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W sobotę 27 stycznia, drużyna 
Kikolanki mierzyła swoje siły na 
turnieju w Bydgoszczy. Na hali wi-
dowiskowej Łuczniczka odbył się 
turniej „Wisełka Protector Cup”. Na 
turnieju zameldowało się 14 drużyn. 
Zespoły, z którymi rywalizowali za-
wodnicy z Kikoła przyjechały z Ko-
szalina, Gdyni, Olsztyna, Gniezna, 
Bydgoszczy, Olsztyna, Stargardu 
Gdańskiego i Nakła. Nasza drużyna 
z rocznika 2007 zajęła wspaniałe III 

miejsce. Podczas meczu o 3. miejsce 
Kikolanka zremisowała 3:3 z druży-
ną Beniaminek Stargard Gdański. O 
wyłonieniu zwycięzcy  zdecydowały 
rzuty karne, w których kikolska dru-
żyna wygrała 3:2. Pierwsze miejsce 
przypadło Bałtykowi Koszalin, a na 
drugim miejscu uplasowała się dru-
żyna Mieszko Gniezno. Indywidu-
alne wyróżnienie przypadło bram-
karce Kikolanki - Emilii Tatarewicz. 
Zespół Kikolanki zagrał w składzie: 

Artur Pawłowski, Jakub Rączkie-
wicz, Kacper Furmański, Bartłomiej 
Sztandarski, Eryk Rakowski i Jakub 
Jackowski.

W niedzielę 28 stycznia br. druży-
na Gminnego Klubu Sportowego 
„Kikolanka” wystąpiła na turnieju 
zawodników z rocznika 2006 w Ja-
nikowie. W turnieju wzięło udział 
10 zespołów. W swojej grupie grali 
z Komornikami z Wielkopolski, Wi-
sełką Fordon, Unią Janikowo oraz 
KS Łochowo. Po wygraniu trzech 
meczy i jednym remisie zawodnicy 
z Kikoła wyszli z pierwszego miej-
sca w grupie. O wejściu do Finału 
zadecydowała seria rzutów karnych 
z Pogoń Mogilno. GKS Kikolanka 
zajęła II miejsce oraz zdobyła cenne 
doświadczenie, które wykorzysta w 
rozgrywkach w ramach II ligi woje-
wódzkiej. Ponownie na wyróżnienie 
zasłużyła bramkarka Emilia Tatare-
wicz, a tytuł najlepszego zawodnika 
drużyny otrzymał Jakub Rączkie-
wicz. W składzie, który zdobył II 
miejsce wystąpili: Łukasz Jaworski, 
Konrad Żankowski, Jakub Opuszyn-
ski, Aleks Rumuński, Szymon Ko-
złowski, Artur Pawłowski i Bartło-
miej Sztandarski.

Tekst i zdjęcia nadesłane

Sukcesy Kikolanki
Serdecznie gratulujemy naszym ministrantom, którzy we Włocław-

ku wygrali turniej Diecezjalny w piłkę nożną halową w kategorii 
Szkoła Podstawowa. Nasi ministranci odnieśli historyczny sukces 
zostając najlepszą drużyną w naszej Diecezji i wywalczyli sobie 
udział w ostatnim etapie rozgrywek na szczeblu ogólnopolskim. 
Rozgrywki ogólnopolskie odbędą się od 1 do 2 maja w Rzeszowie.

Tekst i zdjęcie: www.facebook.com/ParafiaKikol

Turniej ministrantów

1. Termomodernizacja budynków użyteczności pu-
blicznej na terenie Gminy Kikół” 

Gmina Kikół realizuje zadanie pn.: „Termomoderniza-
cja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmi-
ny Kikół”

28.09.2017 r. Wójt Gminy Kikół podpisał umowę na 
dofinansowanie „Termomodernizacji budynków uży-
teczności publicznej na terenie Gminy Kikół” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Prio-
rytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka 
niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.3 Efektywność 
energetyczna w sektorze publicznym i mieszkanio-
wym.

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budyn-
ku Szkoły Podstawowej im. Ignacego Antoniego Zboiń-
skiego w Kikole.

Projekt zakłada m.in. wykonanie docieplenia ścian 
zewnętrznych budynku, docieplenie stropodachów, wy-
mianę zewnętrznej stolarki drzwiowej, wymianę insta-
lacji 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 pro-
dukcji energii cieplnej oraz wzrost efektywności ener-
getycznej.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 010 272,24 zł 

(dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 85% 
- 858 731,40 zł, wkład własny Gminy Kikół 15% - 
151 540,84 zł.)

W dniu 14.12.2017 r. rozstrzygnięto postępowanie 
przetargowe na w/w zadanie.  W postępowaniu udział 
wzięło 3 Wykonawców z czego najkorzystniejszą ofer-
tę złożyła firma: ZPUH „BUDPAL” Paweł Rusicki, ul. 
Wiosenna 3, 87 -800 Włocławek, która zaoferowała wy-
konanie zadania za kwotę: 992 122,24 zł. Umowa z wy-
konawcą została zawarta w dniu 19.12.2017 r. Termin 
wykonania zamówienia planuje się na 30.04.2018 r.

2. Wykonanie modernizacji nawierzchni dróg 
gminnych na terenie gminy Kikół

Inwestycja będzie polegać na modernizacji 5 dróg: 
Lubin - dł. 500mb., Wola – dł. 800 mb., 

Konotopie – 650 mb., ul. Toruńska 210 mb., Ciełucho-
wo dł. 500 mb. Zostało przeprowadzone postępowanie 
przetargowe, w którym uczestniczyły cztery firmy. 
Najkorzystniejsze oferty złożyły dwie firmy: Przedsię-
biorstwo Handlowo – Usługowe „MAR -DAR” Marian 
Tompalski, Makówiec 53, 87- 602 Chrostkowo na dro-
gi: Lubin - kwota: 89 790 zł, Wola - kwota: 86 592,00 
zł, Ciełuchowo - kwota: 71 340,00 zł.  

Przedsiębiorstwo Inżynieryjna Drogowe Sp. o.o. Olsza 
3, 88 – 300 Mogilno na drogę: ul. Toruńską - kwota: 91 
780,80zł.  Kwoty zaoferowane przez Wykonawców na 
modernizację drogi w miejscowości Konotopie prze-
wyższyły oczekiwania Zamawiającego. Przetarg na 
modernizację drogi w miejscowości Konotopie zosta-
nie ogłoszony ponownie. Prace budowlane zakończą 
się w dniu 31.07.2018 r.

