zadania budowy ścieżek edukacyjnych. Wartość
dofinansowania to kwota: 36 000,00 zł.
16. Utylizacja azbestu na terenie
gminy Kikół

Projekt finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Kwota dofinansowania to: 36 323,56 zł.
Obecnie przygotowywane jest postępowanie przetargowe.
Tekst: Józef Predenkiewicz
Wójt Gminy Kikół
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Dzień 8 czerwca 2018 roku
zapisze się w historii naszego
przedszkola jako jeden z najważniejszych. Właśnie w tym
dniu nastąpiło oficjalne nadanie Przedszkolu Publicznemu
w Kikole imienia Kraina Bajek.
Zarówno w życiu pojedynczych
osób jak i różnych społeczności bywają takie chwile, które

na długo pozostają w sercach.
Taka chwila stała się naszym
udziałem. Dlatego też było nam
niezmiernie miło, że w tej historycznej uroczystości brało
udział tak zacne grono gości.
Sztandar
był
marzeniem
przedszkola, które udało się
spełnić. Jesteśmy dumni, że
Przedszkole Publiczne Kraina

Z życia szkoły w Woli

W Szkole Podstawowej im. Ireny
Sendlerowej w Woli maj był bogaty
w uroczystości... Uczniowie tradycyjnie uczcili Święto Konstytucji 3
Maja oraz Dzień Flagi, jednak nie
koniec na tym... Mając na uwadze
przypadające w tym roku 100 - lecie Polski Niepodległej postanowili
wraz z wychowawcami przyjrzeć
się dokładniej wybranym regionom
naszego kraju w konkursie „Regiony Polski - Piękna nasza Polska
cała”. Pomysłodawcami i organizatorami konkursu były nauczycielki
SP W Woli: Joanna Dąbrowska i

Iwona Kwaśniewska. Każda klasa
prezentowała jeden region Polski
( wiadomości, atrakcje, piosenki,
tańce, potrawy ). Prezentacje klas:
Oddział przedszkolny - Podhale,
klasa 1 - Mazowsze, klasa 2 - Ziemia Dobrzyńska, klasa 3 -Górny Śląsk, klasa 4- Kaszuby, klasa
5 - Małopolska, klasa 6 - Kujawy,
klasa 7- Wielkopolska. Klasy i wychowawcy stanęli na wysokości zadania. Uczestnicy na własne oczy
zobaczyli i zrozumieli znaczenie
powiedzenia : „Cudze chwalicie
swego nie znacie. Sami nie wiecie

Bajek w Kikole dołączyło do
elitarnego grona placówek, które mogą poszczycić się takim
osiągnięciem. Mamy nadzieję,
że nasze dzieci, wychowywane
w przedszkolu pod tak wspaniałym sztandarem, wyrosną na
porządnych Polaków, kochających Boga, ojczyznę i rodzinę.
W imieniu całej społeczności przedszkolnej pragniemy
jak najserdeczniej podziękować wszystkim Państwu za
uświetnienie tej historycznej
uroczystości swoją obecnością.
Dziękujemy za ciepłe słowa,
życzenia i gratulacje. Świadomość tego, że tak wiele osób i
instytucji nas wspiera słowami,
życzliwą aprobatą dla naszych
działań, a często i konkretnymi
czynami, jest dla nas inspiracją
i bodźcem do tego, aby starać
się jak najlepiej wykonywać
swoją pracę.
Tekst: nadesłane
Zdjęcia UG Kikół

co posiadacie”. Zabawa była przednia. Zwycięzcą została klasa V, która z rąk Dyrektora Szkoły p. Elżbiety Kiełkowskiej odebrała gratulacje
i nagrodę - wielki kosz słodyczy.
Gratulujemy! Po prezentacji odbyła
się loteria fantowa, ognisko i rozgrywki sportowe. Aktywny udział
w zabawach i atrakcjach brali nie
tylko uczniowie, ale także Rodzice i
zaproszeni goście. Przy współpracy
z Wójtem Gminy Kikół i Przewodniczącym Rady Gminy Kikół był to
dzień pełen wrażeń.
Tekst i zdjęcia: nadesłane
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SP w Ciełuchowie
razem z mamą i tatą

