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Inwestycje z ostatnich czterech lat
Przedstawiamy zadania, które zostały zrealizowane przez gminę Kikół w latach 2011-2014

Przedsięwzięcia drogowe, które 
nie ominęły też gminnych ulic i 
chodników, rozbudowa i moder-
nizacja sieci wodno-ściekowej, 
programy służące ochronie środo-
wiska i prawidłowemu gospodaro-
waniu odpadami komunalnymi, a 
także wspieranie oświaty i kultury 
- to były główne wyzwania.

 
DROGI GMINNE

1) Przebudowano drogę gminną 
w ramach inwestycji pn. „Re-
mont drogi gminnej Kikół - Chle-
bowo na odcinku Kikół - Wolęcin” 
w ramach projektu Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych - etap II Bezpieczeń-
stwo - Dostępność - Rozwój, tzw. 
schetynówkę. Prace zostały prze-
prowadzone na odcinku 4,023 
km, wartość zadania wyniosła 
1.518.063,36 zł, w tym środki po-
zyskane z zewnątrz pochodziły 
od wojewody (449.206 zł) oraz 
w ramach porozumienia zawar-
tego ze Starostwem Powiatowym 
w Lipnie (50.000 zł). 

2) Przebudowano drogę gmin-
ną Moszczonne - Zajeziorze, od-
cinek o długości 995 metrów. In-
westycja została dofinansowana 
z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Bydgoszczy 
w ramach programu wieloletnie-
go pn. „Narodowy Program Prze-
budowy Dróg Lokalnych - etap 
II Bezpieczeństwo - Dostępność 
- Rozwój”. Całkowita wartość za-
dania wyniosła 358.751,21 zł, 
w tym środki pozyskane z ze-
wnątrz pochodziły od wojewody 

(179.375, 60 zł) oraz w ramach 
porozumienia zawartego ze Sta-
rostwem Powiatowym w Lipnie 
(10.000 zł),

3) „Zmodernizowano dro-
gę dojazdową do gruntów rol-
nych w technologii nawierzchni 
tłuczniowej do długości 1,200 
km w obrębie geodezyjnym Lu-
bin dz. nr 191, Wola dz. nr 117”. 
Koszt zadania to 99.974,40 zł. 
Zgodnie z umową zawartą po-
między województwem Kujaw-
sko-Pomorskim zadanie zostało 
dofinansowane kwotą 49.987,20 
zł, co stanowi 50 procent kosz-
tów inwestycji.

4) Zrekultywowano drogę gmin-
ną w technologii nawierzchni 
tłuczniowej w obrębie geodezyj-
nym Kołat Rybniki dz. nr 5. Za-
kres prac obejmował remont na-
wierzchni jezdni o szerokości 4,0 
mb na odcinku 1000 mb z tłucznia 
kamiennego (kruszywo łama-
ne) wraz z warstwą odsączającą. 
Koszt realizacji zadania wyniósł 
100.460,94 zł, z czego 50.000 zł 
pozyskano z budżetu wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego w for-
mie dotacji ze środków Ochrony 
gruntów rolnych.

5) Zrekultywowano drogę gmin-
ną w technologii nawierzchni 

tłuczniowej w obrębie geode-
zyjnym Hornówek dz. nr 55 i 62. 
Powyższe prace zostały przepro-
wadzone na odcinku 0,700 km. 
Koszt realizacji zadania wyniósł 
78.369,45 zł, z czego 35.000 zł po-
zyskano z budżetu województwa 
Kujawsko-Pomorskiego w formie 
dotacji.

6) Przebudowano drogę nr 
170104C w miejscowości Sumin. 
W ramach zadania wyremontowa-
no odcinek drogi o długości 1224 
mb. wykonano nową nawierzch-
nię z masy bitumicznej, pokrytej 
warstwą sprysku mieszanki emul-
sji asfaltowej i grysów kamien-

nych. Koszt całej inwestycji wyniósł 
234.628,40 zł.

7) Wykonano modernizację ulicy 
Bocznej w Kikole jako inwestycję 
pn. „Przebudowa ulicy Bocznej 
w Kikole”. Długość przebudowane-
go odcinka wyniósł 171 mb. W ra-
mach modernizacji powstała nowa 
nawierzchnia z kostki betonowej 
drogi o szerokości 5 m wraz z obu-
stronnym chodnikiem i odwod-
nieniem nawierzchni - kanaliza-
cją deszczową o długości 145,60 
m oraz nową organizacją ruchu. 
Koszt realizacji zadania wyniósł 
337.608,49 zł.      

4Więcej na stronach 2-3
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DROGI GMINNE (cd.)

8) W roku 2014, w ramach środ-
ków pochodzących z Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych, prze-
budowana została droga w miej-
scowości Lubin nr 170122C. Dzięki 
środkom finansowym z FOGR moż-
liwa była przebudowa nawierzchni 
jezdni drogi o szerokości ok. 5 m 
na odcinku 1450 mb wraz z odtwo-
rzeniem rowów i wyprofilowaniem 
poboczy. Remontowana droga zy-
skała nową nawierzchnię asfalto-
wą. Łączny koszt inwestycji wyniósł 
390.674,09 zł.                  

9) Przebudowano drogę w ciągu 
Makowiska - Ograszka w miejsco-
wości Wawrzonkowo na odcinku 
298 mb o nawierzchni bitumicznej, 
która przebiega przez teren naszej 
gminy. Droga została przebudo-
wana w porozumieniu z gminą 
Czernikowo. Koszt inwestycji po-
niesiony przez gminę Kikół wyniósł 
206.055,98 zł.

10) Wykonano remont na-
wierzchni drogi nr 170101C w miej-
scowości Walentowo na odcinku 
1000 mb. Remont wykonano przy 
zastosowaniu podwójnego sprysku 
nawierzchni mieszanką grysów as-
faltowych i emulsji asfaltowej na 
gorąco. 

11) Wykonano remont nawierzch-
ni drogi nr 170108C w miejscowości 
Konotopie na odcinku 150 mb. Re-
mont wykonano przy zastosowaniu 
podwójnego sprysku nawierzch-
ni mieszanką grysów asfaltowych 
i emulsji asfaltowej na gorąco.

12) Przebudowano część dro-
gi gminnej na ulicy Złota Górka. 
W ramach przebudowy wykonano 
pieszo-jezdnię o szerokości 8 m 
z kostki brukowej wraz z odwod-
nieniem na odcinku o długości 
155 m. Wartość inwestycji wynio-
sła 189.502,59 zł.

13) Zakończono prace dotyczące 
utwardzenia drogi gminnej - dro-
ga dojazdowa do SP w Woli. Droga 
wykonana została z kostki brukowej 
typu starobruk, nawiązującego do 
charakteru zabytkowej zabudowy. 
Wykonano nawierzchnię o długości 

129 mb o łącznej powierzchni 648 
m² za kwotę 18. 200,06 zł.

14) Utwardzono jezdnię na ulicy 
Kasztelańskiej na odcinku 200 m 
poprzez wyprofilowanie drogi war-
stwą z tłucznia kamiennego i wyko-
nanie nawierzchni z użyciem grysu 
i emulsji asfaltowej. Koszt inwesty-
cji to 30.411,75 zł.

15) Pozyskano destrukt z remon-
towanego odcinka drogi krajowej 
nr 10 w miejscowości Konotopie. 
Destrukt został przeznaczony do 
naprawy dróg gminnych w miej-
scowościach Konotopie, Jarcze-
chowo, Lubin oraz całego odcinka 
długości 1200 mb drogi gminnej 
w miejscowości Ciełuchowo.

16) Utwardzono odcinek drogi 
dojazdowej do ul. Sienkiewicza 
o długości 59 m. Wykonano pod-
budowę z kamienia łamanego. 
Wartość prac to 13.533,21 zł. Na-
stępnie ułożono warstwę ścieralną 
z mieszanki asfaltowej za kwotę 
10.332 zł.

17) Tłuczniem kamiennym 
utwardzono nawierzchnię ulic: Ra-
dosnej na odcinku 200 m, Strumy-
kowej na odcinku 100 m, Piasko-
wej na odcinku 150 m oraz Cichy 
Zaułek na odcinku 235 m.

18) Pozyskano trylinkę, którą 
utwardzono drogę wewnętrzną 
o powierzchni 130 m², łączącą ulicę 
Toruńską i Stary Rynek.

19) Zlecono i wykonano naprawę 
nawierzchni bitumicznych na dro-
gach gminnych w miejscowościach: 
Konotopie, Jarczechowo, Hornówek, 
Kikół, Kikół-Wieś i Moszczonne. Ubyt-
ki naprawiono trwałą metodą z uży-
ciem grysów asfaltowych oraz emul-
sji asfaltowej na gorąco. Dodatkowo 
zabezpieczono nawierzchnię drogi 
bitumicznej w miejscowości Mosz-
czonne poprzez wykonanie utrwa-
lenia powierzchniowego - sprysku 
nawierzchni mieszanką grysu asfal-
towego i emulsji asfaltowej na ciepło 
na odcinku 115 mb. Łączny koszt in-
westycji to 67.894 zł.

20) Sporządzono projekt organi-
zacji ruchu na ul. Toruńskiej, które-

go głównym założeniem było ure-
gulowanie ruchu na skrzyżowaniu 
przy wyjeździe na drogę krajową nr 
10, zostały ustawione nowe znaki 
drogowe.

21) Zakupiono i dostarczono 
na drogi gminne żużel palenisko-
wy - 1800 Mg. Łączna wartość do-
starczonego żużlu to 39.765,38 zł 
brutto.

22) Dostarczono gruz betonowy 
na drogi gminne - 1554 Mg, łączny 
koszt to 75400,64 zł.

23) Dostarczono kamień łamany 
do naprawy dróg gminnych - 3339 
Mg, łączny koszt - 258.436,53 zł.

24) Dostarczono kamień wa-
pienny do naprawy dróg gmin-
nych - 1094 Mg, łączny koszt to 
74704,28 zł.

25) Zamontowano siedem no-
wych wiat przystankowych w miej-
scowościach: Sumin, Hornówek, 
Wolęcin, Dąbrówka, Ciełuchowo, 
Lubin. Wiaty zainstalowano na 

wcześniej przygotowanych płytach 
betonowych. Łączny koszt zakupu 
wiat wyniósł 20.948 zł.

26) Trwają prace związane z mo-
dernizacją oraz rozbudową oświe-
tlenia ulicznego w gminie Kikół. 
Modernizacją objęto wszystkie 
punkty świetlne, wymienione na 
nowe zostały oprawy lub wkłady 
opraw wraz z oszczędnymi źró-
dłami światła. W ramach rozbu-
dowy oświetlenia ulicznego wy-
budowane zostanie także nowe, 
dodatkowe oświetlenie w miejsco-
wościach: Walentowo, Dąbrówka, 
Grodzeń, Trutowo i Kikół ul. We-
soła, Janusza z Kikoła, DK10 w kie-
runku Bielica - łącznie 42 sztuki 
nowego oświetlenia.

CHODNIKI I SKWER

1) Zrealizowano przedsięwzięcie 
pn. „Zagospodarowanie centrum 
wsi w miejscowości Kikół”, pole-
gające na odnowieniu skwerku. 
Całkowity koszt inwestycji wy-
niósł 351.380 zł. Środki pocho-
dzące z dotacji to 225.546 zł, 

z budżetu gminy - 125.834 zł. Za-
kres prac obejmował: zagospoda-
rowanie istniejącej szaty roślin-
nej, nasadzenie drzew i krzewów, 
wykonanie trawników, montaż 
obiektów małej architektury. Po-
nadto wykonano ze szlachetnej 
kostki brukowej alejki spacero-
we, opaskę oddzielającą skwer od 
pasa jezdni, jak również lampy 
oświetleniowe oraz parking na 
12 miejsc dla samochodów oso-
bowych. 