3. „Wykonanie modernizacji nawierzchni dróg 
gminnych na terenie gminy Kikół – etap II”

W dniu 08.03.2018 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 – 500mb., Zaje-
ziorze – 500 mb., Hornówek – 500 mb., Sumin – 500 
mb., Trutowo – 200 mb., ul. Zboińskiego 375 mb., Jar-
czechowo – 300 mb., Janowo – 410 mb. Prace budow-
lane zakończą prac w dniu 31.08.2018 r.

4. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na 
terenie gminy Kikół

Gmina Kikół planuje wykonanie 51 szt. przydomo-
wych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kikół. 
Przewidywany termin zakończenia się to wrzesień 
2018 r.

5. Rozbudowa wraz z adaptacją części budynku 
Szkoły Podstawowej w Kikole na oddział przed-
szkolny. 

Gmina Kikół złożyła wniosek do Urzędu Marszał-
kowskiego o dofinansowanie w ramach Poddziałania 
6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną – sche-
mat: Polityka Terytorialna, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego 
na lata 2014- 2020. Projekt polega na adaptacji wraz 
z rozbudową pomieszczeń, które będą spełniać normy 
niezbędne do objęcia opieką przedszkolną dzieci.

 Projekt zakłada rozbudowę budynku Szkoły Podsta-
wowej w Kikole o sale dydaktyczne, łazienki, szatnie, 
hol i klatkę schodową na potrzeby przedszkola. Zakła-
da również przystosowanie sal w Szkole Podstawowej 

Inwestycje 2018 w Gminie Kikół

Na modernizację  i remont 
dróg w 2018 roku Gmina 

Kikół przeznaczy 
kwotę 2 573 644 zł.
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Z dziejów Szkoły Podstawowej w Kikole (cz. 7)

Kierownik szkoły

Tadeusz Bonowicz urodził się 20 
sierpnia 1904 r. we wsi Wolęcin koło 
Kikoła, w rodzinie Jana i Marianny 
z Błędowskich. Jako dziecko uczył się 
w Szkole Powszechnej w Kikole, po-
tem kontynuował naukę w Seminarium 
Nauczycielskim w Wymyślinie, które 
ukończył w 1926 r.

Pierwszą pracę w charakterze nauczy-
ciela szkoły powszechnej podjął w Ja-

błonowie, gdzie pracował do wybuchu 
wojny. Latem 1939 r. został zmobilizo-
wany, otrzymując rangę podporucznika. 
Ranny w kampanii wrześniowej,  trafił 
do obozu jenieckiego, z którego wydo-
stał się dzięki pomocy pastora z Bielicy 
Armina Hammermeistra.

Już w dniu 7 lutego 1945 roku powie-
rzono mu ważne zadanie związane z 
reaktywacją szkolnictwa  w rodzinnej 
gminie. Efektem jego trudu było zorga-
nizowanie na nowo Szkoły Powszech-
nej w Kikole. Jako kierownik tej pla-
cówki przepracował do 1951 r., kiedy to 
zlecono mu kolejną ważną misję zarzą-
dzania Powiatową i Miejską Biblioteką 
Publiczną w Lipnie. Utalentowany or-
ganizator szybko uruchomił sieć biblio-
tek gminnych w całym powiecie. 

Z jego inicjatywy w 1960 r. powsta-
ła Sekcja Miłośników Historii Miasta 
Lipna i Ziemi Dobrzyńskiej, z której 
po latach wyłoniło się istniejące do dziś  
Towarzystwo Miłośników Ziemi Do-
brzyńskiej. Zmarł w Lipnie 17 listopada 
1983 r. Pochowany został na cmentarzu 
parafialnym w Kikole.1

Nauczyciele

W ciągu lat czterdziestych  w szko-
le pracowało kilkunastu nauczycieli. 
W porządku alfabetycznym byli to: 
Tadeusz Bonowicz (kierownik), Sta-
nisław Derkowski, Janina Dębowska, 
Zbigniew Grzesiak, Helena Dużak  ( z 
domu Kalinowska), Lech Kilanowski, 
Henryk Kostuch, Leokadia Kowalik, 
Urszula Kużajska, Maria Lewandow-
ska, Lech Łańcucki, Romana Małkie-
wicz (zamężna Kostuch), Grażyna Mi-
chalska, Roman Olkowski, Stanisław 
Olszewski, Wiesława Pilewska, Halina 
Siedlecka (zam. Kilanowska), Barbara 

Skalska, Teresa Szcześniak, Franciszek 
Szulc i Janina Szymańska (zam. Łań-

cucka). Religii, oprócz katechetki T. 
Szcześniak, nauczał także ksiądz Jan 
Dusiński.

Rok szkolny 1944/1945

Ze względu na toczącą się wciąż woj-
nę był to rok pod wieloma względami 
specyficzny.  Cały rok szkolny trwał za-
ledwie pięć miesięcy, gdyż  nauka  mo-
gła rozpocząć się dopiero po wyjściu 
Niemców z Kikoła.  Z tego powodu 
szkoła zaczęła funkcjonować od lutego 
1945 r. Obowiązkowi nauki podlegały 
wszystkie dzieci  z roczników, które nie 
rozpoczęły przed wybuchem wojny na-
uki  lub też zakończyły ją na klasie trze-
ciej. Ogółem do szkoły zapisanych zo-
stało 381 uczniów, z których utworzono 
5 klas pierwszych (trzy dziewczęce i 
dwie chłopięce), a także po jednej kla-
sie drugiej, trzeciej i czwartej. Rozpię-
tość wieku uczniów w poszczególnych 
zespołach klasowych była bardzo duża 
i zawierała się w przedziale od 6 do 16 
lat, przy czym najbardziej uwidoczniło 
się to zjawisko  w klasach pierwszych, 
do których z  sześcio-, siedmiolatkami 
uczęszczali piętnastolatkowie. Stan ten 
nieco złagodzono poprzez zastosowanie 
przyspieszonej promocji zdolniejszych 
dzieci do klas wyższych po trzech mie-
siącach nauki. Tym sposobem niektó-
rzy uczniowie w ciągu kilku miesięcy 
awansowali o dwie klasy. Dzięki do-
skonale zachowanym arkuszom ocen z 
roku szk. 1944/45 znamy nazwiska wy-
chowawców poszczególnych klas. Zło-
żonymi z samych chłopców klasami I 
a i I b opiekował się Roman Olkowski. 
Wychowawcami żeńskich klas byli: 
Stanisław Olszewski ( I c), Leokadia 
Kowalik ( I d) i Maria Lewandowska ( I 
e). Ta sama trójka wychowawców spra-
wowała również opiekę nad starszymi 
zespołami klasowymi, czyli odpowied-
nio nad klasami II, III i IV. 