23.05.18. - Dzień Mamy i Taty – Dzięki uprzejmości Pana Wójta Gminy
Kikół oraz przy ogromnej pomocy Rady Rodziców mogliśmy po raz kolejny spotkać się w Świetlicy Wiejskiej w Grodzeniu i spędzić miło czas w tak
istotnym dniu.
Gabrysia z oddziału przedszkolnego zajęła I miejsce w etapie regionalnym
Ogólnopolskiego Konkursu: „Jakie znasz zawody?”
Organizowaliśmy również wycieczki przed wakacyjne 17.05.18. – Płock
dla klas 0-III oraz 15.05.18. - Malbork dla klas III- VII

Uczennica w Berlinie

CZERWIEC 2018
www.kikol.pl

Rodzina, ach, rodzina!

4 czerwca 2018 roku w Szkole Podstawowej w Kikole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Rodziny. Na tę
wyjątkową uroczystość licznie przybyli
najwspanialsi goście – babcie dziadkowie, rodzice dzieci.
Wśród zaproszonych gości obecni
byli Wójt Gminy Kikół Józef Predenkiewicz, Przewodniczący Rady Gminy
w Kikole Jacek Sadowski, Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Mieczysław Sławkowski, Dyrektor
Szkoły Małgorzata Rzepczyńska, Wicedyrektor Małgorzata Jankowska. Zebrani rodzice, babcie i dziadkowie oraz
wszyscy bliscy z uśmiechem na twarzy
i z wielką dumą, a nawet z łezką w oku
oglądali występy swoich pociech.
Dzieci dały wspaniały popis swoich
zdolności i umiejętności recytatorskich,
tanecznych i wokalnych oraz talentów

muzycznych.
Po występach artystycznych dzieci
oraz członkowie rodzin przeszli na halę
sportową, gdzie odbyły się rozgrywki
międzyklasowe. Publiczność dopingowała zawodnikom oklaskami i okrzykami, obserwując z radością sportowe
zabawy dzieci i rodziców. Zwycięzcy i
uczestnicy zostali obdarowani nagrodami. Po wyczerpujących rozgrywkach
sportowych na wszystkich czekała
wspaniała nagroda! Pyszny i zdrowy
poczęstunek. Uroczystość ,,Dzień Rodziny” została przygotowana dzięki
współpracy z rodzicami, Radą Rodziców Szkoły Podstawowej w Kikole,
Gminną Komisją Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Kikole.
Nad przebiegiem uroczystości czuwały
wychowawczynie z klas 0 – III oraz nauczyciele w-f.
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Rocznica Konstytucji 3 Maja

Dzień dziecka Grodzeń

W Kikole, tradycyjnie już uroczyście obchodzone są święta państwowe. W 227. rocznicę
uchwalenia Konstytucji 3 Maja, mieszkańcy oraz władze samorządowe, spotkali się na wspólnej Mszy Św. w kościele parafialnym pw. Św. Wojciecha w Kikole. Po liturgii uczestnicy przeszli pod pomnik na kikolskim Skwerku. Uczestników w przemarszu prowadziła duża biało czerwona flaga, orkiestra powiatu lipnowskiego, poczty sztandarowe oraz druhowie z jednostek
OSP Gminy Kikół. Flagę o długości 10 m przygotował Ośrodek Kultury Gminy Kikół na Dzień
Flagi oraz wszystkie uroczystości państwowe obchodzone w Gminie Kikół. Przed złożeniem
kwiatów przez delegacje, przemówienie wygłosił Starosta Powiatu Lipnowskiego Krzysztof
Baranowski. Na zakończenie wszystkim uczestnikom obchodów 3 Maja podziękował Wójt
Gminy Kikół Józef Predenkiewicz, który również zaprosił na tradycyjny poczęstunek.
Tekst i zdj. UG Kikół

Dzień Dziecka Sołectwa Grodzeń odbył się 5 czerwca br., na który przybyli najmłodsi mieszkańcy wraz z rodzicami. Sołtys Sołectwa Grodzeń Jarosław Tarkowski powitał wszystkich
przybyłych i zaprosił do wspólnej zabawy. Na dzieci czekało wiele atrakcji, z których z radością korzystali, bawiąc się w najlepsze. Dzień Dziecka w Grodzeniu został zorganizowany ze
środków sołeckich, przy współpracy z Ośrodkiem Kultury Gminy Kikół. Patronat objęli Starosta Lipnowski Krzysztof Baranowski oraz Wójt Gminy Kikół Józef Predenkiewicz.
Zdjęcia UG Kikół