2) Wykonano chodniki w gminie 
Kikół: 

a) Kikół (środki własne)
ul. Sienkiewicza - długość 

210 mb, powierzchnia 420 m²
ul. Toruńska - długość 

450 mb, powierzchnia 900 m²
ul. Prusa - długość 70 mb, 

powierzchnia 140 m²
ul. Piaskowa - o długości ok. 

160 mb, powierzchnia ok. 240 m2

ul. Janusza z Kikoła - odcinek 
długości 115 mb, powierzchnia 
175 m2

ul. Bocznej o długości 345 mb, 
powierzchnia 690 m2

INWESTYCJE DROGOWE W LATACH 2011-2013
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ul. Kasztelańskiej o długości 70 
mb, powierzchnia 110 m2

ul. Polnej - odcinek długości 
200 mb, powierzchnia 310 m2  

ul. Zboińskiego o długości 800 
mb, powierzchnia 1200 m2

ul. Złota Górka - odcinek długo-
ści 100 mb, powierzchnia 150 m2 

b) Kikół (środki pozyskane)
 Zrealizowano przedsięwzięcie 

pn. „Budowa i przebudowa chod-
ników (szlaków pieszych) w miej-
scowości Kikół”, w ramach którego 
wyremontowano chodnik na ul. 
Zboińskiego w Kikole. Wartość in-
westycji wyniosła 127.914,67 zł. 
Udział środków własnych gminy Ki-
kół to 56.577,67 zł, dofinansowanie 
w wysokości 71.337 zł. Inwestycja 
dofinansowana jest z Urzędu Mar-
szałkowskiego w ramach progra-
mu oś 3 „Jakość życia na obszarach 
wiejskich i różnice gospodarki wiej-
skiej, działanie 313, 322, 323 odno-
wa i rozwój wsi”. 

 Wybudowano chodnik wzdłuż 
ulicy Rypińskiej dzięki współ-
pracy z marszałkiem wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego oraz 
Zarządem Dróg Wojewódzkich 
w Bydgoszczy w ramach programu 
„Drogowa Inicjatywa Samorządo-
wa”. Wybudowany chodnik o dłu-
gości 326 mb nawiązywał do prze-
budowanej ulicy Bocznej poprzez 
bezpieczne przejście dla pieszych 
w obrębie skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 554. Wartość inwe-
stycji wyniosła 83.057,28 zł, przy 
udziale środków własnych gminy 
Kikół w wysokości 49.834,37 zł.

c) Wola
Zakończono budowę chodni-

ka o długości 430 m i powierzchni 
645 m2 w miejscowości Wola, pro-
wadzącego do drogi krajowej nr 
10. Przy tej samej drodze oczysz-
czony został rów przydrożny oraz 
ścięto pobocze, co umożliwia 
odprowadzenie wód opadowych 
z jezdni.
Wybudowano chodnik w Woli 

przy SP o długości 120 mb.

d) Konotopie
Zakończono budowę chodnika 

przy drodze krajowej nr 10 - odci-
nek w miejscowości Konotopie o po-
wierzchni 460 m².

e) Wolęcin
W ramach  inwestycji pn. „Re-

mont (przebudowa) drogi gminnej 
Kikół - Chlebowo na odcinku Kikół 
- Wolęcin w ramach projektu Na-
rodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeń-
stwo - Dostępność - Rozwój wybu-
dowano 434 mb chodnika w Wolę-
cinie o powierzchni 868 m2.

Łącznie wybudowano na terenie 
gminy Kikół 4336 mb chodników 
o łącznej powierzchni 8188 m2.

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

1) Wybudowano 364 przydomowe 
oczyszczalnie ścieków na terenie 
gminy Kikół. Inwestycją objętych 
zostało 985 osób. Całkowity koszt 
inwestycji wyniósł 3.371.923,41 
zł, w tym ze środków unijnych 
w ramach działania „Podstawowe 
usługi dla gospodarki i ludności 
wiejskiej PROW” dofinansowanie 
wyniosło 1.656.441,08 zł. 

2) Wybudowano przydomową 
oczyszczalnię ścieków w miejsco-
wości Trutowo. Koszt to 15.000 zł.

3) Wybudowano sieć wodociągo-
wą Ø90 w Janowie o długości 1218 
mb. Odcinek ten połączył sieć wo-
dociągową gminy Chrostkowo z sie-
cią gminy Kikół, umożliwiając tym 
samym zakup wody w przypadku 
jej braku w sieci gminy Kikół szcze-
gólnie w okresie letnim lub podczas 
awarii Stacji Uzdatniania Wody. 
Koszt inwestycji to 33.602,10 zł.

4) Wybudowano nową sieć wo-
dociągową w miejscowości Mosz-
czonne o łącznej długości ok. 1200 
mb. Odcinek obejmuje sieć główną 
PCVØ90 wraz z przyłączami do 5 
gospodarstw domowych.

5) Wybudowano 500 m wodocią-
gu w Woli.

6) Przygotowano dokumentację 
studni głębinowych, położonych 
w miejscowości Sumin, gmina Ki-
kół. Całkowity koszt inwestycji wy-
niósł 39.169,35 zł.

7) Wykonano odcinek kanalizacji 
sanitarnej na ulicy Radosnej o dłu-
gości 280 m. Koszt to 25.999,49 zł.

8) Zmodernizowano układ ste-
rowania kaskadą pomp hydroforo-
wych w Stacji Uzdatniania Wody 
w Konotopiu. W wyniku zmiany ste-
rowania uzyskano stabilniejszą pra-
cę zestawu hydroforowego, dzięki 
czemu możliwe jest utrzymanie 
ciśnienia w sieci wodociągowej na 
stałym stabilnym poziomie. Łączny 
koszt inwestycji to 16.097,01 zł.

OŚWIATA I KULTURA

1) Zrealizowano zadanie pn. „Re-
mont i modernizacja istniejącej 
świetlicy wiejskiej wraz z budową 
szamba w miejscowości Grodzeń”. 
Całkowity koszt inwestycji to po-
nad 533.000 zł. Dofinansowanie 

wyniosło 75 procent kosztów kwa-
lifikowalnych, które pozyskaliśmy 
w ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007-
2013 działanie Odnowa i Rozwój 
Wsi.

2) Zrealizowano zadanie pn. „Re-
mont i termomodernizacja wraz 
z wyposażeniem świetlicy wiejskiej 
w Trutowie”. Wartość inwestycji to 
158.463,73 zł, z czego 75 procent to 
dofinansowanie w ramach „Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013”. 

3) Zrealizowano zadanie pn. „Ter-
momodernizacja budynku Zespo-
łu Szkół i budynku UG w Kikole”. 
W ramach inwestycji wykonano 
również kanalizację deszczową oraz 
instalację odgromową na dachu bu-
dynku szkoły. Wartość inwestycji to 
935.921,56 zł, dofinansowanie wy-
niosło 710.671,07 zł. Projekt współ-
finansowany jest z Europejskiego 
Funduszu Regionalnego w ramach 
osi priorytetowej 2. Zachowanie 
i racjonalne użytkowanie środowiska 
Działania 2.3 Rozwój infrastruktury 
w zakresie ochrony powietrza Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskie-
go na lata 2007-2013.

4) Realizowane jest zadanie in-
westycyjne pn. „Termomoderniza-
cja wraz z wyposażeniem istnieją-
cej świetlicy wiejskiej w Lubinie”. 
Projekt współfinansowany jest ze 
środków Unii Europejskiej w ra-
mach działania Odnowa i Rozwój 
Wsi, objętego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013. Całkowita wartość 
inwestycji to 517.525,84 zł, na-
tomiast dofinansowanie wynosi 
252.935,76 zł.

5) Realizowane jest zadanie in-
westycyjne pn. „Termomodernizacja 
wraz z wyposażeniem istniejącej 
świetlicy wiejskiej w Wolęcinie”. 
Całkowita wartość inwestycji to 
521.045,25 zł brutto, natomiast do-
finansowanie wynosi 319.828,20 zł. 
Projekt współfinansowany ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach 
działania Odnowa i Rozwój Wsi, 
objętego Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007-2013.

6) Na realizację zadania pn. „Bu-
dowa budynku garażowego OSP 
Kikół - budynku wg opracowania in-
dywidualnego wraz z infrastrukturą 
techniczną w miejscowości Kikół” 
gmina przekazała kwotę 113.847 zł.

7) Zakupiono 19-osobowy auto-
bus w ramach zadania pn. „Likwida-

cja barier transportowych poprzez 
zakup autobusu przystosowanego 
do przewozu osób niepełnospraw-
nych na wózkach inwalidzkich 
dla gminy Kikół”. Koszt zadania 
238.620 zł, w tym dofinansowanie 
z PFRON 143.720 zł.

8) Zakończono zadanie pn. 
„Przystosowanie i remont łazienki 
w budynku Zespołu Szkół w Kikole 
do potrzeb osób niepełnospraw-
nych.” Koszt realizacji projektu 
30.907,46 zł, kwota otrzymana ze 
środków PFRON to 18.544,47 zł.

9) Zakończono zadanie pn. 
„Przystosowanie budynku Zespo-
łu Szkół w Kikole do potrzeb osób 
niepełnosprawnych poprzez bu-
dowę podjazdu”. Koszt realizacji 
projektu to 31.130,40 zł, kwota 
otrzymana ze środków PFRON 
to18.678,24 zł.

10) Zakończono zadanie pn. 
„Przystosowanie budynku Szkoły 
Podstawowej w Ciełuchowie do po-
trzeb osób niepełnosprawnych po-
przez budowę podjazdu”. Koszt re-
alizacji projektu 23.955,20 zł, kwota 
otrzymana ze środków PFRON - 
14.373,12 zł.

11) Zrealizowano zadanie inwe-
stycyjne związane z doposażeniem 
w sprzęt komputerowy i elektro-
niczny szkół z terenu gminy Kikół 
w ramach projektu „Rozwój infra-
struktury edukacyjnej w gminie Ki-
kół - wyposażenie i dostosowanie 
pracowni w szkołach”. Koszt za-
dania wyniósł 93.246,30 zł, w tym 
środki unijne to 60.610,10 zł.

12) Zakupiono zestawy interak-
tywne dla szkół z terenu gminy 
Kikół za łączną kwotę 52.348,70 zł.

13) Wyremontowano schody i po-
mieszczenia w Szkole Podstawowej 
w Ciełuchowie za łączną kwotę 
51.765,83 zł.

14) Wymieniono pokrycie da-
chowe, wykonano renowację więź-
by dachowej oraz orynnowanie na 
budynku szkoły w Zajeziorzu. War-
tość inwestycji to 43.500 zł. Środki 
finansowe pochodziły w całości 
z budżetu gminy. Ponadto w bu-
dynku szkoły wymieniono również 
okna oraz drzwi zewnętrzne i we-
wnętrzne.

15) Zakupiono plac zabaw dla 
najmłodszych, który zlokalizowany 
jest przy Szkole Podstawowej w Ki-
kole za kwotę 21.600 zł. Dofinanso-
wanie w ramach Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich wyniosło 
14.048,78 zł.

16) Za kwotę 29.010,74 zł zaku-
piono plac zabaw dla najmłodszych, 
który zlokalizowany jest przy Szkole 
Podstawowej w Woli. Dofinanso-
wanie w ramach Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich wyniosło 
18.628,77 zł.

17) Zrealizowano zadanie pn. 
„Wyposażenie świetlic wiejskich 
w Kikole i Moszczonnem” na 
kwotę 19.923,98 zł. Pozyskane 
środki  z PROW to 11.338,85 zł. 
Dodatkowo wymieniono pokry-
cie dachowe w świetlicy wiejskiej 
w Moszczonnem za łączną kwotę 
42.420,10 zł.

18) Zakupiono piec dla świetlicy 
wiejskiej w Trutowie za 3.958,90 zł.

19) Sporządzono dokumentację 
budowy boiska szkolno-rekreacyj-
nego do piłki nożnej przy ul. Kasz-
telańskiej, wytyczono geodezyjnie 
boisko oraz wmurowano bramki.