Rok szkolny 1944/45 cechowały nie-
wyobrażalne wręcz, z dzisiejszej per-
spektywy, trudności w zakresie bazy 
dydaktycznej i materiałowej, a także 
samego procesu nauczania. Brakowało 
niemal wszystkiego, od mebli szkolnych 
i pomocy naukowych począwszy, a na 

materiałach biurowych skończywszy. 
Do prowadzenia dokumentacji szkol-

nej wykorzystywano na przykład puste 
druki formularzy pozostałych po admi-
nistracji niemieckiej, przysposabiając 
je do aktualnych potrzeb. Skrócenie do 
minimum programów nauczania i brak 
elementarnych pomocy naukowych 
(przedwojenne uległy całkowitemu 

zniszczeniu) przyniosło skutek w po-
staci licznej drugoroczności, widocznej 
szczególnie wśród pierwszoklasistów. I 
tak, spośród 45 uczennic klasy I c, aż 30 
nie uzyskało promocji do klasy drugiej.

Funkcjonowanie szkoły 
w latach czterdziestych

Podobnie jak w okresie międzywojen-
nym nauczanie odbywało się w dwóch 
budynkach przy ul. Toruńskiej pod 
numerami 22 i 27, a także w budynku 
na Starym Rynku 9. Władze gminne 
próbowały ten niekorzystny stan  zmie-
nić. W protokole posiedzenia Zarządu 
Gminnego z 27 lutego 1949 r. czytamy: 
„W związku z pismem Kuratorium 
Okręgu Szkolnego Pomorskiego…
Zarząd Gminny po dokładnym rozpra-
cowaniu sprawy przebudowy pałacu na 
szkołę, przy współudziale Prezydium 
Gminnej Rady Narodowej, Gminnego 
Kom[itetu] Kontr[oli] Społ[ecznej] i 
Gminnej Komisji Oświatowej powziął 
następującą uchwałę:

1. Wytypowany pałac na szkołę prze-
budować, gdyż jest to jedyny obiekt, 
który może zaspokoić obecne potrze-
by. Ustosunkowanie negatywne może 

spowodować w krótkim czasie kom-
pletny brak pomieszczeń dla celów 
szkoły, gdyż dotychczas użytkowane 
izby szkolne znajdują się w prywat-
nych domach, które grożą zawaleniem 
się, ewentualnie potrzeba gruntownego 
remontu, który pociągnie wielkie kosz-
ta.”2

Projekt przebudowy pałacu przewi-
dywał urządzenie na parterze budynku 
7 izb lekcyjnych o powierzchni od 31 
do 68 m kw., sali gimnastycznej  z na-
tryskami, umywalnią i przebieralnią, 
pokoju kierownika z kancelarią, szatni, 
sklepiku oraz mieszkania (kuchnia + 2 
pokoje i spiżarnia).3

Obowiązujący od 1945 r. plan naucza-
nia przewidywał dla uczniów szkół po-
wszechnych naukę takich przedmiotów, 
jak: religia, język polski, język obcy, 
matematyka, historia, fizyka, chemia, 
geografia, przyroda, rysunek, prace 
ręczne, śpiew, wychowanie fizyczne. 
W 1948 r. wprowadzono nowy przed-
miot – nauka o Polsce i świecie współ-
czesnym.

Pierwsi absolwenci powojenni opu-
ścili szkołę w czerwcu 1947 r. W grupie 
tej znaleźli się uczniowie klasy siódmej: 
Cyryla Borkowska, Aniela Bożęcka, 
Jan Brożek, Eugeniusz Brzeziński, 
Mieczysław Brzeziński, Barbara Chło-
pecka, Zenon Gorczyński, Aleksandra 
Grabowska, Włodzimierz Gutnik, Bar-
bara Kalinowska, Zofia Kalinowska, 
Janina Kosińska, Halina Kotyl, Lucyna 
Kuraśkiewicz, Barbara Mędrkiewicz, 

Danuta Mędrkiewicz, Bolesław Mu-
szyński, Eugeniusz Pączkowski, Wa-
cław Pietruszewski, Jerzy Redmerski, 
Edward Sztuczka, Elżbieta Wasilewska, 
Józef Wasilewski, Teresa Węgrzynow-
ska, Jadwiga Wierzbowska, Edmund 
Wnuczko i Aniela Woźniak.

W szkole funkcjonowało wiele roz-

maitych organizacji uczniowskich. 
Harcerstwem z początku opiekowali 
się Grażyna Michalska i Lech Kila-
nowski. Drużynę męską pod koniec 
lat czterdziestych objął Lech Łańcucki. 
Fragment protokołu sporządzonego w 
listopadzie 1949 r. obrazuje częściowo 
pracę drużyny [pisownia oryginalna]: 
„ZHP   stan  25 członków, dokonano 
podziału na zastępy - wybór zastępo-
wych, przybocznego drużyny, wyucze-
nie trzech pieśni harcerskich, zdobycie 
sprawności: gospodarza klasy, zdobni-
ka i kucharza. Przygotowanie druhów 
na stopień ochotnika. Zbiórki odby-
wają się cotydzień. Trudności w pracy 
to brak aktywnego drużynowego,… a 
który to jest grabarzem przy tutejszej 
parafii i zupełnie nie odpowiada po-
wierzonemu mu stanowisku.” Szkolne 
Koło Odbudowy Warszawy zajmo-
wało się głównie zbieraniem funduszy 
na dźwiganie stolicy z ruin. Pracą koła 
kierowała najpierw Barbara Skalska, 
a potem Urszula Kużajska.  W roku 
szk. 1948/49 do SKOW należało 160 
uczniów opłacających składki mie-
sięczne w wysokości 5 zł. Dzięki temu 
tylko za okres od stycznia do czerwca 
1949 r. do Bydgoszczy odesłano kwotę 
3600 zł. Barbara Skalska opiekowała 
się także kołem Polskiego Czerwone-
go Krzyża, które później (1949 r.) ob-
jęła Janina Szymańska. Szkolna Kasa 
Oszczędzania rozwijała się pod okiem 
Romany Kostuch, która pełniła rów-
nież ważną funkcję bibliotekarki. Pracą 
Spółdzielni Uczniowskiej kierowała z 
początku Halina Kilanowska (od 1949 
r. zastąpił ją Stanisław Derkowski), póź-
niejsza opiekunka koła Towarzystwa 
Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Chór 
szkolny prowadził Roman Olkowski, 
zaś pracę Samorządu Uczniowskiego 
koordynowali kolejno Franciszek Szulc 
i Stanisław Derkowski. W ramach dzia-
łalności opiekuńczej zorganizowano 
tzw. dożywianie dzieci pochodzących 
z rodzin potrzebujących takiego wspar-
cia, a odbywało się ono pod nadzorem 
Leokadii Kowalik. 