Dzień dziecka w Kikole

Dąb Niepodległości, Kapsuła Czasu
Uczennica III kl. Gimnazjum w Kikole - Natalia Żurawska,
wzięła udział w ogólnopolskim konkursie recytatorskim „W kręgu
poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück” zorganizowanym m.in. przez IPN, pod patronatem pani Prezydentowej.
Po eliminacjach w Gdańsku została finalistką tego konkursu. Nagrodą dla wszystkich finalistów oraz ich nauczycieli był wspólny
wyjazd do Niemiec - Miejsca Pamięci KL Ravensbrück oraz Berlina w dniach 18-21 maja 2018 r.

Halo halo, tu Ziemia!

25.04.2018 r. świętowaliśmy Dzień Ziemi. Każda z klas przygotowała
strój ekologiczny. Dzięki różnym teleturniejom uczniowie mogli sprawdzić
swoją wiedzę na temat ochrony środowiska i otaczającej nas przyrody.
Źródło: http://www.spzajeziorze.pl

Nasza szkoła odpowiedziała na
apel Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza, który zaprosił szkoły z terenu
województwa kujawsko – pomorskiego do przygotowania listów
do „Kapsuły czasu”.
Dnia 17.05.2018r. delegacja
Szkoły Podstawowej w Kikole uczestniczyła w uroczystości
posadzenia Dębu Niepodległości wraz z zakopaniem „Kapsuły czasu” pt. „Niepodległa - dla
następnych pokoleń” przed Ku-

jawsko – Pomorskim Urzędem
Wojewódzkim w Bydgoszczy. W
kapsule czasu zostały umieszczone m.in. listy uczniów skierowane
do przyszłych pokoleń Polaków z
okazji jubileuszu Stulecia Odzyskania Nieodległości Rzeczypospolitej Polskiej. W kapsule został
umieszczony list naszej uczennicy
Julii Zarembskiej z kl. III b gimnazjum wraz z podpisami uczniów
i nauczycieli. List ten stanowi
głębokie przesłanie nas – współczesnych do nieznanych – przy-

szłych .
Mieliśmy możliwość również
zwiedzenia Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Po skończonych uroczystościach
Pan
Wojewoda spotkał się z uczniami
i nauczycielami w swoim gabinecie. To wspaniale wydarzenie było
dla uczennicy niezapomnianym
przeżyciem, a dla wszystkich ciekawą lekcją historii.
Nadesłane SP w Kikole

Potomkowie św. Floriana
W sobotę 5 maja br. odbył się Gminny Dzień
Strażaka - dzień św. Floriana patrona strażaków. Uroczystości rozpoczęliśmy mszą świętą. W intencji strażaków modlił się ks. Proboszcz Marek Mrówczyński.
Po mszy w asyście Orkiestry Reprezentacyjnej Powiatu Lipnowskiego przeszliśmy pod
pomnik w centrum Kikoła. Gdzie odbył się
uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka.
W trakcie apelu wręczono medale i odznaczenia :
* Złoty Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa
otrzymali : dh Marek Pawłowski -OSP Kikół
oraz dh Andrzej Choromański - OSP Kikół

* Brązowy Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa otrzymały : dh Aneta Falkowska - OSP
Kikół oraz dh Katarzyna Kuczkowska - OSP
Kikół
* Odznakę strażak wzorowy otrzymali : dh
Marek Kanigowski - OSP Kikół, dh Kamil
Wróblewski, dh Robert Wysocki - OSP Kikół,
dh Michał Obermeler - OSP Kikół.
Zostały również przyznane odznaki za wysługę lat dla druhów z Karmelickiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli.
Odznaczonym gratulujemy !
źródło: https://pl-pl.facebook.com/kikol.osp/