20) Zamontowano piłkochwyty 
na boisku szkolno-rekreacyjnym 
w Kikole przy ulicy Kasztelańskiej 
o wartości 8.792,72 zł oraz na boisku 
szkolnym w Woli za14.322,67 zł.

GOSPODARKA ODPADAMI ORAZ 
OCHRONA ŚRODOWISKA

1) Wykonano rekultywację Gmin-
nego Składowiska Odpadów Ko-
munalnych w Grodzeniu o wartości 
198.879,40 zł. Zamknięcia skła-
dowiska odpadów dokonano na 
podstawie „Technicznego sposobu 
zamknięcia składowiska odpadów 
w miejscowości Grodzeń”. 

2) Sporządzono Gminny Program 
Usuwania Azbestu wraz z inwenta-
ryzacją o wartości 14.760 zł, na któ-
re gmina Kikół otrzymała dotację 
z WFOŚiGW w Toruniu.

3) W latach 2012-2014 realizo-
wano przedsięwzięcie pn. „Utyliza-
cja azbestu z terenu gminy Kikół”. 
Udział wzięło 90 zainteresowanych, 
u których dokonano demontażu, 
odbioru i utylizacji 257,30 Mg azbe-
stu, znajdującego się na budynkach 
mieszkalnych i gospodarczych. 
Łączny koszt wyniósł 137 314,79 zł. 
Środki na ten cel pochodziły w cało-
ści z dotacji z WFOŚiGW w Toruniu.

4) Utworzono Punkt Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
w Lubinie przy oczyszczalni ścieków. 
Na utwardzonym i ogrodzonym te-
renie ustawiono odpowiednie konte-
nery i pojemniki do magazynowania 
wyselekcjonowanych frakcji odpa-
dów komunalnych. Koszt inwestycji 
to 66.050,95 zł. 
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Dożynki gminno-parafi alne
Dożynki gminno-parafi alne odby-
ły się 30 sierpnia w Kikole. Po kilku 
latach zanikających tradycji dożyn-
kowych impreza ta powróciła do 
cyklicznych wydarzeń, organizowa-
nych przez Urząd Gminy w Kikole.

Impreza plenerowa pn. „Dożynki 
Gminne 2014” miała na celu rozwi-
janie aktywności społecznej, kulty-
wowanie miejscowych zwyczajów 
i tradycji, była również okazją do 
integracji mieszkańców gminy Kikół. 
Dożynki przebiegały pod patrona-
tem honorowym ministra rolnictwa 
i rozwoju wsi Marka Sawickiego.
Bogaty repertuar obchodów dożyn-
kowych przyciągnął nie tylko miesz-
kańców naszej gminy, ale i liczne 
grono mieszkańców powiatu oraz 
okolicznych miast.
Uroczystości rozpoczęła msza święta 
w kościele parafi alnym w Kikole, kon-
celebrowana przez ks. Marka Mrów-
czyńskiego i o. Aleksandra Pikora 
z Trutowa. Po nabożeństwie w asy-
ście orkiestry przemaszerowano wraz 
z pięknymi wieńcami dożynkowymi 
na plac imprezy.
Po powitaniu wszystkich zebranych 
przez wójta gminy Kikół Józefa Pre-

denkiewicza i po słowach skierowa-
nych od przybyłych gości nastąpiło 
wręczenie chleba przez starostów 
dożynek na ręce wójta. Starostami do-
żynek byli Marzena Spytek z Wolęcina 
oraz Henryk Kiełkowski z Nowopola.
Wśród prezentowanych wieńców 
w konkursie na najładniejszy wie-
niec dożynkowy jury wydało wer-
dykt: wieniec tradycyjny: I miejsce 
- Związek Emerytów Rencistów i In-
walidów koło nr 3, II - Klub Seniora „Je-
sienny Liść”, III - sołectwo Moszczonne; 
 wieniec nowoczesny: I miejsce 
- KGW w Trutowie, II - sołectwo Jarcze-
chowo, III - sołectwo Wolęcin.
Po ofi cjalnych uroczystościach przy-
szedł czas na część artystyczną, któ-
rą swoim występem rozpoczął Klub 
Seniora „Jesienny Liść”, a następnie 
uczniowie Zespołu Szkół w Kikole. 
Przygotowano również wiele kon-
kursów z atrakcyjnymi nagrodami 
dla dzieci i dorosłych. Z ludowym 
repertuarem, bawiąc publiczność, 
wystąpiła kapela Wesołe Chłopaki 
z Radziejowa. Jedną z gwiazd do-
żynek w Kikole był występ zespołu 
M.I.G, który swoimi hitami gwaranto-
wał doskonałą zabawę. W konkursie 
Strong Men o Puchar Wójta Gminy 

Kikół zmierzyli się najsilniejsi, spo-
śród których tytuł po raz drugi zdo-
był Sebastian Zalewski. Przed wystę-
pem gwiazdy wieczoru prawdziwe 
show na scenie zaprezentował An-
drzej Koziński z grupą taneczną Bay-
er Show. Kolejną gwiazdą dożynek, 
która przyciągnęła do Kikoła swoich 
fanów, był występ zespołu Masters. 
Wieczorem niebo rozbłysło od barw-
nych fajerwerków, a do późnego 
wieczora zabawę prowadził zespół 
Rouwers z Rypina.
Organizacja oraz skala imprezy, jak 
również bogaty program artystyczny 
nie byłby możliwy, gdyby nie pozy-
skane 80 procent dofi nansowania. 
Impreza była współfi nansowana ze 
środków UE w ramach osi 4 Leader 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013 w ramach 
Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiej-
skie. Serdeczne podziękowania tak-
że dla wszystkich przedsiębiorców 
i osób prywatnych, którzy wsparli 
organizację dożynek gminno-para-
fi alnych w Kikole.

TEKST: KRZYSZTOF KOŃCZALSKI

ZDJĘCIA: IWONA BOGUSKA, KRZYSZTOF KOŃCZALSKI
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Nowo zatrudnieni nauczyciele 
oraz pracownicy administracji 
i obsługi szkoły

Osiągnięcie przez gimnazjum peł-
ni organizacyjnej w 2002 roku nie 
oznaczało, że później nie zatrudnia-
no już nowych nauczycieli. Wręcz 
przeciwnie, w składzie kadry dy-
daktycznej pojawiały się nowe oso-
by, spośród których część pracuje do 
dzisiaj, część natomiast zaspokoiła 
terminowe potrzeby kadrowe szko-
ły. Uwzględniając kolejność chro-
nologiczną - od września 2002 roku 
począwszy - pracę w gimnazjum 
podjęli: ks. Andrzej Czubaszewski, 
ks. Włodzimierz Lewandowski oraz 
ks. Andrzej Minko (2002-2003), 
Beata Orylska (2002; technika, na-
uczanie indywidualne), Joanna Rej-
terada i Marzena Urbańska (2002; 
wychowanie do życia w rodzinie), 
Jarosław Rosłonowski (2002; mate-
matyka, informatyka), Aleksandra 
Kalisz (2003-2005; j. angielski), 
Marta Redmerska (2003; świetli-
ca, rewalidacja), ks. Szymon Welka 
(2003-2007), Emilia Grzywińska 
(2004-2007; w-f), Paweł Kuczkow-
ski (2004-2007; matematyka), 
Przemysław Łukaszewski (2005-
2006; informatyka), Ewa Żuchow-
ska (2005; j. angielski), Kamila 
Bejger (z męża Warot - 2006; j. an-
gielski).

Ponadto pracę podejmowali na-
uczycieli przyjęci na zastępstwo 
lub na czas określony, byli to: An-
na Łapkiewicz (2002-2003; j. an-
gielski), Marcin Stefański (2003; j. 
angielski), Katarzyna Sztamborska 
(2003, j. angielski), Wioletta Zalew-
ska (2003; j. polski), Agata Sobiec-
ka (2003; j. polski), Piotr Znaniecki 
oraz Teresa Kochowicz (2004; ma-
tematyka), Wanda Wysocka (2005; 
w-f), Marek Zajączkowski (2005-
2006; w-f).

Na przestrzeni lat 1999-2004 
w gimnazjum nie było pracowników 
administracyjnych. Pod tym wzglę-
dem była to szkoła, która stanowiła 
odosobniony wyjątek. Wszelkie za-
dania związane ze sferą administra-
cyjną zarówno od strony koncep-
cyjnej, jak i technicznej, wypełniał 
zespół w składzie dwojga dyrekto-
rów. Dopiero z początkiem 2005 
roku uzyskano zgodę na zatrudnie-
nie sekretarki. Funkcję tę do końca 
sierpnia 2007 roku pełniła Agniesz-

ka Kocińska. Wcześniej, bo w roku 
2003, nastąpiła zmiana na stanowi-
sku kucharki pracującej w Suminie. 
Na emeryturę odeszła Kordula Cho-
romańska, a na jej miejsce zatrud-
niona została Ewa Mokwińska. Po-
nadto pracę w budynku sumińskim 
rozpoczęły również Anna Piotrow-
ska i Zofia Stankiewicz.

Tradycja szkolna

Ważniejsze wydarzenia z życia 
gimnazjum zapisywane były w kro-
nice szkolnej. W latach 1999-2007 
powstały trzy księgi tego dokumen-
tu. Zarówno pod względem formy, 
jak i treści, wyróżnia się tom II, 
obejmujący lata 2002-2005. Dzię-
ki kronice możemy poznać przede 
wszystkim kalendarz ważniejszych 
imprez, bowiem zapisy odnoszące 
się do nich powtarzają się cyklicz-
nie. Zatem corocznie w szkole 
pojawiały się wydarzenia takie 
jak obchody świąt państwowych, 
pasowanie pierwszoklasistów, 
andrzejki, mikołajki, spotkania 
z wybitnymi ludźmi związanymi 
z Kikołem lub z naszym powiatem, 
Wielka Orkiestra Świątecznej Po-
mocy, kiermasze świąteczne, wy-
cieczki i zielone szkoły, połowinki, 
bal absolwentów, konkursy, zawo-
dy, itp. 

Atmosferę tych wydarzeń odda-
ją stosowne zapisy. Pozwolę sobie 

przypomnieć kilka wybranych spo-
śród nich.
21.09.2002 r.

Dnia 21 września uczniowie na-
szej szkoły przenieśli się w pradawne 
czasy. Byliśmy na VIII Archeologicz-
nym Festynie „Od Popiela do Piasta”, 
który odbył się w Biskupinie. Swoim 
hasłem nawiązywał do mitycznych 
i rzeczywistych początków naszej 

państwowości. Jak na prawdziwy 
festyn archeologiczny przystało, nie 
zabrakło wspaniałej zabawy oraz 
dużej dawki wiedzy historycznej. 
Obejrzeliśmy, między innymi: pro-
ces czarownic, prezentację walk przy 
użyciu broni średniowiecznej z udzia-
łem wojowników madziarskich, po-
kazy tańców irlandzkich, widowisko 
„Dzieje Popiela”, pokazy wiercenia 

otworów w kamieniu violiną i drajlą, 
wypalanie ceramiki, toczenie, lepie-
nie i zdobienie naczyń glinianych, 
wykonywanie prehistorycznej broni 
łowieckiej, warzenie soli, orkę pre-
historyczną itp. Nasi dwaj koledzy 
Zbyszek Malankowski i Radek Gizela 
postanowili się przekonać, jak ciężką 
była orka prehistoryczna. Niewątpli-
wie atrakcją były konstrukcje i bu-
dowle wzniesione na potrzeby filmu 
Jerzego Hoffmana, nakręconego na 
podstawie „Starej Baśni”. Aby w na-
szych głowach nie pozostała pustka, 
każda z grup wypełniała karty pracy. 
Nasza przygoda z Biskupinem zakoń-
czyła się już o godzinie siedemnastej. 
Szczęśliwie wróciliśmy do domu. Ma-
my nadzieję, że w przyszłym roku też 
się tam wybierzemy.”
18.12.2002r.