Szkołę w jej działalności wspierał 
Komitet Rodzicielski pod kierunkiem 
przewodniczącego. U schyłku lat czter-
dziestych funkcję tę sprawował Cze-
sław Kalinowski, którego obecność 
na posiedzeniach Rady Pedagogicznej 
została kilkakrotnie odnotowana w do-
kumentach.

Krzysztof Kuczkowski

Pierwsze lata powojenne

Szkoła Powszechna w Kikole wznowiła działalność zaraz po ewakuacji administracji niemieckiej, co nastąpiło wskutek naporu  sił 2 Frontu Białoruskiego, które do Kikoła 
dotarły 23 stycznia 1945 r. Rok szkolny 1944/45 zaczął się w lutym i pod wieloma aspektami był wyjątkowy. Do szkoły zgłosiły się dzieci, które nie rozpoczęły nauki ze względu 
na działania wojenne lub musiały ją z tego samego powodu przerwać. W jednej ławce zasiadali uczniowie różniący się co do wieku nierzadko o 6 i więcej lat.

1 Chojnicki T., Zacni obywatele Lipna i 
okolic. Tadeusz Bonowicz nauczyciel, bi-
bliotekarz, żołnierz kampanii    wrześniowej, 
działacz społeczny [w] Gazeta Lipnowska 
Nr 15 z dnia 30 września 1993 r., s. 5

2 AP we Włocławku, Gminna Rada Na-
rodowa Kikół powiat lipnowski, Protokoły 
posiedzeń Zarządu Gminnego z lat 1947-
1950, sygn. 36-37

3 Archiwum Gminy Kikół, Projekt szkoły 
w istniejącym budynku pałacowym, ul. Ko-
ścielna w Kikole, sygn. 1/6

Rok szk. 1946/47. Uczniowie i nauczyciele przed budynkiem przy ul. 
Toruńskiej 27. W drugim rzędzie siedzą od lewej: Zbigniew Grze-
siak, Wiesława Pilecka, Tadeusz Bonowicz, ks. Jan Dusiński, Leoka-
dia Kowalik, Roman Olkowski, Halina Siedlecka (z męża Kilanow-
ska)  i Lech Kilanowski (fot. ze zbiorów Mirosławy Blachowskiej)

Arkusz ocen klasy I c z roku szk. 1944/45 sporządzony na 
druku niemieckim

Archiwum Gminy Kikół, Pro-
jekt adaptacji pałacu na szkołę

w Kikole. Wnioskowana kwota dofinansowania wyno-
si 879 750,00 zł. Obecnie wniosek został zatwierdzony 
i jesteśmy na etapie podpisywania umowy ramowej.

6. Termomodernizacja budynków użyteczności pu-
blicznej na terenie Gminy Kikół - Szkoły Podstawo-
wej w Ciełuchowie

Gmina Kikół złożyła wniosek do Urzędu Marszał-
kowskiego o dofinansowanie RPKP Regionalny Pro-
gram Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskie-
go na lata 2014-2020. Kod i nazwa osi Priorytetowej 
RPKP.03.00.00 Efektywność energetyczna i gospodar-
ka niskoemisyjna w regionie Kod i nazwa działania 
RPKP.03.03.00 Efektywność energetyczna w sektorze 
publicznym i mieszkaniowym. Przedmiotowy projekt 
ma na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię 
cieplną poprzez dostosowanie izolacyjności termicznej 
przegród do wymagań obowiązujących od 01.01.2017 
r. i zwiększenie sprawności systemu c.o. i c. w. u. Za-
planowany zakres prac poprawi efektywność energe-
tyczną o 86,17 %. W ramach tych prac przewidziano 
następujące działania:

 - roboty budowlane ścian fundamentowych,
- wykonanie ocieplenia elewacji,
- remont pokrycia dachu,
- wykonanie instalacji piorunochronnej i uziemiają-

cej,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 
- montaż instalacji C.O,
- roboty towarzyszące pracom instalacyjnym,
- roboty instalacyjne C.W.U i ZW.  
 Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 359 

065,96 zł.

7. Zagospodarowanie terenu nad jeziorem     
W dniu 18.08.2017 Gmina Kikół złożyła do LGD w 

Dobrzyniu Nad Wisłą wniosek na operację w ramach 
poddziałania 19.2. „Wspieranie na wdrażanie opera-
cji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność” z włączeniem projektów granto-
wych oraz operacji w zakresie podejmowania dzia-
łalności gospodarczej objętego Programem Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Projekt 
zakłada: zakup placu zabaw dla dzieci, zakup siłow-

ni zewnętrznej, zakup akcesoriów na boisko do piłki 
plażowej, monitoring i oświetlenie, toalety przenośne, 
ławki, wyposażenie sprzętu wodnego. 

Dodatkowo zostaną wyremontowane pomosty - wy-
miana desek podkładu pomostów. Powstanie także par-
king dla rowerów. Obecnie wniosek został pozytywnie 
zaopiniowany w LGD i w Urzędzie Marszałkowskim.  
Łączny koszt inwestycji wynosi 402 621,29 zł. Wnio-
skowana kwota dofinansowania wynosi 233 003,00 zł.

8. „Zajęcia logopedyczne szansą dla dzieci i na-
uczycieli”

Gmina Kikół złożyła wniosek do Urzędu Marszał-
kowskiego o dofinansowanie w ramach programu 
operacyjnego: RPKP Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na 
lata 2014-2020- EFS.  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 obję-
tych zostanie dodatkowymi zajęciami logopedyczny-
mi zwiększającymi ich szanse edukacyjne na etapie 
wychowania przedszkolnego. Jeden nauczyciel objęty 
zostanie wsparciem w zakresie podniesienia kwalifi-
kacji zawodowych poprzez uczestnictwo w kursie te-
rapii behawioralnej. 

9. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury ka-
nalizacyjnej w miejscowości Kikół (ul. Kasztelań-
ska, Lipowa, Piaskowa, Wesoła)

Gmina Kikół planuje złożyć wniosek do Urzędu 
Marszałkowskiego w ramach konkursu na: Działania 
4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Sche-
mat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ście-
kowej w polityce terytorialnej, regionu (konkurs Nr 
RPKP.04.03.00-IZ.00-04-152/18). Maksymalny po-
ziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85 % 
wydatków kwalifikowalnych.

10.  Modernizacja drogi w miejscowości Hornówek
Gmina Kikół złożyła wniosek o dofinansowanie do 

Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w 
Bydgoszczy. Inwestycja będzie realizowana po uzy-
skaniu dofinansowania.

11. Zakup i dostawa fabrycznie nowego 9 osobo-
wego (8 + kierowca) samochodu (mikrobusa) do 
przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z jednym 
miejscem przystosowanym do przewozu osoby na 
wózku inwalidzkim, dla potrzeb Środowiskowego 
Domu Samopomocy „Koniczynka” w Suminie”

Gmina Kikół zrealizowała wniosek z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 
Lipnie o zakup busa. Łączny koszt inwestycji wynosi 
149 000,00 zł. Kwota zwrotu jaką otrzymała gmina to 
77 000,00 zł. 

12. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi 
gminnej w Kikole ul. Radosna i ul. Rzemieślnicza.

Gmina Kikół planuje wykonanie dokumentacji pro-
jektowej na drogi gminne w miejscowości Kikół-  ul. 
Radosna i ul. Rzemieślnicza. Środki przeznaczone na 
wykonanie dokumentacji pochodzą z Funduszu Sołec-
kiego Sołectwa Kikół.

13. „Modernizacja drogi w miejscowości Mosz-
czonne”

Gmina Kikół złożyła wniosek o dofinansowanie z 
Urzędu Marszałkowskiego, z tytułu wyłączenia grun-
tów rolnych w produkcji, na modernizację drogi grun-
towej w miejscowości Moszczonne.     Inwestycja bę-
dzie realizowana po uzyskaniu dofinansowania.

 
14. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0
Inwestycja będzie polegać na rozbudowie wdrożo-

nych systemów informatycznych: 

e-Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej 
oraz geoportalu, które powstały w ramach projek-
tu „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie 
e-Administracji i Informacji Przestrzennej” współ-
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 
lata 2007-2013, Działanie 4.2 „Rozwój usług i aplika-
cji dla ludności”.
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Dla wszystkich pań z terenu 
Gminy Kikół Wójt Gminy Kikół 
oraz Ośrodek Kultury Gminy Ki-
kół zorganizowali Gminny Dzień 
Kobiet. Uroczystość odbyła się 
7 marca br. o godz. 18.00 w sali 
gimnastycznej Szkoły Podstawo-
wej w Kikole. Na panie czekał 
słodki bufet oraz występy arty-
styczne uczniów i koncert kape-
li Trio Rodzinne. Zabawny i za-
skakujący program artystyczny, 
przygotowany przez uczniów SP 

w Kikole pod kierunkiem pani 
Renaty Kilanowskiej i pani Mał-
gorzaty Szymańskiej, rozbawił 
wszystkich widzów wprowadza-
jąc w doskonały nastrój. Występ 
kapeli Trio Rodzinne z Włocław-
ka był doskonałym podsumowa-
niem spotkania i okazją do wspól-
nego śpiewu. Wójt Gminy Kikół 
pan Józef Predenkiewicz złożył 
życzenia wszystkim paniom oraz 
wręczył po kwiatku.

Zdjęcia: Józef Myszkowski

Kobiety świętowały

W całym kraju, po-
cząwszy od 2011 roku, 
obchodzony jest Naro-
dowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych. 
W Kikole obchody 
rozpoczęły się już 27 
lutego br. Mszą Św. w 
kościele parafialnym w 
Kikole, na zakończe-
nie której uczniowie z 
nauczycielami przed-
stawili przygotowany 
montaż słowno - mu-
zyczny o Żołnierzach 
Wyklętych. Delegacja 
społeczności szkolnej 
w Kikole oraz Wójt 
Gminy Kikół, złoży-
li kwiaty pod tablicą 
upamiętniającą nie-
złomnych bohaterów. 

(zdj. Krzysztof 
Kończalski)

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Grupa osób aktywnych zawo-
dowo oraz seniorów spotkała się 
6 marca br. na pierwszym spo-
tkaniu Koła Rękodzieła Arty-
stycznego w ramach działalności 
Ośrodka Kultury Gminy Kikół. 
Wśród zainteresowanych twórczą 
pracą znaleźli się również pano-
wie, którzy chętnie tworzyli wła-
snoręcznie bukieciki na zbliżają-

cy się Dzień Kobiet. Planowano  
spotkania raz w miesiącu, jednak 
członkowie koła jednogłośnie za-
powiedzieli, że chcą się spotkać 
dwa razy w miesiącu. Zajęcia 
prowadzi i inspiruje do twórczej 
pracy p. Mirella Górzyńska, która 
dzieli się pomysłami i wyjaśnia, 
jak tworzyć ciekawe ozdoby. 

(K.K.)

Rękodzieło w modzie

Na początku lutego br. członkowie 
koła Związku Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów oraz Stowarzyszenia Eme-
rytów Gminy Kikół w Kikole dokona-
li podsumowania działalności za rok 

2017. W zebraniu sprawozdawczym, 
między innymi, brał także udział Wójt 
Gminy Kikół. Józef Predenkiewicz. Po 
części formalnej wręczono legitymacje 
nowo przyjętym członkom tj. kol. Ko-
tarskiej Danucie z Sumina oraz człon-
kom wspierającym, Państwu Renacie 
i Krzysztofowi Nowatkowskim  z Ki-
koła. Tym samym koło osiągnęło stan 
osobowy 64 członków.

Dzięki otrzymaniu wsparcia w ra-
mach konkursów emeryci wyjeżdżali 
na wycieczki:

do ZOO - Safari w Borysewie, kopal-
ni soli „Kłodawa”, sanktuarium Maryj-
nego w Licheniu Starym, brali udział w 
„Rejsie statkiem po trawie” na kanale 
Elbląskim oraz zwiedzali Stare Mia-

sto w Elblągu. W ramach działalności 
prozdrowotnej zorganizowaliśmy wy-
jazd rehabilitacyjno-terapeutyczny do 
Ciechocinka oraz piknik na wolnym 
powietrzu w lesie w Głęboczku.