Międzynarodowy Dzień Dziecka w Gminie Kikół odbył się 9 czerwca br. na boisku przy ul.
Kasztelańskiej w Kikole. Na najmłodszych czekało wiele atrakcji i doskonała zabawa. Wspólnie bawiły się i integrowały dzieci niepełnosprawne z terenu powiatu lipnowskiego oraz przedszkolaki i uczniowie wszystkich szkół z terenu Gminy Kikół. Zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, kiełbaski, słodki bufet, lody i wata cukrowa, a na zakończenie paczka i piłka dla każdego
dziecka sprawiło wiele radości najmłodszym uczestnikom szaleństw oraz ich rodzicom i opiekunom. Podczas Dnia Dziecka odbył się pokaz ratowniczy w wykonaniu OSP w Kikole przy
wsparciu wozu bojowego z OSP Moszczonne, rozgrywki piłkarskie oraz wręczenie nagród za
udział w konkursie na „Logo Gminy Kikół z okazji 100 – lecia niepodległości”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Starosta Lipnowski Krzysztof Baranowski, Wójt Gminy Kikół
Józef Predenkiewicz oraz Prezes Stowarzyszenia „Nadzieja” Mariola Ejdowska. Organizację
wspierał Ośrodek Kultury Gminy Kikół.
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Z dziećmi wśród dinozaurów

Stowarzyszenie Emerytów
Gminy Kikół zorganizowało
wyjazd do Jura Parku w Solcu
Kujawskim. W wyjedzie udział
wzięły 53 osoby w tym 28 dzieci - oczywiście pod opieką babć
i dziadków.
Wyjazd rozpoczęliśmy o

godz. 8.30 z dworca PKS w
Kikole. Pierwszą miłą niespodzianką było wręczenie
przez organizatora „słodkiego
poczęstunku”. Po przyjeździe
na miejsce i spotkaniu z przewodnikiem udaliśmy się na
długi ok. 2 km. spacer ścieżką

edukacyjną. W czasie spaceru
przeszliśmy przez kilka epok i
spotkaliśmy żyjące w tamtym
czasie zwierzęta.
Było bardzo dużo pytań do
przewodnika, na które udzielał
fachowych i wyczerpujących
odpowiedzi. Po ścieżce eduka-

cyjnej odbyły się warsztaty archeologiczne, w czasie których
każdy uczestnik własnoręcznie
wykopał miniaturkę dinozaura
— oczywiście była to pamiątka, którą zabraliśmy do domu.
Kolejnym punktem programu
było ognisko z pieczeniem kiełbasek.
Po zakończeniu konsumpcji
kiełbasek udaliśmy się do Restauracji „Jaskiniowa”, gdzie w
ogródku na wolnym powietrzu,
podano dla wszystkich deser lodowy, który skonsumowaliśmy
w towarzystwie zwierząt z minionych epok.
Ostatnim i najdłużej trwającym punktem programu były
zajęcia dowolne na placu zabaw.
Ustawiły się kolejki do łabędziłódek, kolejki-dżdżownicy czy
mini karuzeli. Inne atrakcje
także miały duże powodzenie.
Po ok. 2,5 godzinach zabawy
spotkaliśmy się przy autokarze
aby wrócić do domu.
Wszyscy wracaliśmy zmęczeni a szczególnie dzieci, które po
wyjeździe z Solca Kujawskiego
-zasnęły mocnym, zasłużonym
snem.

„Koniczynka” bez nudy

W trakcie trwania „Festiwalu Kultury Ranczerskiej” to jest w dniu 22.06.2018r w godzinach od
13°° do 24°° będzie obowiązywała zmiana organizacji ruchu na terenie Kikoła i tak:
- nie będzie wjazdu do Kikoła od strony miejscowości Ciełuchowo i Grodzeń, wyznaczony zostanie objazd przez miejscowość Wolęcin to jest
ulicą Sienkiewicza.
- część ulic: Targowa, Nowa, Radosna i Kasztelańska będzie jednostronnie zamknięta dla ruchu
pojazdów, wjazd na nie będzie możliwy tylko za
okazaniem „KART WJAZDOWYCH”, nie dotyczy to jednak wjazdu na ul. Targową od strony
miejscowości Grodzeń gdzie będzie obowiązywał
bezwzględny zakaz wjazdu.
- na ulicach przyległych do miejsca imprezy
będą wyznaczone miejsca postojowe ale jednocześnie będą też obowiązywały zakazy postoju.
- na ulicach Kasztelańska, Radosna i Wesoła będzie obowiązywał bezwzględny obustronny zakaz
zatrzymywania i postoju.
W związku z dużymi zmianami w organizacji ruchu prosimy kierowców o wzmożoną uwagę
i stosowanie się do oznakowania.
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Z dziejów Szkoły Podstawowej w Kikole (cz. 8)