Spotkanie z profesorem Jerzym 
Pietrkiewiczem w Centrum Kultury 
Dwór Artusa w Toruniu przy okazji 
wieczoru autorskiego, poświęcone-
go jego twórczości.

W czasie grudniowego pobytu 
w ojczyźnie profesor Pietrkiewicz 
promował w Warszawie i w Toruniu 
dwie swoje książki: „Druga strona 
milczenia” i „Dla pokrzepienia mó-
zgów”. W spotkaniu, które odbyło się 
w pięknej scenerii toruńskiego Dworu 
Artusa, wzięli udział uczniowie i na-
uczyciele gimnazjum w Kikole. Na 
pewno każdy z nas długo zapamięta 
ten wieczór. Profesor Pietrkiewicz 
był w wyjątkowo dobrej formie. Po-
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Ilustracja do zapisu o wyprawie do Biskupina 21 września 2002 roku
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Karta z kroniki z dowcipnym wpisem profesora Jerzego Pietrkiewicza

Publiczne Gimnazjum w Kikole 
ma już 15 lat (część II) Lata 2002-2007
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Taniec z kastanietami w wykonaniu klasy II b
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dziwialiśmy jego erudycję, błyskotli-
we metafory i dygresje. Gość został 
uhonorowany nagrodą im. Adama 
Adamandego Kochańskiego, której 
laureatami zostają osoby szczegól-
nie zasłużone dla Ziemi Dobrzyń-
skiej. W czasie wręczania nagrody 
głos zabrał serdeczny przyjaciel Pana 
Pietrkiewicza oraz gimnazjum w Ki-
kole - dr Adam Wróbel. W końcowej 
części spotkania wystąpiła nasza 
gimnazjalistka, laureatka konkursu 
poezji dobrzyńskiej - Daria Jagiel-
ska, która zachwyciła zebranych 
recytacją jednego z wierszy Jerzego 
Pietrkiewicza pt. „Droga”. Po zakoń-
czeniu części oficjalnej był czas na 
autografy i indywidualne rozmowy 
z dostojnym gościem. Nasza młodzież 
wręczyła mu zaproszenie do Kikoła 
oraz kasetę video, na której zareje-
strowaliśmy (dzięki uprzejmości p. J. 
Pilichowskiego) niektóre wydarzenia 
z życia naszej szkoły oraz migawki 
z Grodzenia i Trutowa. Profesor z ra-
dością przyjął zaproszenie i okazał 
nam wiele serdeczności. Tak więc do 
zobaczenia… w Kikole.
1.06.2003 r.

1 czerwca 2003 roku w Publicz-
nym Gimnazjum w Kikole zorga-
nizowaliśmy Dzień Europy. 15 klas 
naszej szkoły dostało zadanie przed-
stawienia jednego z piętnastu krajów 
UE. Zadanie nie było proste, gdyż 
przez długi czas musieliśmy zbierać 
informacje o przydzielonych nam 
państwach. Dowiedzieliśmy się wielu 
ciekawych rzeczy, o których wcześniej 
nie słyszeliśmy. Cała szkoła pracowa-
ła w pocie czoła, gdyż każda klasa 
chciała wypaść jak najlepiej - nie bez 
powodu, dla najlepszych prezentacji 
przewidziane były nagrody. Przez 
cały czas przygotowań można by-
ło więc spotkać wiele dziwnych, jak 
na polską szkołę, rzeczy. Po koryta-

rzu krążyło mnóstwo flag, makiet, 
herbów, dziwnie poprzebieranych 
uczniów. Wreszcie nadszedł czas pre-
zentacji. Zainteresowani uczniowie 
zgromadzili się na boisku szkolnym 
przed niemałą publicznością. Po ko-
lei każda klasa prezentowała, co jej 
się udało zebrać w ciągu kilku tygo-
dni. Nie brakowało tańców, potraw, 
wywiadów, krótkich scenek. Gości-
liśmy, m.in., austriackiego skoczka, 
hiszpańskiego torreadora, belgijską 
piosenkarkę Kate Ryan i wiele innych 
ważnych osobistości. Zabawa była 
przednia i przy niejednym występie 
pokładaliśmy się ze śmiechu, gdyż nie 
brakowało w nich humoru. Jednak 
nadszedł czas ogłoszenia wyników 
rywalizacji, wszyscy wstrzymali od-
dech, gdyż było wiele klas mogących 
liczyć na I miejsce. Lecz miejsce to mo-
gła otrzymać tylko jedna klasa, a by-
ła nią II d, przedstawiająca Irlandię. 
Na podium znalazły się także klasa 
II b z Hiszpanią i klasa I b prezentu-
jąca Belgię. Nagrodą okazały się pie-
niądze na wycieczki dla najlepszych 
klas. Nasze doświadczenia to dowód, 
że można połączyć przyjemne z po-
żytecznym. Rywalizacja ta pomogła 
nam także zjednoczyć się w klasach, 
gdyż było to zadanie dla zgranych 
klas i takimi właśnie się staliśmy. 
Można więc śmiało powiedzieć, że ba-
wiliśmy się świetnie, a niejeden z nas 
wie, że Rubens był Belgiem, a Pireneje 
leżą w Hiszpanii.

Złota księga i Księga 
absolwentów

Cząstką tradycji szkolnej stało się 
notowanie imion i nazwisk wszyst-
kich absolwentów szkoły w „Księ-
dze absolwentów”, a także perso-
naliów uczniów wyróżniających się 

w różnych dziedzinach w „Złotej 
księdze”. Do tej drugiej decyzją 
Rady Pedagogicznej w kolejnych 
latach szkolnych zapisano nazwiska  
uczniów, którzy osiągnęli rozmaite 
sukcesy: 

2002 rok: Marek Ciechanowski, 
Malwina Mielnik, Krzysztof Górski, 
Dawid Wróblewski, Janusz Biały

2003: Daria Jagielska, Adrian 
Falkowski, Tyberiusz Jabłoński, Ka-
mil Stankiewicz, Wojciech Kozłow-
ski 

2004: Aleksandra Bors, Katarzy-
na Czarnecka, Radosław Dąbrow-
ski, Łukasz Pipczyński, Kamil Rze-
piński, Paulina Rumińska

2005: Anna Grządzielewska,  
Marta Kostrzewska,  Joanna Urbań-
ska, Katarzyna Urbańska, Magdale-
na Dąbrowska, Krzysztof Siedlecki, 
Marta Stempska, Paweł Mączewski

2006: Przemysław Nadrowski, 
Dariusz Bonisławski, Michał Urbań-
ski, Krzysztof Chyziński, Iwona Dą-
browska, Tomasz Bonisławski

2007: Joanna Podlas, Agnieszka 
Różycka, Karol Kaźmierkiewicz, 
Karina Rygielska, Marta Wiśniew-
ska, Mateusz Mroczkowski, Ewelina 
Urbańska, Natalia Sztejnagel, Ma-
rzena Mylkie

Efekty działalności organizacji 
szkolnych i kół zainteresowań. 
Samorząd Uczniowski

Konkurs na 
znak graficzny 
symbolizują-
cy Publiczne 
G i m n a z j u m 
w Kikole ogło-
szony został 
w kwietniu 
2003 roku, 
a rozstrzygnię-
ty dwa miesią-
ce później poprzez powszechne gło-
sowanie całej szkolnej społeczności, 
która miała możliwość wybrania 
jednej spośród sześciu propozycji. 
Zwyciężyła praca ucznia klasy III b 
Waldemara Ciechackiego. Logo za-
proponowane przez Waldka nawią-
zuje kolorystyką do barw gminnych, 
zawiera także w sobie herb przyjęty 
przez gminę Kikół. Umieszczone 
w tarczy książka i piłka symbolizują 
dążenie do zdobywania sukcesów 
w nauce i w sporcie.

Koordynacją życia szkolnego zaj-
mowali się członkowie Samorządu 
Uczniowskiego. Był on podzielony 
na kilka grup zadaniowych, nazwa-
nych sekcjami. 

Sekcja porządkowa dbała o orga-
nizację apeli i uroczystości szkol-
nych oraz o ład i bezpieczeństwo 
w czasie przerw śródlekcyjnych, 
przy wydawaniu posiłków w Su-

minie, a także w otoczeniu szatni 
w budynku kikolskim poprzez orga-
nizowanie dyżurów uczniowskich. 
Sekcją tą opiekowali się nauczycie-
le I. Zajączkowski i D. Koralewski, 
a także B. Orylska.

Pod kuratelą E. Morańskiej dzia-
łała sekcja nazwana Biurem Porad-
nictwa Zawodowego. W jej ramach 
uczniowie gromadzili informacje 
dotyczące konkretnych szkół po-
nadgimnazjalnych oraz kwalifikacji 
niezbędnych do wykonywania okre-
ślonych zawodów.

Samorząd Uczniowski sprawował 
pieczę nad funkcjonowaniem skle-
piku szkolnego, początkowo tylko 
w Suminie, a później także w Kiko-
le. Inicjatorem tej formy był nauczy-
ciel matematyki R. Ałtyn. Od 2002 
roku opiekę nad sklepikiem sprawo-
wali M. Dankowska, B. Frej, A. Ant-
czak, D. Koralewski i P. Kuczkowski.

Za zagospodarowanie i estetycz-
ny wygląd gazetek i tablic wyeks-
ponowanych na korytarzach od-
powiadała sekcja ogłoszeń, którą 
tworzyli uczniowie Konrad Bara-
nowski, Marta Krasuska, Iwona Cie-
ćwierz, Agnieszka Szybowska, Pau-
lina Rumińska i Adrianna Gołuch. 

Sekcja sportowa zajmowała się 
organizacją dodatkowych zajęć 
sportowych oraz imprez sportowo-
-rekreacyjnych, a czyniła to przy 
wsparciu nauczycieli wychowania 
fizycznego oraz Jarosława Rosło-
nowskiego. 

Niezwykle pożyteczną pracę wy-
konywali członkowie SU, tworzący 
sekcję dziennikarską. Efekty ich 
pracy mogliśmy poznawać dzięki 
gazetce gimnazjalnej, która nosiła 
tytuł „Kontakt” - z tym, że w pierw-
szych latach istnienia gimnazjum 
ukazywała się pod szyldem „Gim-
ga”. Pierwszym opiekunem ze-
społu redakcyjnego był nauczyciel 
matematyki Romuald Ałtyn, a od 
2002 roku funkcję tę przejęły pa-
nie E. Mielicka, R. Kilanowska i I. 
Lewandowska, w późniejszym cza-
sie także A. Kwidzyńska. Redakcję 
„Kontaktu” tworzyli początkowo 
wyłącznie uczniowie z Kikoła: Pau-
lina Rumińska, Dorota Rejterada, 
Adrianna Gołuch, Dariusz Chło-
pecki, Marcin Florkowski, Łukasz 
Pipczyński i Marta Wyborska. Już 
w listopadzie 2002 roku do czwor-
ga członków redakcji wymienio-
nych w pierwszej kolejności dołą-
czono trójkę reprezentującą Sumin 
w osobach: Katarzyny Czarneckiej, 
Aleksandry Bors i Małgorzaty Ja-
błońskiej. Zespół wspierany był 
przez osoby współpracujące, po-
śród których znaleźli się m.in.: Mar-
ta Wyborska, Jarosław Rad, Magda-
lena Redmerska, Kinga Jankowska, 
Marta Krasuska, Paweł Mączewski, 
Justyna Zalewska, Iwona Ciećwierz 

i Justyna Sławkowska. Z upływem 
czasu zmieniał się personalny skład 
redakcji. W 2003 roku dołączyły 
do niej Anna Żuchowska i Monika 
Mielnik. W 2007 roku zespół two-
rzyli zupełnie nowi uczniowie: Jo-
anna Podlas, Ewelina Pipczyńska, 
Magdalena Nadrowska, Aleksandra 
Nadrowska i Mateusz Wojciechow-
ski. Gazetka miała stałe rubryki, np. 
aktualności z życia szkoły, wywiady, 
debiuty młodych regionalistów, po-
etyckie próby, kącik informatyczny. 
Zasadniczym celem gazetki była 
możliwie pełna integracja uczniów 
uczęszczających do dwu oddalo-
nych od siebie o sześć kilometrów 
budynków szkolnych. Na jej łamach 
drukowano artykuły napisane 
przez uczniów, a poruszające istot-
ne problemy nastolatków, a także 
sprawozdania z ważnych dla gim-
nazjalistów wydarzeń. Szczególne 
wrażenie robiły debiuty regionali-
stów i początkujących poetów.