Jesteśmy także obecni na uroczy-
stościach patriotycznych jak rocznica 
Konstytucji 3 - go Maja, Święto Woj-
ska Polskiego oraz Św. Niepodległo-
ści na, których nasza delegacja składa 
wraz z innymi kwiaty pod Pomnikiem 
Wdzięczności.

Od wielu lat jesteśmy zapraszani 

przez Wójta i Starostę do wystawienia 
pawilonu z poczęstunkiem na Krajo-
wym Festiwalu Kultury Ranczerskiej 
„Wilkowyje”. Dużą satysfakcję dają 
nam ustawiające się często kolejki po 
serwowane smakołyki i nalewki przy-
gotowane przez nasze koleżanki.

Z dużym powodzeniem bierzemy 
udział w Dożynkach Gminnych, gdzie 
nasz wieniec z reguły  zajmuje jedno z 
czołowych miejsc w konkursie.

Dzięki wsparciu Gminy Kikół wspól-
nie z Wójtem Panem Józefem Preden-
kiewiczem zorganizowaliśmy dwa 
wyjazdy z zakresu kultury : wiosną do 
Teatru Muzycznego w Łodzi na koncert 
„Muzyczna podróż z Wiednia do Rio 
„ oraz jesienią do Opery Nova w Byd-
goszczy na operetkę „Baron cygański”.

Mieliśmy także trzy spotkania dot. 
różnych dziedzin życia codziennego :ze 
strażakiem, rehabilitantem oraz przed-
stawicielem Urzędu Skarbowego w 
Lipnie.

Zorganizowaliśmy także Gminne uro-
czystości z okazji Dnia Inwalidy oraz 
Dnia Seniora. W każdej z tych uroczy-
stości udział brały gminne i powiatowe 
władze samorządowe oraz Związkowe 
a także zaproszone delegacje ze wszyst-
kich kół Związku z powiatu oraz innych 
zaprzyjaźnionych organizacji zrzeszają-
cych seniorów z terenu gminy.

W minionym roku  braliśmy udział 
lub organizowaliśmy 24 wydarzenia 
w których łącznie udział wzięło 761 
członków Związku nie licząc osób nie-
zrzeszonych.

Korzystając z okazji pragnę podzięko-
wać za wsparcie przede wszystkim P.P. 
Wójtowi i Staroście oraz Marszałkowi 
Woj.Kuj.-.Pomorskiego.

Jak z powyższego wynika  - życie 
emeryta nie musi być zmarginalizowa-
ne a wręcz przeciwnie - przy odrobinie 
chęci zaangażowania można robić wie-

le ciekawych rzeczy, poznając bliższe i 
dalsze okolice a także pięknie się bawić 
zgodnie ze stanem swego zdrowia.  Bo 
teraz na emeryturze jest wreszcie na to 
czas a życie nie musi być bezbarwne i 
monotonne.

Mieczysław Sławkowski

Nudno na emeryturze? Nie w naszej gminie!

Ośrodek Kultury Gminy Kikół zo-
stał utworzony na mocy Uchwały 
Nr XXXVII/196/2017 Rady Gminy 
Kikół z dnia 8 grudnia 2017 roku. 
OKGK swoją działalność rozpoczął 6 
lutego 2018 roku z chwilą powołania 
Krzysztofa Kończalskiego na pełnią-
cego obowiązki Dyrektora OKGK. 

Przedmiotem działania  Ośrodka 
Kultury Gminy Kikół jest prowadze-
nie działalności społeczno-kulturalnej 
wraz z upowszechnianiem sztuki oraz 
wspieraniem aktywności społeczności 
lokalnej.

Celem jest również zachęcanie spo-
łeczeństwa do aktywnego uczestnic-
twa w kulturze,  współtworzenie jej 
wartości oraz promocja Gminy Kikół 
poprzez lokalnych twórców, artystów,  
a także wykorzystanie potencjału 
mieszkańców gminy. 

Mijają blisko dwa miesiące działal-
ności, podczas których zostały zorga-
nizowane codzienne zajęcia dla dzieci 
i młodzieży podczas ferii w Świetlicy 
Wiejskiej w Kikole, zajęcia plastyczne 
i konkursy dla dzieci, a także zostało 
utworzone Koło Rękodzieła Arty-
stycznego dla osób aktywnych zawo-
dowo i seniorów. Dzięki współpracy 
ze Szkołą Podstawową w Kikole zor-
ganizowaliśmy Gminny Dzień Ko-
biet. W najbliższym czasie zostanie 
zorganizowane spotkanie autorskie z 
panem Henrykiem Osińskim, naszym 
lokalnym pisarzem i poetą. Przygoto-
wujemy się do organizacji majowego 
rajdu rowerowego. Tradycyjnie we 
wrześniu br. odbędzie się III Kikolski 
Rajd Rowerowy. W ramach przygo-
towań do 100 – lecia Niepodległości, 
ogłoszony zostanie konkurs na projekt 
muralu, który zostanie wykonany w 

Kikole. 
W każdym rodzinnym albumie czy 

szufladzie są takie fotografie, które 
warto ocalić od zapomnienia. Aby 
ocalić od zapomnienia i pokazać ka-
wałek naszej lokalnej historii młode-
mu pokoleniu rozpoczynamy prace 
związane z przygotowaniem wystawy 
fotograficznej Gmina Kikół na starych 
zdjęciach. Prosimy o pomoc wszyst-
kich Państwa, którzy posiadacie w 
swoich zbiorach zdjęcia Kikoła, oko-
licznych miejscowości, a także zdjęcia 
z wydarzeń i obchodów religijnych, 
kulturalnych, czy sportowych, które 
miały miejsce na terenie naszej gminy. 
Zapraszamy również do współpracy 
przy projekcie sympatyków historii 
naszej gminy, aby stworzyć bogatą i 
merytoryczną wystawę.

Zachęcamy do odwiedzenia i polu-
bienia profilu facebook.com/okgkikol

Zapraszamy do współpracy osoby 
zainteresowane tworzeniem działań 
lokalnych, spotkań, kół zainteresowań 
i innych inicjatyw lokalnych.