Dekada lat pięćdziesiątych XX w. pod wieloma względami była okresem trudnym. Ustanowiona po II wojnie światowej władza w krótkim czasie wprowadziła różnorodne formy sterowania i kontroli życia społecznego, a także podjęła próby jego zlaicyzowania. Bezwzględnie szykanowano ludzi podejrzewanych o niechęć do ustroju socjalistycznego. W miejsce swobodnej wymiany handlowej
wprowadzono system obowiązkowych dostaw produktów rolnych, a samych rolników namawiano, by tworzyli spółdzielnie. To samo dziesięciolecie z pewnością można uznać za czas pomyślny dla
kikolskiej oświaty. Oto po wielu staraniach, podejmowanych na przestrzeni dziesiątek lat, wreszcie udało się zbudować w Kikole okazały gmach szkolny.

Kadra kierownicza,
nauczycielska i pozostała
Drugi kwartał bieżącego
roku w Środowiskowym
Domu Samopomocy „Koniczynka” w Suminie obfitował
w ciekawe spotkania oraz
zmiany o dużym znaczeniu
dla funkcjonowania ośrodka.
W tym kwartale odwiedzili ośrodek policjanci z Komendy Powiatowej w Lipnie
oraz dzielnicowy Posterunku
Policji w Kikole. Celem spotkania było przedstawienie
uczestnikom zajęć metod
działania przestępców, w tym
cieszących się ponurą sławą
metod „na wnuczka”, „na
policjanta” czy „na pracow-

tuar z jakim przyjechali był
związany głównie z przypadającym w sobotę 26 maja
Dniem Matki. Nie zabrakło
również pieśni biesiadnych,
ludowych, a nawet przyśpiewek z „przymrużeniem oka”.
Uczestnicy ŚDS zrewanżowali się gościom prezentacją
swojego repertuaru wokalnego. Spotkanie zakończyło się
wspólnym biesiadowaniem,
któremu sprzyjała piękna pogoda.
Spotkanie było okazją do
wyrażenia
podziękowania
dla Klubu Seniora za zorganizowanie wcześniejszej

Mieczysław Sławkowski

Zmiana organizacji ruchu podczas
Festiwalu Kultury Ranczerskiej

CZERWIEC 2018

nika pomocy społecznej”.
Podopieczni mogli również
dowiedzieć się o zasadach
bezpiecznego poruszania się
po drogach publicznych.
Podopieczni ŚDS mogli
również posłuchać o swoich
prawach konsumenckich oraz
o tym, jak zawierać bezpieczne transakcje dzięki wizycie Powiatowego Rzecznika
Praw Konsumenta w Lipnie.
24.05.2018 r. Panie i Panowie z Klubu Seniora „Nawojka” działającego przy Miejskim Centrum Kulturalnym
wystąpili przed uczestnikami
ŚDS „Koniczynka”. Reper-

zbiórki odzieży dla podopiecznych ośrodka. Na uroczystość został zaproszony
Wójt Gminy Kikół Pan Józef
Predenkiewicz, który oprócz
wyrazów podziękowania dla
gości i organizatorów przedstawił założenia II etapu budowy ścieżki edukacyjnej na
terenie ŚDS „Koniczynka”.
Budowa ścieżki będzie możliwa dzięki pozyskaniu 80%
refundacji kosztów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Toruniu.
Tekst i zdjęcia nadesłane

Kierownikiem Szkoły Podstawowej
w Kikole od 1951 r. do 1953 r. był
Aleksander Sakowski, który następnie do ok. 1957 roku pełnił funkcję
kierownika Wydziału Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w
Lipnie.