Samorząd Uczniowski podejmo-
wał działania ważne dla społecz-
ności szkolnej i gminnej jak choć-
by zbiórki pieniędzy i odzieży na 
cele charytatywne (m.in. na rzecz 
wychowanków Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego we Wielgiem), 
organizacja festynów okoliczno-
ściowych, występy towarzyszące 
Wielkiej Orkiestrze Świątecznej 
Pomocy. Jego pracą kierowali dwaj 
równoprawni przewodniczący, 
wybierani równolegle w Kikole 
i Suminie. Pierwszą parą przewod-
niczących byli Anna Mazurkiewicz 
(Sumin) i Dawid Wróblewski (Ki-
kół). W 2002 roku zastąpili ich 
odpowiednio Michał Araśniewicz 
i Konrad Baranowski. Potem prze-
wodniczącymi w Kikole byli jeszcze 
Przemysław Nadrowski, Łukasz Ru-
miński i Ewelina Pipczyńska, a w Su-
minie Dominika Rzepińska. Działal-
ność SU koordynowali nauczyciele, 
w roku szkolnym 2006/2007 czy-
niły to Marta Redmerska i Ewa Żu-
chowska. 

Strona tytułowa pierwszego 
numeru gazetki gimnazjalnej 
„Kontakt” z października 2002 roku

Fo
t. 

A
rc

hi
w

um

Fo
t. 

A
rc

hi
w

um

Kadry z XIII Finału WOŚP, granego 9 stycznia 2005 roku
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III Finał Piosenki Ranczerskiej w Kikole
Za nami III Finał Ogólnopolskiego Fe-
stiwalu Piosenki Ranczerskiej „Wilko-
wyjce”, który odbył się 27 czerwca. To 
już drugi fi nał, który zorganizowano 
w Kikole. 

Gmina Kikół wraz ze Starostwem Po-
wiatowym w Lipnie oraz przy współ-
pracy z Ministerstwem Rolnictwa, 
Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, a także „Tygodnikiem Porad-
nik Rolniczy” i w tym roku przygotowali 
moc atrakcji dla wszystkich przybyłych. 
Impreza przebiegała pod patronatem 
ministra gospodarki Janusza Piecho-
cińskiego, który przybył do Kikoła, aby 
spotkać się z uczestnikami i mieszkań-
cami naszego powiatu, ministra rolnic-
twa Marka Sawickiego oraz Telewizji 
Polskiej, która transmitowała na żywo 
z kikolskiego festiwalu. Każdy mógł 
się spotkać z aktorami serialu „Ranczo” 
oraz zrobić sobie z nimi pamiątkowe 
zdjęcie. Oprócz Piotra Pręgowskiego, 
dyrektora artystycznego festiwalu, 

i Ewy Kuryło, przybyli także: Katarzyna 
Żak, Cezary Żak, Sylwester Maciejew-
ski, Bogdan Kalus, Wojciech Adamczyk 
- reżyser serialu „Ranczo”. Otwarcia 
dokonali gospodarze festiwalu „Wilko-
wyjce” - starosta powiatu lipnowskiego 
Krzysztof Baranowski oraz wójt gminy 
Kikół Józef Predenkiewicz.

Ogółem na scenie odbyły się występy 
w pięciu kategoriach:
1) Piosenka nawiązująca do „Rancza”, 
ale opowiadająca o lokalnych lide-
rach i problemach, czyli nasze relacje 
w krzywym zwierciadle - 12 zespołów;
2) Skecz dotyczący działań Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 - „Jak to jest z tą kasą” 
- 4 zespoły;
3) Zdjęcia ukazujące najpiękniejsze 
miejsce w mojej wsi - „To, co kocham, 
a nie umiem tego nazwać” - 18 osób;
4) Gotuję prozdrowotnie - sięgamy po 
przepisy regionalne - 9 grup;
5) Rękodzieło w dzisiejszej modzie 

- projekty ubrań z inspiracją sztuki lu-
dowej - 7 grup.
Naszą gminę dumnie reprezentowa-
ła grupa teatralna „Tera My” ze Szko-
ły Podstawowej w Woli, która zajęła 
II miejsce w kategorii skecz, rozbawia-
jąc swym występem zarówno publicz-
ność, jak i jury.
Oprócz występów fi nalistów, można 
było skosztować przysmaków, przy-
gotowanych i rozdawanych przez Koła 
Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu 
lipnowskiego, poszaleć na karuze-
lach wesołego miasteczka, a nawet 
wznieść się balonem na uwięzi nad 
placem imprezy. 
Na zakończenie festiwalu jako gwiaz-
da wieczoru wystąpił zespół Kombii, 
który przyciągnął do Kikoła rzesze 
fanów. Tego dnia Kikół przeżywał 
prawdziwe oblężenie sympatyków 
serialu „Ranczo” i kikolskiego festiwa-
lu „Wilkowyjce”.

    
TEKST I ZDJĘCIA: KRZYSZTOF KOŃCZALSKI
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III Finał Piosenki Ranczerskiej w Kikole
L AU R E AC I  P O S Z E G Ó L N YC H  K AT E G O R I I

Piosenka nawiązująca do „Rancza”, ale 
opowiadająca o lokalnych liderach 
i problemach, czyli nasze relacje 
w krzywym zwierciadle

I miejsce - Mateusz Winnicki (LO Lipno)

II miejsce - Zespół Szkół im. 
W Łukasińskiego w Skępem

III miejsce - Rock Przestępny

Skecz dotyczący działań PROW na lata 
2007-2013 - „Jak to jest z tą kasą”

I miejsce - Gimnazjum Publiczne im. 
Stefana Batorego w Stężycy

II miejsce - Tera My z Woli

III miejsce - LO Lipno

Zdjęcia ukazujące najpiękniejsze 
miejsca w mojej wsi - „To, co kocham, 
a nie umiem tego nazwać”

I miejsce - Aleksandra Mulczyńska 

II miejsce - Jarosław Aleksandrzak 

III miejsce - Weronika Sieradzka

Gotuję prozdrowotnie - sięgamy po 
przepisy regionalne

I miejsce - Koło Gospodyń Sumin, 
województwo pomorskie

II miejsce - KGW w Wawrzeńczycach

III miejsce - Klub „Niteczka” Gogolin 
Karłubiec

Rękodzieło w dzisiejszej modzie - projekty 
ubrań z inspiracją sztuki ludowej

I miejsce - Grupa Kryza

II miejsce - Folk Model

III miejsce - Zofi a Sasnal, Magdalena 
Chmielek, Monika Kluch
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KRZYSZTOF KUCZKOWSKI

Na początku chciałbym przepro-
sić Czytelników za ten artykuł. Nie 
miałem zamiaru go pisać, ale po raz 
kolejny zostałem wywołany przez 
byłego wójta Jacka Zająkałę, który 
tym razem zwrócił się do mieszkań-
ców gminy w formie listu otwartego.

Autor zawarł w jego treści szereg 
danych wymagających komentarza, 
zadał także wiele ważnych pytań, 

spośród których część dotyczy mojej 
osoby. Szanuję niezbywalne prawo 
opozycji do kontrolowania władzy, 
która, pozbawiona takiego oglądu, 
ulega często różnego rodzaju wyna-
turzeniom. Pozostawienie zgłoszo-
nych wątpliwości bez stosownych 
wyjaśnień byłoby co najmniej uchy-
bieniem powinnościom samorzą-
dowca. Sam byłem kiedyś w opozy-
cji do poczynań poprzedniej władzy 
i starałem się je monitorować, zatem 
pozwolę sobie zastosować metodę 
lustrzanego odbicia. Niech i po-
przednia władza przyjrzy się, jak wy-
padają jej przeszłe działania wobec 
dokonań teraźniejszej administracji. 
Zdecydowałem ponadto o ujawnie-
niu wybranych dokumentów, jakie 
udało mi się zgromadzić w okresie, 
kiedy władzę w gminie sprawowała 
obecna opozycja. Czytelnikom pozo-
stawiam kwestię oceny tych materia-

łów. Przepraszam za objętość artyku-
łu, ale zdeterminowana ona została 
znacznymi rozmiarami listu, proszę 
o wybaczenie ujawnienia kilku fak-
tów, które być może nie powinny być 
prezentowane w takiej formie.

Wynagrodzenia w administracji

Kwestią, jaką chciałbym wyjaśnić naj-
pierw, jest sprawa rzekomego wzro-
stu wynagrodzeń w administracji po 

2010 roku. Postawmy pytanie, czy 
zestawienie zamieszczone w liście 
otwartym jest kompletne, rzetelne 
i miarodajne? Autor pomija pewne 
niewygodne dane oraz porównuje 
nieporównywalne. Na szczęście, ma-
my jawność życia publicznego i sa-
morządowcy muszą składać oświad-
czenia majątkowe, które ogłaszane 
są następnie w Biuletynie Informacji 
Publicznej. Wszystkie oświadczenia, 
z których zaczerpnięte zostały kwoty 
ujęte w powyższej tabeli, dostępne 
są na stronie internetowej Urzędu 
Gminy w Kikole oraz Starostwa Po-
wiatowego w Lipnie (oświadczenie J. 
Zająkały za 2010 rok). 

Aby uczciwie ocenić skalę zmian 
w dochodach osób funkcyjnych do 
analizy wykonanej przez radnego po-
wiatowego, trzeba dołożyć przynaj-
mniej jeszcze jeden pakiet danych. Ta 
niezbędna operacja pozwoli oszaco-

wać, w jaki sposób wielkości zmienia-
ły się w czasie, czy płace prominent-
nych osób rosły szybciej ostatnio, czy 
może jednak wcześniej. Proponuję 
porównanie stosownych wielkości 
w cyklach trzyletnich, choć z wyjąt-
kiem sekretarza M. Kulig oraz skarb-
ników W. Frej i A. Kaczmarek (odpo-
wiednio 2 lub 4 lata). Prześledźmy 
zatem zawartość poszerzonej tabeli:

Z zestawienia w sposób klarowny 
wynika, że pobory J. Predenkiewi-
cza w 2011 roku były niższe niż J. 

Zająkały dwa lata wcześniej (pomi-
mo o wiele wyższego dodatku za 
staż pracy pierwszego z wymienio-
nych wójtów). Płace osób funkcyj-
nych w poprzedniej kadencji rosły 
kilkakrotnie szybciej niż w obecnej. 
Wynagrodzenia wójta, sekretarza 
i skarbnika po 2010 roku w zasa-
dzie podlegały tylko regulacji, czyli 
zwiększeniu o poziom inflacji, pod-
czas gdy wcześniej znacznie zwyż-
kowały w kolejnych latach. Szacując 
wzrost (niedokładnie ze względu na 
pomieszanie danych z różnych lat) 
płac tej grupy pracowników samo-
rządowych, dochodzi się do wnio-
sku, że do 2010 roku rosły one trzy-
krotnie szybciej niż po tej dacie.