Krzysztof Kończalski tel. 500 – 837 
– 986. e-mail: okgkikol@wp.pl

Ośrodek Kultury Gminy Kikół

W dniu 15.03.2018 r. Środowisko-
wy Dom Samopomocy „Koniczyn-
ka” w Suminie miał przyjemność 
wzięcia udziału w XXVI wystawie 
rękodzieła artystycznego o tematyce 
Świąt Wielkanocnych „My też po-
trafimy” organizowanej przez Urząd 
Marszałkowski Województwo Ku-
jawsko-Pomorskiego w Toruniu. 
W wydarzeniu wzięło udział 47 
placówek z całego regionu w tym 
środowiskowe domy samopomocy, 
domy pomocy społecznej, zakłady 
aktywności zawodowej, warsztaty 
terapii zajęciowej oraz uczniowie 
ośrodków szkolno-wychowaw-
czych. Środowiskowy Dom Samo-
pomocy w Suminie jako jedyny z 
powiatu lipnowskiego miał okazję 
zaprezentować na wystawie ręcznie 
przygotowane dekoracje oraz stroiki 
świąteczne. Dzięki takim inicjaty-
wom możliwe staje się przybliżenie 
środowiska osób niepełnospraw-
nych tudzież wzmocnienie integra-
cji społecznej.

Tekst i zdjęcia:
Iwona Rempuszewska

Koniczynka
 na wystawie
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W poniedziałek 5 lutego w oddziale przedszkolnym w Zajeziorzu już od rana było 
bardzo gorąco, a wszystko to za sprawą atmosfery związanej z Balem Karnawało-
wym. Przepięknie przebrane dzieci z dumą prezentowały wymyślne stroje. Niezliczone 
księżniczki, piraci a także inne postacie z kreskówek opanowały na kilka godzin nasze 
przedszkole. Na sali podczas pląsów i konkursów robiło się kolorowo, wszyscy bawili 
się wesoło, uśmiech nie znikał mimo chwilowego zmęczenia. Przy proponowanej mu-
zyce nikt nie mógł się nudzić i narzekać, a dzieci wspólnie ze swoimi paniami bawiły 
się wyśmienicie. Nic więc dziwnego w tym, że potrzebny był czas na odpoczynek, 
wypicie soczku i słodką przekąskę. Zabawa karnawałowa umożliwiła dzieciom i wy-
chowawcom spędzenie czasu w miłej atmosferze a wspólna zabawa przyniosła wiele 
radości naszym przedszkolakom, a to było głównym celem zorganizowanego balu.

Teksty z zdjęcia: www.spzajeziorze.p

Bal karnawałowy w Zajeziorzu

NOC BIOLOGÓW- 12 stycznia uczniowie SP w Ciełuchowie uczestniczyli w 
warsztatach pod nazwą Noc Biologów. Całe przedsięwzięcie zorganizowali studen-
ci Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 
Toruniu. Swoją wiedzę i doświadczenie przekazywali w postaci wykładów, warsz-
tatów oraz gier i zabaw. 

Tekst i zdjęcia : nadesłane

Noc biologów w Ciełuchowie

Jak co roku Gminna Biblioteka Publiczna w Kikole zaplanowała wiele ciekawych zajęć dla dzieci. 
Zgodnie z harmonogramem mieliśmy się spotkać trzy razy w tygodniu, ale gwarno i wesoło było co-
dziennie od 9:00 do 16:00. Chętnych nie brakowało, zajęcia cieszyły się dużą frekwencją.

Na zajęciach plastycznych robiliśmy kartki walentynkowe techniką dowolną. W Walentynki roz-
mawialiśmy o uczuciach i czytaliśmy opowiadania Grzegorza Kasdepke  pod tytułem „Kocha, lubi, 
szanuje czyli jeszcze o uczuciach”.

W lutym obchodzimy Światowy Dzień Kota. Jest to święto obchodzone corocznie mające podkreślić 
znaczenie kotów w życiu człowieka, a także uwrażliwić ludzi na często trudny koci los. Z tej okazji 
czytaliśmy bajeczki o kotach, rozmawialiśmy o naszych ulubionych dachowcach i rasowcach. Na za-
jęciach artystycznych dzieci tworzyły koty metodą origami płaskiego oraz innymi technikami.

Codziennie graliśmy w gry planszowe ( najchętniej w „Monopoly” i „Dobble”) i towarzyskie - „Pań-
stwa – miasta”. Rozwiązywaliśmy krzyżówki i rebusy. Dużym powodzeniem cieszyły się też kom-
putery, „Eko zabawy” - zajęcia twórcze z wykorzystaniem materiałów recyklingowych , zabawy w 
kalambury  i „Zimowe zgadywanki i śnieżne kolorowanki”.

E.W.

Ferie nie muszą być nudne

W czwartek 22 lutego podsumowano ferie organizowane w Świetlicy Wiejskiej w Kikole przez 
Ośrodek Kultury Gminy Kikół, jak również rozstrzygnięto konkurs plastyczny pt. „Moja szczę-
śliwa rodzina”. Nagrody dla wszystkich dzieci biorących udział w konkursie dofinansowano ze 
środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kikole. Czas ferii z 
OKGK to dużo zabawy każdego dnia, gier zespołowych i zajęć plastycznych.

Krzysztof Kończalski

Zakończenie ferii z Ośrodkiem Kultury 

1 marca uczestniczyliśmy we 
wspaniałej uroczystości. W Te-
atrze Wielkim - Operze Narodo-
wej miała miejsce Uroczysta Gala 
podsumowująca projekt. Atmos-
fera niesamowita. Wspaniali lu-
dzie. Emocje na granicy wytrzy-
małości. Niesamowite przeżycie, 
które pozostanie w naszej pamięci 
do końca życia. Zostaliśmy doce-
nieni. Wygraliśmy! Pięknie dzię-
kujemy za wzruszające chwile. 
Podczas Gali towarzyszyli nam 
sympatyczni redaktorzy z Tele-
wizji Izraelskiej, którzy przyje-
chali do nas dzień wcześniej, aby 
uwiecznić nasze działania. Każdy 
z nas ma swój wehikuł czasu. W 
przyszłość zabierają nas marze-
nia. W przeszłość - wspomnienia.

W maju ubiegłego roku natkną-
łem się na stronę Forum Dialogu. 