Następnym kierownikiem był Lech
Łańcucki, który pochodził ze Skępego, gdzie urodził się 4 listopada 1925
r. Tam też ukończył szkołę podstawową w 1939 r. W pierwszym okresie
okupacji pracował w niemieckim gospodarstwie we wsi Łąkie. W 1941 r.
wywieziono go na roboty do Gdyni,
zmuszając najpierw do pracy w fabryce zbrojeniowej, a potem w ekipie
remontowej.
Po wojnie podjął naukę w Państwowym Liceum Pedagogicznym w Wymyślinie, które ukończył w 1949 r.
W 1965 r. uzyskał tytuł magistra ekonomii w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie. Oprócz tego
w 1971 r. ukończył Szkołę Główną
Planowania i Statystyki w Warszawie,
zdobywając tytuł magistra pedagogiki.
Pracę zawodową rozpoczął w 1949 r.,
jako nauczyciel Szkoły Podstawowej
w Kikole. Po czterech latach otrzymał
mianowanie na stanowisko kierownika tej placówki. W 1968 r. Kurator
Oświaty i Wychowania w Bydgoszczy, uznając profesjonalizm L. Łańcuckiego, powołał go na stanowisko
Inspektora Oświaty w Lipnie. Jako
osoba odpowiedzialna za stan oświaty w powiecie, dbał o budowę szkół,
przedszkoli i domów nauczyciela.
W latach 1974 – 1978 pełnił funkcję
Gminnego Dyrektora Szkół w Kikole,
z której został odwołany ze względów
politycznych. Objął wówczas obowiązki pedagoga szkolnego. W 1981 r.,
w drodze rehabilitacji, powierzono mu
funkcję Gminnego Dyrektora Szkół w
Lipnie. Po likwidacji szkół zbiorczych
pracował w charakterze nauczyciela matematyki w różnych szkołach,
m. in. w Trutowie i Zajeziorzu.
Lech Łańcucki był wielokrotnie

W nowej siedzibie

honorowany wysokimi odznaczeniami państwowymi, m. in. Srebrnym
(1969) i Złotym (1974) Krzyżem
Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski (1989). Był
uznanym działaczem społecznym.
Zmarł 6 lutego 1990 r., spoczywa w
rodzinnym grobowcu na cmentarzu
parafialnym w Skępem.1
Kadrę nauczycielską w latach pięćdziesiątych tworzyli: Andrzej Kazimierz Blachowski, Irena Blaszka,
Tadeusz Bonowicz (kierownik do
1951 r.), Krystyna Celmer, Halina
Kilanowska, Lech Kilanowski, Henryk Kostuch, Romana Kostuch (z
d. Małkiewicz), Leokadia Kowalik,
Józefa Lisowska, Janina Łańcucka,
Lech Łańcucki (kierownik od 1953 r.),
Teresa Młotkowska, Mrugalska, Alina
Nowak, Roman Olkowski, Krystyna
Padlewska, Andrzej Rutkowski, Aleksander Sakowski (kierownik 1951-53),
Teresa Sobieszyńska, Zofia Sobocińska, Jadwiga Suska, Helena Szymczyk, Adam Śmigielski, Kazimierz
Tomczyk, Zofia Tomczyk, Danuta
Trojanowska (z męża Śmigielska),
Andrzej Winnicki, Stanisław Wysocki,
Jadwiga Zasowska.
Na stanowiskach obsługowych pracowały sprzątaczki Irena Makiejew i
Franciszka Raciniewska oraz woźny,
którym najpierw był Ksawery Tomczyk, a potem Ignacy Raciniewski.