Słusznie radny powiatowy za-
pytał także o różnicę pomiędzy 
kosztami wynagrodzeń w całym 
Urzędzie Gminy. No, bo skoro pła-
ce urzędników nie wzrastały ponad 

List otwarty radnego powiatu lipnowskiego 
Jacka Zająkały do mieszkańców gminy Kikół 

Wynagrodzenie 
roczne wójta, 
sekretarza 
skarbnika za rok 
2007 

Wynagrodzenie 
roczne wójta, 
sekretarza 
skarbnika za rok 
2010 

Zmiana 
poziomu 
wynagr.  
 z 2010 roku 
względem 
2007 roku 

Wynagrodzenie 
roczne wójta, 
sekretarza 
skarbnika za rok 
2011 

Wynagrodzenie 
roczne wójta, 
sekretarza 
skarbnika za rok 
2013 

Zmiana 
poziomu 
wynagrodzeń  
z 2013 roku 
względem 
2011 roku 

Jacek Zająkała      
79.685,72 

 

K. Milak  (2008)  
72.678,52 
 

Aneta Kaczmarek  
64.741,32 

J. Zająkała (2009) 
108.308,48 

 

Krzysztof Milak  
98.938,14 

 

Aneta Kaczmarek 
93.704,17 

 
46,7% 

 
 
 

36% 
 
 
 

44,7% 

J. Predenkiewicz 
103.430,62 

 

M. Kulig (2012)  
109.265,83 

 

W. Frej  (2012) 
103,335,60  

J. Predenkiewicz  
118.804,62 

 

Maria Kulig   
122.040,20 
 

Wioletta Frej  
114.679,19 

 
15% 
 
 
 

11,7% 
 
 
 

11% 

Razem 
217.105,56 

Razem: 
300.950,79 

 
38,6% 

Razem: 
316.032,05 

Razem:  
355.534,01 

 
12,5% 

 

miarę, to dlaczego na utrzymanie 
urzędu wydatkowano kwoty więk-
sze? Odpowiedź jest dosyć prosta, 
otóż po 2010 roku wydatnie zwięk-
szyła się liczba zatrudnianych osób 
w ramach różnego rodzaju prac in-
terwencyjnych, robót publicznych 
i staży, o których nie po raz pierw-
szy poprzedni włodarz wypowiada 
się z niechęcią. W tym względzie 
jego poglądy są niezmienne od lat. 
Już w 2008 roku w czasie jednej 
z sesji, kiedy uzasadniano kolejną 
podwyżkę niemałej przecież pensji 
wójta i to o kilkadziesiąt procent, 
pierwsza osoba w gminie pozbawia-
ła innych mieszkańców nadziei na 
pracę, choćby kilkumiesięczną. Oto 
stosowny cytat: „Co do pracowników 
publicznych, to są oni mało wydajni - 
lepiej mieć 2 na etacie niż 10 publicz-
nych, którzy też nie są za darmo.” 
(protokół nr XVIII/2008, p. 2g).

Tymczasem w latach 2011-2013 
zatrudniono 73 osoby w ramach 
prac interwencyjnych oraz 82 w for-
mie robót publicznych, co zwiększy-
ło koszty utrzymania Urzędu Gminy 
o ok. 570 tys. zł. Podobny skutek 
miała likwidacja odrębnego dotąd 
Gminnego Zespołu Ekonomicz-
no-Administracyjnego Placówek 
Oświatowych, który włączono do 
struktury UG, zwiększając wydatki 
na jego funkcjonowanie o kolejne 

360 tys. zł. Wreszcie pan Jacek Za-
jąkała do kosztów administracji, 
jak się zdaje, zaliczył także wydat-
ki inwestycyjne na zakup autobusu 
w kwocie niemal 240 tys. zł.

Inwestycje dawniej a dziś

Jednym z zasadniczych zjawisk 
gospodarczych, opisanych w liście 
otwartym, jest poziom inwesty-
cji, a w zasadzie jego porówna-
nie w okresie ostatnich czterech 
lat z ośmioleciem wcześniejszym. 
Rzeczywiście, tak skomponowane 
zestawienie nie wypada dla nas ko-
rzystnie, bo zagadnienie potrakto-
wano wybiórczo. Pominięto choćby 
wydatki na drogi gruntowe, ale tak-
że nie wspomniano o przebudowie 
ulicy Bocznej, o remontach dróg 
w Zajeziorzu, Wolęcinie czy Sumi-
nie. Poza tym prezentowanie wyse-
lekcjonowanych rodzajów wydat-
ków i budowanie na tej podstawie 
jakichkolwiek rankingów jest wielce 
mylące. Wystarczy prześledzić to na 
przykładzie wydatków na budowę 
przydomowych oczyszczalni ście-
ków. Gdyby zatem dokonać wyboru 
takiego kryterium dla porównania 
wysiłku inwestycyjnego, stosowna 
tabelka miałaby zupełnie inną za-
wartość.

BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

Wójt Jacek Zająkała 
Kadencje 2002‐2010 

Wójt Józef Predenkiewicz 
Kadencja 2010‐ 2014 

0  205 + 167 w budowie 
 

Wybór tego zdania przeze mnie 
jest oczywiście tendencyjny, po-
nieważ chciałem pokazać, w jaki 
sposób można manipulować opinią 
społeczną, wykorzystując statysty-
ki. Byłoby absurdem, gdyby kolej-
ne ekipy samorządowe ścigały się 
w budowie szkół, basenów, dróg, 

oczyszczalni, itd. Uważam, że miarą 
omawianego zagadnienia powinny 
być dwa aspekty, tj. ogólna kwota 
inwestycji w porównywalnym okre-
sie czasu oraz źródła finansowania. 
A zatem najpierw przyjrzyjmy się, 
jakie kwoty były inwestowane przez 
obydwu wójtów.

PRZECIĘTNA WARTOŚĆ INWESTYCJI Z 3  LAT  
W PRZELICZENIU NA JEDEN ROK KADENCJI 

Wójt Jacek Zająkała 
LATA 2008 ‐ 2010 

Wójt Józef Predenkiewicz 
LATA 2011 ‐ 2013 

1.308 777,46 zł  (2008) 

2. 930 374,30 zł (2009) 

2. 787 916,26 zł (2010) 

1.176 612,24 zł (2011) 

4. 124 202,39 zł (2012) 

1. 254,980 zł (2013) 
Średnia za 1 rok kadencji ‐  2.342.356 zł  Średnia za 1 rok kadencji ‐  2.185.265 zł 
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Aby dopełnić obraz należy jesz-
cze popatrzeć na źródła finansowa-

nia inwestycji, choćby porównując 
zmiany poziomu zadłużenia gminy.

WZROST POZIOMU ZADŁUŻENIA GMINY  

Wójt Jacek Zająkała 
Lata 2002‐2010 

Wójt Józef Predenkiewicz 
Lata 2010‐2013 

645 %  0% 
 

Mamy pełne prawo stwierdzić, 
że pomimo, iż spłacamy zadłuże-
nie i odsetki po poprzednikach, to 
inwestujemy sumy podobne jak 
w minionej kadencji, a do tego nie 
powiększamy gminnego długu!

Całą sytuację w sferze inwestycyj-
nej można ująć obrazowo. Wyobraź-
my sobie, że pomiędzy partnerami 
tworzącymi jedno gospodarstwo 
domowe i zarządzającymi na zmia-
nę wspólnym budżetem, toczy się 
mniej więcej taki dialog: 

- Moja droga, wybacz mi, ale nie 
potrafisz zarządzać naszym budże-
tem. Kiedy ja to robiłem, kupiliśmy 
telewizor, samochód i mieszkanie, 
pojechaliśmy nawet na wycieczkę 
po Europie. Odkąd przejęłaś port-
fel, nie starcza nam nawet na kino! 

- Ależ skarbie! Jesteś niespra-
wiedliwy. To ja płacę raty od tych 
wszystkich kredytów zaciągnię-
tych przez Ciebie. Także od poży-
czek, które wzięły dla nas ciocia 
Hela i babcia Zosia. Staram się ła-
tać co i rusz pojawiające się dziury 
w naszym portfelu, a i tak nie jestem 
pewna, czy nie odłączą nam prądu! 

To oczywiście żart, ale chyba od-
daje istotę problemu. Przypomnij-
my. W 2002 roku gmina Kikół miała 
nieduże zadłużenie. Po 2010 roku 
Regionalna Izba Obrachunkowa co 
i rusz upomina nas, że zbliżamy się 
do niebezpiecznej granicy, dlate-
go musieliśmy dbać przynajmniej 
o niepowiększanie długu. Trawe-
stując klasyka: Panie były wójcie, 
jak żyć? 

Miała rację była skarbnik gminy, 
która już w 2009 roku wieszczyła 
taki właśnie stan rzeczy. Oto jej 
słowa, zarejestrowane przez lo-
kalną prasę: „Od kilku lat przypo-
minałam, że nie wolno inwestować 
ponad stan, a jest, jakby nikt mnie 
nie słuchał. Ten kredyt może i tak 
nie starczyć, bo dochody gminy bę-
dą niezrealizowane na 1 milion 
złotych. A więcej kredytów nie do-
staniemy, bo trzeba mieć zdolność 
kredytową. Myślę, że trzeba ciąć in-
westycje.” (CLI 28/2009). 

W świetle tych uwag, wypomi-
nanie przez byłego wójta niespeł-
nienia części obietnic wyborczych 
przez jego następcę należy uznać za 
podszyte hipokryzją. Wydaje się, że 

gdyby obecny wójt znał stan kasy 
gminnej przed wyborami, niektó-
rych obietnic w programie by nie 
umieszczał. 

W tej kwestii istnieje jednak tzw. 
druga strona medalu. Poprzednia 
władza sporo budowała, ale kiedy 
przyjrzeć się poszczególnym in-
westycjom, rodzi się szereg pytań 
i wątpliwości. Największymi inwe-
stycjami były przebudowa budynku 
szkolnego w Woli oraz budowa hali 
sportowej w Kikole. W pierwszym 
wypadku nie stwierdzono istnie-
nia dokumentacji przetargowej 
w zwartej postaci, więc mogę swo-
je spostrzeżenia wysnuć jedynie na 
podstawie kilku luźnych dokumen-
tów. Wynika z nich, że podstawowe 
wielkości inwestycyjne przedsta-
wiały się następująco:
 cena kosztorysowa (wg cen 

z I kwartału 2007 roku) - 335.144 zł
 cena zawarta w umowie 

- 539.364,49 zł
 ostateczna cena zapłaco-

na wykonawcy (jesień 2007 rok) 
- 627.202 zł.

Jeżeli wymienione kwoty za-
istniały w postępowaniu, to razi 
różnica pomiędzy ceną kosztory-
sową a ceną zapisaną w umowie, 
która wyniosła ponad 200 tysię-
cy złotych. W ogóle dziwne, że 
przeznaczono na inwestycję wię-
cej pieniędzy niż przewidziano 
w kosztorysie inwestorskim! Razi 
warunek zawarty w ogłoszeniu, że 
potencjalny wykonawca, czyli fir-
ma startująca w przetargu, powin-
na zatrudniać co najmniej 20 osób. 
W rezultacie umowę zawarto z du-
żym podmiotem gospodarczym, 
który jednak najważniejszą część 
prac zlecił podwykonawcy w po-
staci maleńkiej firmy kilkuosobo-
wej. Ku zdziwieniu przeglądające-
go fragmenty dokumentacji, przy 
wzroście ceny do zapłaty przez 
gminę, sięgającym 87 procent(!), 
nie wiedzieć czemu, sama bu-
dowla skurczyła się wydatnie. Nie 
wiadomo, kto i kiedy przeprawił 
wysokość tzw. ścianki kolankowej 
(zewnętrznej) ze 132 cm do 70 cm. 
W każdym razie nie zrobiła tego 
uprawniona osoba, gdyż powinna 
nanieść zmianę kolorem czerwo-
nym i przystawić pieczęć.
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W lewym dolnym rogu widoczna jest przeróbka dokumentacji, która 
umożliwiła obniżenie ścianki kolankowej ze 132 do 70 cm

Czyżby za niemal dwukrotną kwo-
tę w stosunku do ceny kosztoryso-
wej zafundowano nam poddasze 
o powierzchni użytkowej (wg prze-
pisów liczonej od 190 cm wysokości) 
zmniejszonej o wieledziesiąt, a może 
kilkaset metrów kwadratowych?