Szkoła Dialogu to program eduka-
cyjny realizowany od 2008 roku, 
którego celem jest zapoznanie 
uczniów szkół ponadpodstawo-
wych z historią Żydów w Polsce 
oraz ich wkładem w społeczny, 
kulturalny i ekonomiczny rozwój 
naszego kraju. Uczestnicy po-
znają rolę, jaką Żydzi odgrywali 

w ich miastach, lokalną historię, 
która jest najczęściej mało znana. 

Zgłosiłem szkołę do projektu w 
czerwcu. Pod koniec sierpnia uzy-
skałem pozytywną odpowiedź. W 
październiku i listopadzie gości-
liśmy trenerów z Forum Dialogu, 
którzy podczas warsztatów przy-
bliżali historię, kulturę i obyczaje 
narodu żydowskiego. Powstawa-
ły wówczas koncepcje realizacji 
projektu. Czasu było niewiele – 
pracy mnóstwo. 

Efekty naszej pracy zamiesz-
czaliśmy na stworzonej do tego 
celu stronie internetowej oraz 
na profilu facebookowym. Po-
wstały między innymi: audio i 
videoprzewodnik, przewodnik w 
wersji papierowej i elektronicz-
nej, logo projektu, przeprowa-
dziliśmy lekcje wśród uczniów 

szkoły w Kikole, przeprowadzi-
liśmy konkursy, posprzątaliśmy 
teren cmentarza żydowskiego. 
Zwieńczeniem naszych działań 
było przygotowanie wycieczki 
śladami Żydów kikolskich. 

Naszymi działaniami zaintere-
sowała się publiczna Telewizja 
Izraelska (o czym zostaliśmy po-

informowani przez biuro Forum 
Dialogu) oraz TVP Bydgoszcz. 
28 lutego gościliśmy w naszej 
szkole te ekipy telewizyjne, które 
towarzyszyły nam podczas wy-
cieczki śladami Żydów. Goście z 
Izraela przeprowadzali wywiady 
z uczestnikami projektu, od-
wiedziliśmy Wójta, który za-
prezentował odnalezioną mace-
wę. Następnego dnia udaliśmy 
się w towarzystwie ekipy tele-
wizyjnej do Warszawy na uro-
czystą Galę podsumowującą 
projekt do Teatru Wielkiego – 
Opery Narodowej w Warszawie. 
Podczas Gali ogłoszono wyniki 
konkursu na najlepszy projekt 
upamiętniający społeczność ży-
dowską w swojej miejscowości. 
Telewizja z Izraela towarzyszy-
ła nam cały dzień. 

Najlepsze szkoły nominowane 
były w czterech kategoriach: 
RÓŻNORODNOŚĆ DZIAŁAŃ, 
ODKRYWANIE HISTORII, 
INNOWACYJNOŚĆ DZIA-
ŁAŃ, WPŁYW NA LOKAL-
NĄ SPOŁECZNOŚĆ. Nasza 
szkoła, jako jedyna nominowa-
na była we wszystkich katego-
riach. Wygraliśmy w kategorii: 
Odkrywanie Historii.  Uzyska-
liśmy także zaszczytny tytuł: 
Szkoła Dialogu. Po zakończe-
niu Gali rozstaliśmy się z go-
śćmi z Izraela w przyjacielskiej 
atmosferze. 

Pragniemy w tym miejscu 
pięknie podziękować społecz-
ności Kikoła, która życzliwie 
spoglądała na nasze działania, 
za pomoc z ich strony. Pracow-
nikom i władzom Urzędu Gmi-

ny, na których mogliśmy liczyć. 
Panu Wójtowi za sfinansowanie 
wyjazdu na Galę. Dyrekcji, ko-
leżankom i kolegom za okazaną 
pomoc i cierpliwość. Naszym 
wspaniałym trenerom: Karoli-
nie i Szymonowi. Sympatycz-
nemu Frankowi, który tłuma-
czył nam wszystko pięknie oraz 
koordynatorce projektu, Pani 
Julii. 

W szczególności pragniemy 
podziękować Panu Krzyszto-
fowi Kuczkowskiemu, który 
udostępnił nam wspomnienia 
świętej pamięci Pana Leszka 
Kilanowskiego. Zamierzeniem 
Pana Kilanowskiego było oca-
lenie od zapomnienia Jego 
wspomnień. Mamy nadzieję, że 
spełniliśmy Jego życzenie. 

Ireneusz Bednorz

Szkoła Dialogu- podsumowanie projektu

Od 2011 roku dzień 1 marca to Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” . 
Tego dnia w naszej szkole zorganizowaliśmy poranek ku czci  żołnierzy niezłom-
nych. Uczniowie recytowali wiersze i śpiewali piosenki o „Wyklętych”. Podczas ape-
lu uczniowie mogli obejrzeć fragmenty filmów przedstawiające sylwetki bohaterów 
państwa polskiego. Poranek zakończyliśmy okrzykiem ,,Cześć i Chwała Bohaterom’’.                                            
W marcu br. uczniowie klas V-VII spotkają się z przedstawicielami IPN z Bydgoszczy, 
podczas którego będą mieli okazję poszerzyć wiedzę na temat żołnierzy niezłomnych.

Tekst i zdjęcia Szkoła Podstawowa im. I. Sendlerowej w Woli

Narodowy dzień pamięci żołnierzy wyklętych

Zabawy teatralne to ważny element pracy pedagogicznej przed-
szkola. Teatr jest dla dzieci wprowadzeniem w świat sztuki przy-
noszącym im wiele korzyści: rozwija wyobraźnię, doskonali 
mowę, sprzyja umuzykalnianiu, wspomaga płynność ruchów oraz 
zwiększa poczucie własnej wartości. W naszym przedszkolu go-
ścimy wiele teatrzyków, ale kontakt dzieci z teatrem to nie tylko 
oglądanie spektakli, ale przede wszystkim zabawa w teatr. Kto nie 
zna bajki „O rybaku i o złotej rybce”? Na pewno znają ją dzieci z 
Przedszkola Publicznego Kraina Bajek w Kikole- znają i potrafią 
pięknie przedstawić. Dzieci wcieliły się w role i zaprezentowały 
swoje umiejętności aktorskie podczas przedstawienia przygotowa-
nego dla dużej publiczności. Występ przedszkolaków był okazją 
do wspaniałej zabawy i dał dzieciom wiele radości. Nasi milu-
sińscy recytowali, śpiewali i tańczyli menueta. To był naprawdę 
wyjątkowy spektakl, mali aktorzy dali z siebie wszystko!

Zabawy teatralne w kikolskim przedszkolu