wych, drogi publiczne powinny być
obsadzane tymi drzewami.” (protokół z 17.04.1950 r.) „Wybrany został
Szkolny Komitet Obrony Pokoju w
następującym składzie: kol. Derkowski Stanisław – prezes, kol. Szymańska
Janina – zastępca prezesa, członkowie:
Warzyński Józef, Kilanowska Barbara
[z Komit. Rodz. (Komitetu Rodzicielskiego – K.K.)], Piotrowski Lucjan,
Węgrzynowska Barbara, Kowalska Janina [z Kom. Opiek. (Komitetu Opiekuńczego – K.K.)], Winncki Bogusław
[Z.M.P.(Związek Młodzieży Polskiej K.K.)], Żurawska Stanisława (kl. VII
a), Grzywińska Leona (kl. VII b), Soczówka Lech (kl. VII b), Goślicki Bogdan (kl. VII a Z.H.P.).”(18.04.1950)
„Podczas tygodni tępienia chwastów
wszystkie dzieci poza lekcjami powinny wziąć czynny udział w odchwaszczaniu terenu…Z okazji Święta Ludowego w dniu 28 V 50 r. odbędzie się
uroczysta akademia w miejscowej sali
O.S.P. Poszczególne punkty programu
w wykonaniu dzieci szkolnych przygotują wychowawcy. Za całość wykonania programu odpowiedzialny jest
kol. Olkowski Roman.” (20.05.1950)
„Z chwilą zarządzenia przez władze
powiatowe lustracji pól ziemniaczanych i pomidorowych w celu poszukiwania stonki ziemniaczanej, wszyscy
wychowawcy klas po skończonych

Rok szk. 1954/55. Od lewej siedzą nauczyciele: Lech Kilanowski, Krystyna Padlewska, Stanisław Wysocki, Janina Łańcucka, Leokadia Kowalik, Lech Łańcucki (kierownik), Jadwiga Suska, Zofia Tomczyk, Andrzej Blachowski; w pozycji leżącej woźny Ignacy Raciniewski (fot. ze zbioru Mirosławy Blachowskiej)

Szkolna rzeczywistość
w czasach stalinizmu
Lata pięćdziesiąte były czasem intensywnej propagandy socjalistycznej.
Społeczeństwo polskie poddawane
było uporczywej agitacji i indoktrynacji, co nie ominęło także szkoły. Owa
ingerencja w życie szkolne widoczna
jest w treści protokołów Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Kikole
z tego okresu. Przegląd wybranych
zapisów obrazuje charakter problematyki (wszystkie fragmenty w pisowni
oryginalnej).
„W celu podniesienia produkcji surowca bawełnianego oraz rozszerzania
plantacji krzewów i drzew morwo-

lekcjach wezmą udział z dziatwą
szkolną w poszukiwaniu takowej,
począwszy od kl. IV tej.”(2.06.1950)
„Kierownik Sakowski przypomniał
Koleżeństwu o pracy agitacyjnej w
kierunku przebudowy wsi i postanowiono szczególną opieką otoczyć
gromadę Jarczechowo.” (30.01.1953)
„Prócz tego powiadomił wszystkich
kier. Sakowski, że na lekcji historii lub
jęz. polskiego należy z dziećmi opracować następujące tematy: 1. Stalin
jako budowniczy socjalizmu. 2. Stalin
jako wódz pokoju. 3. Dzieło Stalina
zwycięzcy.” (9.04.1953) „W sprawach
zbierania pąków topoli Rada Pedagogiczna po gruntownym przeanalizo-

waniu stwierdziła, że zobowiązania
dla uczczenia II zjazdu P.Z.P.R. (Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
– K.K.) w postaci zebrania 10 kg pąków topoli i 20 kg jemioły nie wykona
ze względu na brak drzew w naszym
rejonie, a natomiast postanawia kontynuować hodowlę jedwabników.”
(2.04.1954)2
Szkoła niczym pałac
Trudne pod wieloma względami
lata pięćdziesiąte należy uznać za czas
szczęśliwy dla kikolskiej oświaty, gdyż
wreszcie udało się zbudować w Kikole okazały gmach szkolny. Wydaje się
niemal pewne, że projektant budynku
szkolnego wzorował się na najpiękniejszej kikolskiej budowli – pałacu
Zboińskich. Obydwa budynki zostały
wzniesione na sąsiednich wzgórzach
niemal w jednej osi i zwrócone frontem
w kierunku południowym. Obydwie
budowle są piętrowe i mają skrzydła
boczne, których ściany szczytowe, wysunięte są względem lica ściany frontowej, tworząc tzw. ryzality. Budynek
szkolny jest zdecydowanie skromniejszy, gdyż nie posiada portyku (ganek
z kolumnadą podtrzymującą dach),
jednak w fasadzie ma dokładnie taką
samą ilość otworów okiennych, choć
nie ma ich w ryzalitach, a dwa spośród
nich mają wyraźnie mniejsze wymiary. Kształt obrysu ścian zewnętrznych,
w ich pierwotnej wersji (pomijając
salę gimnastyczną i późniejsze przedłużenie skrzydła wschodniego), był
identyczny z pałacowym.