Najważniejszą inwestycją po-
przedniej ekipy była hala sportowa 
w Kikole. W ogłoszeniu o przetargu 
umieszczono ponownie warunek 
trudny do spełnienia dla wielu po-
tencjalnych wykonawców. Chodziło 
o udokumentowanie realizacji za-
dania o wartości równej lub wyższej 
niż cena kosztorysowa, wynosząca 
5,3 miliona złotych. W rezultacie 
przetarg przegrała firma proponują-
ca najniższą cenę i mogąca pochwa-
lić się budową podobnego obiektu, 
ale o niższej wartości, wygrało zaś to 
samo przedsiębiorstwo, które wcze-
śniej zatrudniono przy Szkole Pod-
stawowej w Woli. Smaczku sprawie 
dodaje fakt, że owa przegrana firma 
równocześnie zbudowała identycz-
ną co do konstrukcji halę w nieodle-
głych Bobrownikach, a zatem dyspo-
nowała stosownym potencjałem. Tu 
rodzą się pytania. Dlaczego w Spe-
cyfikacji Istotnych Warunków Zamó-

wienia pojawiały się warunki, które 
spełniała tylko jedna firma w powie-
cie? Czy istniały jakieś powiązania 
pomiędzy Urzędem Gminy w Kikole 
a firmą, która szczęśliwie wygrywa-
ła wspomniane przetargi?

Podatki

W kwestii podatku rolnego nie ma 
większego sensu prezentowanie ar-
gumentów kilkakrotnie eksponowa-
nych na zaprzeczenie tezom pana 
Jacka Zająkały, gdyż on ich najzwy-
czajniej w świecie nie uznaje. Już 
raz wyjaśniałem, że wysokość kwoty 
podatku rolnego narzuca państwo! 
Gmina jedynie może zastosować od-
powiednio niższą stawkę. Moja wy-
powiedź zamieszczona w CLI w 2013 
roku wskazywała, że stawka podatku 
uchwalona przez nas na rok 2012 wy-
nosiła 74 procent, co oznacza, iż by-
ła niższa dokładnie o 26 procent od 
stawki obowiązującej w latach 2010-
2011 (100 procent), przyjmowanej 
przez poprzednią radę (obie stawki 
wyróżniłem w tabeli). Podkreślam 
raz jeszcze - kwota podatku rolnego 
ogłaszana przez GUS w żadnej mie-

STAWKI PODATKU ROLNEGO 
 NA LATA 2004-2011 

WÓJT JACEK ZAJĄKAŁA 

STAWKI PODATKU ROLNEGO 
NA LATA 2012-2014 

WÓJT JÓZEF PREDENKIEWICZ 
Rok Kwota podatku 

wg GUS 
(średnia cena 
skupu żyta 

ogłoszona przez 
Prezesa GUS 
pomnożona 
przez 2,5) 

Kwota podatku 
przyjęta w gminie 

Kikół 
(średnia cena 
skupu żyta 

uchwalona przez 
Radę Gminy Kikół 
pomnożona przez 

2,5) 

Stawka 
podatku 
/kol. c 

dzielona 
przez kol.b/ 

x 100 

Rok Kwota podatku 
wg GUS 

(średnia cena 
skupu żyta 

ogłoszona przez 
Prezesa GUS 
pomnożona 
przez 2,5) 

Kwota podatku 
przyjęta w gminie 

Kikół 
(średnia cena 
skupu żyta 

uchwalona przez 
Radę Gminy 

Kikół pomnożona 
przez 2,5) 

Stawka 
podatku 
/kol. g 

dzielona 
przez kol. 

f/ 
x 100 

a b c d e f g h 

2004 86,40 86,40 100% 2012 185,45 137,50 74% 

2005 94,20 89,00 94% 2013 189,65 137,50 72% 
2006 69,70 69,70 100% 2014 173,20 137,50 79% 
2007 88,80 80,00 90%    
2008 145,70 100,00 69%    
2009 139,50 105,00 75%    
2010 85,25 85,25 100%    
2011 94,10 94,10 100%    

ŚREDNIA STAWKA  91% ŚREDNIA STAWKA 75% 

 

rze nie zależy od samorządu gmin-
nego, a jest pochodną średniej ceny 
zboża. W ciągu kilkunastu minionych 
lat kształtowały się owe wielkości 
jak w tabeli na dole tej strony. 

Radny powiatowy zauważa: „Do-
chody z podatku rolnego w obecnej 
kadencji wyniosą o milion złotych 
więcej. Dodatkowy milion złotych, 
Szanowny Rolniku, to około 700 
zestawów kamienia.” Zapewne te 
zestawy byłyby zakupione. Ale do-
datkowy milion z podatku rolnego 
w obecnej kadencji to 250 tysięcy 
złotych rocznie, każdego zaś roku 
gmina musi wydać około 1,8 milio-
na złotych z tytułu różnych zobo-
wiązań, w tym również z powodu 
zaciągniętych wcześniej kredytów. 
Pytanie: kupować kamień czy spła-
cać kredyty i odsetki?

Ograniczanie bezrobocia 
i sprawy oświatowe

Na początek cytat z listu otwartego: 
„Swoje rządy wójt Predenkiewicz 
rozpoczął raczej od podnoszenia 
bezrobocia w gminie Kikół. Zwol-
nionych zostało lub ‘zmuszonych’ 
do odejścia z pracy kilku pracowni-
ków urzędu” (koniec cytatu). Pew-
nie pan Jacek Zająkała zapomniał, 
że pierwszą osobą zwolnioną bez-
podstawnie i bezprawnie była obec-
na dyrektor Zespołu Szkół w Kikole 
Małgorzata Rzepczyńska. Działo się 
to w 2006 roku, a gmina musiała 
decyzją sądu wypłacić odszkodowa-
nie. Jeżeli idzie o zatrudnienie mo-
jej szwagierki w szkolnej stołówce, 
to mój udział w tym akcie polegał 
na tym, że przyjąłem ją do pracy 
w budynku w Suminie w momen-
cie krytycznym dla jej rodziny, po 
wypadku drogowym, któremu uległ 
jej mąż. Zatrudnienie miało miejsce 
w 2003 roku, a możliwe było dzię-
ki zwolnieniu legalnie istniejącego 
etatu, przewidzianego w arkuszu 
organizacyjnym szkoły. 

W rewanżu przypomnę radne-
mu powiatowemu, w jakich oko-
licznościach rozpoczynał karierę 
w naszej gminie. Otóż do pierwszej 
pracy w Szkole Podstawowej w Woli 
przyjmowała go jego własna ma-
ma. Zapewne w tym fakcie nie do-
strzega zatrudnienia rodzinnego, 
czy choćby po tzw. znajomości? Co 
do kwestii zatrudniania krewnych 
i znajomych, to zajrzyjmy do szkół, 
przedszkola, Urzędu Gminy. Czy 
tam nie spotkamy dużej liczby ko-
legów i znajomych pana Jacka Za-
jąkały? 

Krótki przegląd dokumentów do-
tyczących mechanizmów zatrudnia-
nia za czasów poprzedniej władzy 
świadczy o dość swobodnym podej-
ściu do zasad transparentności.    
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I Gminnym Turniej Warcabowy dla szkół podstawowych rozegrano w SP w Woli

Prezentuję Państwu kuriozum na 
skalę województwa, a może i kra-
ju, czyli załącznik do aneksu(!) do 
arkusza organizacji Szkoły Podsta-
wowej w Kikole. Papier ów (bo nie 
jest to dokument w świetle prawa) 
„legalizował” zatrudnienie pewnej 
nauczycielki w SP w Kikole oraz 
umożliwił dokonanie oceny pracy 
potrzebnej do udziału w konkursie 
na dyrektora Publicznego Gimna-
zjum w Kikole. Pierwotna data 11 
listopada została przerobiona na 
07 listopada. Czyżby się ktoś zo-
rientował po czasie, że w Święto 
Niepodległości raczej się w Polsce 
nie pracuje? Co jeszcze jest nie tak 
w owym załączniku? Procedura 
zatrudniania nauczycieli wymaga, 
aby na takim dokumencie wyraził 
swoją opinię właściwy wizytator 
kuratorium, a także żeby zatwier-
dził go organ prowadzący, czyli 
wójt. W tym wypadku nie ma innej 
pieczątki, oprócz dyrektora SP w Ki-
kole. Biorąc powyższe pod rozwagę, 
wygląda na to, że przedmiotowe za-
trudnienie miało charakter utajnio-
ny za publiczne pieniądze. 

Do wygrania konkursu na dyrek-
tora szkoły potrzebne jest uzyskanie 
większości głosów członków sto-
sownej komisji. Opisywany konkurs 
na stanowisko dyrektora Publiczne-
go Gimnazjum w Kikole odbył się 11 
czerwca 2007 roku. Komisja liczyła 
11 osób. Zwyciężczyni, zatrudniona 
wcześniej w SP w Kikole, na pod-
stawie wyżej omówionego „doku-

mentu” pokonała konkurencję sto-
sunkiem głosów 6:5. Kiedy po kilku 
miesiącach sprawdzono uprawnie-
nia osób zasiadających w owej ko-
misji, okazało się, że wójt zaprosił 
do jej składu, m.in., szefa kikolskiej 
jednostki organizacyjnej ZNP, która 
nie istniała od 2004 roku! Czy ten 
właśnie pan oddał szósty głos na 
wagę zwycięstwa, pozostanie ta-
jemnicą kręgu kilkorga osób.

W krótkim czasie po tych zda-
rzeniach kuratorium wielokrotnie 
sygnalizowało przekraczanie norm 
zatrudniania nauczycieli. Według 
mojej wiedzy, zjawisko negatyw-
nego opiniowania arkuszy organi-
zacyjnych nie występowało nigdy 
przed kadencjami poprzedniego 
wójta i nigdy po tym okresie. 

Wyjaśniając wątpliwości doty-
czące nadmiernego zatrudnienia 

w przeszłości w kikolskiej oświa-
cie, łatwo dowieść, że jako pierwsi 
dostrzegli je pracownicy kurato-
rium, a nie Krzysztof Kuczkowski. 
Jak pokazują dokumenty, zatrud-
niano wówczas także pokątnie, 
bez oglądania się na obowiązujące 
procedury. Odpowiedzieć wypada 
na pytanie, nurtujące pana radne-
go powiatowego: Gdzie jest te 600 
tysięcy oszczędności? Gdzie oszczęd-
ności z zamknięcia Gimnazjum w Su-
minie?... Ta władza miała być taka 
oszczędna, a do oświaty cały czas 
dokłada się około 2 miliony z naszych 
podatków! Oto i odpowiedź. Pod ko-
niec rządów poprzedniej władzy do 
oświaty dokładano rocznie 3 milio-
ny złotych, jak mniemam z podat-
ków mieszkańców gminy kikolskiej, 
a nie jakiejś innej. Teraz są to 2 mi-
liony. Zaoszczędzony milion złotych 

przeznaczamy, m.in., na inwestycje 
(nie sięgając po kredyty), ale także 
na spłatę zobowiązań zaciągnię-
tych do 2010 roku. 

Poprawa jakości pracy szkół 
- oświata

Jako dyrektor gimnazjum wielokrot-
nie sygnalizowałem występowanie 
niepokojących zjawisk, których by-
liśmy świadkami swego czasu. Cho-
dziło, m.in., o niechlubne zdarzenia 
dotyczące sprawdzianów przepro-
wadzanych na koniec szóstej klasy, 
jakie miały miejsce w niektórych 
szkołach podstawowych na terenie 
gminy Kikół. Podam przykład, choć 
nie był on jedynym. Uczniowie jed-
nej ze szkół mieli wynik najwyższy 
w Polsce! Podobny rezultat uzyskało 
zaledwie kilka szkół w całym kraju! 
Kiedy sprawdziliśmy poziom wiedzy 
tej grupy uczniów po wakacjach, 
okazało się, że wielu z nich wykazu-
je deficyty sięgające klas nauczania 
początkowego!   