Łatwo można sobie wyobrazić, jaka
radość towarzyszyła przeprowadzce
do nowej siedziby. Choć dodać trzeba,
że niemal cały dobytek szkolny przeniesiony został na plecach uczniów.3
Nowa szkoła prezentowała się okazale,
a do jej budowy użyto dobrych jakościowo i nowoczesnych, jak na tamte
czasy, materiałów. Co prawda świadkowie wyrażają różne opinie co do pochodzenia budulca. Jedni twierdzą, że
pochodził z rozbiórki, inni przekonani
są, iż był absolutnie nowy - takiego
zdania był np. absolwent szkoły Jan
Soczówka.4
Proces przygotowania, a następnie realizacji przedsięwzięcia, trwał kilka lat
i wymagał zaangażowania grupy osób.
Jedynym ujawnionym śladem pozwa-

lającym na identyfikację twórców
dzieła, o którym mowa, jest zapis poczyniony w treści protokołu sesji Gromadzkiej Rady Narodowej w Kikole
z 3 grudnia 1957 r.: „Budowa szkoły
w Kikole została przyspieszona dzięki
staraniom Wydziału Oświaty PPRN
(Powiatowego Prezydium Rady Narodowej – K.K.) w Lipnie, kierownictwa
szkoły i Komitetowi Rodzicielskiemu w Kikole i pracy tut. prezydium,
że została oddana do użytku z dniem
1 IX 57 r.”5 W innym miejscu tego
samego protokołu czytamy, że podjęcie zadania budowy szkoły zapisano
w uchwale GRN z 23 grudnia 1954 r.
Próbując rozszyfrować zapisy protokolarne, z dużą dozą pewności można
ustalić krąg osób, które miały swój
wkład w powstanie budynku szkolnego. W Wydziale Oświaty PPRN w
Lipnie, w połowie lat pięćdziesiątych,
pracowało dwóch byłych kierowników SP w Kikole – Roch Łukowski
i Aleksander Sakowski, na dodatek
obaj kolejno sprawowali funkcję kierowniczą w tymże wydziale. Z kolei
w lipnowskim Inspektoracie Szkolnym od 1949 r. zatrudniona była
pani Urszula Kużajska, nauczycielka SP w Kikole z lat czterdziestych,
na ważnym stanowisku Kierownika
Referatu Ogólnego i Inwestycji. Kierownictwo szkoły było w tym czasie
jednoosobowe, a wypełniał je Lech
Łańcucki, który ponadto był członkiem prezydium Gromadzkiej Rady
Narodowej. Jeśli idzie o to ostatnie
gremium, przewodniczył mu Alfred
Redmerski, jego zastępcą był Czesław Kozłowski, a sekretarzem Wacław Ziemiński. Najtrudniej określić
skład Komitetu Rodzicielskiego
w Kikole. Z treści zachowanych dokumentów można wyłuskać nazwisko przewodniczącego komitetu, ale
w odniesieniu do 1952 r. Był nim
wówczas Henryk Cegielski. Czy
pełnił tę funkcję również w czasie
wznoszenia budynku szkolnego, niełatwo dzisiaj ustalić.
Krzysztof Kuczkowski
1
Na podstawie biogramu L. Łańcuckiego
z 2004 r., autorstwa Janiny Łańcuckiej (w
moim posiadaniu – K.K.)
2
Archiwum SP w Kikole, Księga protokołów Rady Pedagogicznej SP w Kikole:
1) za okres od 21.01.1949 do 12.11.1951;
2) za okres od 17.04.1952 do 04.1956; 3)
za okres od 9.06.1956 do 31.08.1962
3
Relacja absolwenta szkoły Henryka
Osińskiego złożona w dniu 10 czerwca
2017 r.
4
Relacja Jana Soczówki, absolwenta SP
w Kikole z 1953 r., złożona w lipcu 2017 r.
5
Archiwum Państwowe w Toruniu Oddział we Włocławku, Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Kikół powiat lipnowski, Protokoły z sesji GRN z lat 1957,
1960-1962, 1967-69, sygn. 1.