Nie trzeba było czekać na efekty 
takich cudów mniemanych. W 2006 
roku jedna z klas gimnazjum uzy-
skała tak niski rezultat na egzami-
nie, że pogrążyła całą szkołę. Mo-
ja reakcja na ten fakt polegała na 
jego ujawnieniu podczas zebrania 
z rodzicami oraz na ogłoszeniu re-
zygnacji z ubiegania się o kolejną 
kadencję na stanowisku dyrektora 
gimnazjum. W swoim czasie wzią-

łem odpowiedzialność za wyniki 
szkoły jako dyrektor, dzisiaj dowia-
duję się od byłego wójta, że jestem 
odpowiedzialny za nie również jako 
przewodniczący komisji oświaty. 
Poproszę o sprecyzowanie zakre-
su tejże odpowiedzialności. Zresz-
tą pisząc o wynikach nauczania 
w szkołach, autor listu otwartego 
dokonał drobnej manipulacji, twier-
dząc, że wyniki są coraz gorsze. Nie 
przedstawił mianowicie żadnych 
zestawień, nie objaśnił też, co rozu-
mie pod pojęciem „coraz gorsze”? 
A wypadało napisać gorsze niż kie-
dy, gorsze w porównaniu z jakimi?  

Wilkowyjce za 5,50 zł

W czerwcu bieżącego roku Kikół po 
raz wtóry gościł tysiące osób z mniej 
i bardziej odległych zakątków woje-
wództwa, a nawet spoza jego granic. 
Na imprezę olbrzymiej, jak na wa-
runki kikolskie, rangi wyłożyliśmy 
38 tysięcy zł. W gminie mieszka ok. 
7 tysięcy osób, zatem w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca oraz w jego 
imieniu wydaliśmy niecałe 5 zł i 50 
gr, co tak bardzo nie podoba się by-
łemu włodarzowi gminy. Zamiast 
komentarza mam pytanie do pana 
Jacka Zająkały, czy gdyby swego cza-
su zgłosił się do niego, jako do wójta, 
pan Piotr Pręgowski z propozycją 
współorganizowania Wilkowyjców, 
to czy zdecydowałby się na dofinan-
sowanie takiego przedsięwzięcia? 

Ciąg dalszy listu otwartego radnego 
powiatu lipnowskiego Jacka Zająkały 

Fragment załącznika do aneksu, legalizującego potajemne zatrudnienie 
nauczycielki, z przerobioną datą, bez wymaganych podpisów wizytatora i wójta
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„Sprzątania 
Świata” w Kikole

W poniedziałek, 22 września, harce-
rze i uczniowie Zespołu Szkół w Ki-
kole wzięli udział w akcji „Sprzątanie 
Świata 2015”. Porządkowano głów-
nie teren przy szkole, ale także lasek 
w Lubinie. Na dwóch pierwszych 
zdjęciach Kuba i Adrian z tym, co po-
zbierali oraz opiekunki Samorządu 
Uczniowskiego - Barbara Jasińska 
i Zofi a Sadowska. Na wspólnej foto-
grafi i młodzież już po sprzątaniu la-
sku w Lubinie.               FOT. NADESŁANE
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JÓZEF PREDENKIEWICZ

Autor listu, pan Jacek Zająka-
ła, kilkakrotnie używał mojego 
nazwiska, jak również poruszał 
działalność mojej rodziny, a kon-
kretnie mojej żony, pisząc przy 
tym nieprawdę lub próbując za-
sugerować Państwu fałsz. Dlate-
go zdecydowałem się na napisa-
nie tego wyjaśnienia.

W zdaniu: „Najważniejsze obiet-
nice Józefa Predenkiewicza i jego 
ekipy” (cytat z listu) autor chce 
nam wszystkim wmówić, że radni 
gminy wybierani są przez wójta 
i tworzą „jego ekipę”. To przecież 
ogół mieszkańców w wyborach 
samorządowych wybiera swoich 
przedstawicieli do Rady Gminy 
(ktoś tu nie odrobił lekcji z wy-
chowania obywatelskiego). Jako 
kandydat na wójta miałem swój 
program. Co zostało wykonane 
z tego programu, jest szczegółowo 
opisane wcześniej. Wymienię kilka 
faktów:

Mamy Internet w każdej wsi, że-
by najbiedniejsi mogli też z niego 
korzystać. Gmina zapewniła dla 
15 najbardziej potrzebujących ro-
dzin nie tylko Internet, ale i kom-
putery. 

Pan Zająkała przedstawia wiele 
tabel, porównujących „obecny stan 
realiów z życia gminy” ze stanem 
za jego władzy. Jedno z porównań 
przedstawia wykonanie dróg przez 
jego dwie kadencje (8 lat), bardzo 
mijając się z prawdą. Dlaczego? Po-
nieważ wiele z wymienionych dróg 
przygotowanych było za kadencji 
wójta Kiełkowskiego. 

W jaki sposób wykonywano dro-
gi za kadencji pana Zająkały (sze-
rokość tych dróg, wykończenie 
poboczy i zjazdów), pozostawię 
do Państwa oceny. Na zebraniach 
w Sumine, Lubinie i Ciełuchowie 
stawiano wnioski o przebudowę 
tych dróg, bo są tak kiepsko wyko-
nane. Nie mogą minąć się dwa po-
jazdy osobowe, nie mówiąc o cięż-
kim sprzęcie rolniczym. 

Oczyszczalnie!

Autor listu ponownie mija się 
z prawdą, bo przygotował w 2007 
roku 34 projekty oczyszczalni, 
a nie jak napisał 60 i nigdy nie wy-
stąpił o jakiekolwiek środki na do-
finansowanie. Budowa przydomo-
wych oczyszczalni rozpoczęła się 
w 2012 roku, w roku 2012 i 2014 
wybudowano 366 oczyszczalni 
przy wsparciu 70 procent kosztów 
ogólnych inwestycji z Urzędu Mar-
szałkowskiego.     

Ograniczenie bezrobocia!

Bezrobocie w gminie Kikół, wg 
danych PUP, zmalało z 785 osób 
pod koniec 2010 roku do 710 osób 
w 2012 roku. W roku 2013 znacznie 
zwiększyła się liczba osób z prawem 
do zasiłku, jest to efekt zatrudnia-
nia ludzi do prac interwencyjnych 

i robót publicznych, których pan 
Zająkała jest przeciwnikiem, czego 
dał wyraz na sesji Rady Powiatu 
w Lipnie. Jako radny z terenu gminy 
Kikół zwrócił się do dyrektora PUP 
z apelem, aby do gminy Kikół nie 
kierował na prace interwencyjne 
i roboty publiczne (cytat: „Siedzą 
na korytarzach i nic nie robią, i nie 
mówią dzień dobry”). Krótko mó-
wiąc, hasło wyborcze pana Zająkały 
powinno brzmieć: Bezrobotni nie-
potrzebni, niech te 710 osób opuści 
gminę! 

Poprawa jakości pracy szkół!

Szczegóły opisał pan Kuczkow-
ski. Ja tylko przypomnę, że tyle 
nadgodzin było w szkole w Kikole. 
W jednej z tabel zostały wykazane 
potrzebne inwestycje sportowe na 
terenie gminy. Do tych inwestycji 
jest wiele zastrzeżeń, które wyka-
zywał pan Kuczkowski. Ja tylko 
przypomnę, że sala gimnastyczna 
jest niewymiarowa, boiska orlik do 
gry w piłkę nożną również niewy-
miarowe. 

Wymiana dachu jakże potrzeb-
na, tyle tylko że bez docieplenia 
i wykorzystania poddasza, ale za 
to stworzono basen między łączni-
kiem do sali sportowej i stołówki. 
Wszystkie wody opadowe z połowy 
dachu sprowadzono w to miejsce. 
Wymieniono dach na blachę, ale 

Komentarz i wyjaśnienia do listu otwartego 
radnego powiatowego Jacka Zająkały 

nie zamontowano instalacji odgro-
mowej. Obiekty sportowe nie zo-
stały przekazane szkole, a zostały 
w zarządzie gminy. A może Ogoń-
czyka??? 

Pan Zająkała przypisuje sobie 
w 2011 roku wniosek na sprzęt 
komputerowy, który został zaku-
piony w 2012 roku. Tego już nie 
obejmowała kadencja pana wójta 
Zająkały.

Kolejny punkt listy brzmiał: 
Sprawa wody i jej dostarczania.

Wiem, że trudno się pogodzić 
autorowi listu z faktem rozwiąza-
nia tego problemu w bardzo prosty 
sposób. Receptą okazała się chwila 
przemyśleń, odrobina dobrej wo-
li, dobra współpraca z inną gminą 
i niewielkie koszty - to pozwoliło 
zażegnać problem. 

Zupełnie czymś innym jest 
pierwsza część wypowiedzi, do-
tyczącej wody w tym liście. Ileż 
trzeba mieć w sobie zazdrości, za-
wiści, że ktoś potrafił coś zrobić 
z tym problemem. Pan Zająkała pi-
sze tak, jakby chciał stwierdzić, że 
moja żona prowadząc działalność 
gospodarczą, budując wodociągi, 
montowała mniejsze przekroje rur, 
co jest przyczyną braku wody na te-
renie gminy.

Wyjaśniam panu Zająkale, że 
moja żona prowadząc działalność 
gospodarczą, była właścicielem fir-
my, wykonywała wiele zadań w kil-
ku gminach: Lipno, Chrostkowo, 

Zbójno, Radomin, Kikół, Czerni-
kowo, ale zawsze zatrudniano kie-
rowników budów z uprawnieniami 
(ludzi wykwalifikowanych) i to oni 
odpowiadali za te inwestycje. 

Ponadto ze strony gminy przy 
odbiorach byli inspektorzy nadzo-
ru i przedstawiciele urzędów. Za-
pewniam autora listu, że nigdy by 
nie doszło do takiej sytuacji, jaka 
miała miejsce za wójta Zająkały 
w szkole w Woli, gdyby inwestycja 
była prowadzona przez firmę mojej 
żony. 

Jeżeli Pan twierdzi, że po dojściu 
do władzy będzie pan odkopywał 
rury sprzed 24 lat, by zmierzyć 
przekrój, to moje pytanie brzmi: 
Czy będzie pan również pytał lu-
dzi odpowiedzialnych w tamtym 
czasie za budowę? Mogę wskazać 
autorowi listu, kto jeszcze pełnił 
w tamtych latach określone funk-
cje w nadzorze.

Organizacja utrzymania dróg 
w okresie letnim i zimowym!

Jak się to zmieniło, każdy wi-
dzi: nie wysypujemy suchej masy 
z popiołu, która po tygodniu wy-
pada, a zalewamy masą na gorąco 
z grysem. Używana jest większa 
liczba ciągników do odśnieżania, 
co znacznie skraca czas odśnieża-
nia i daje dochody zatrudnianym 
przy tych pracach rolnikom z te-
renu gminy. Ocenę pozostawiam 
Państwu.

Podatki!

Były już tyle razy omawiane, ale 
ponownie wraca do tego tematu au-
tor listu, wprowadzając w błąd opi-
nię publiczną. Przypominam, że wy-
sokość podatku rolnego od jednego 
hektara jest zależna od średniej ce-
ny jednego kwintala żyta, podawa-
nej corocznie przez GUS, pomnożo-
nej przez 2,5. Obecnie Rada Gminy 
Kikół obniżyła podatek rolny z mak-
symalnej stawki 173,20 zł na 137,50 
zł. W roku 2012, obniżając maksy-
malną cenę żyta o 26 procent, co 
spowodowało łącznie zniżkę ok. 
622 tysiące zł i o taką kwotę gmina 
otrzymała na rok 2013 niższą sub-
wencję.                                                  
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Przykład inwestycji zrealizowanej za kadencji pana Zająkały. A może jeszcze wężej? Byłoby więcej kilometrów!

R O Z W Ó J  I N F R A S T R U K T U RY 
D R O G O W E J :

ponad 10 km nowych nawierzchni 
asfaltowych;

4,4 km nowych chodników na 
terenie gminy;

460 m nowych ulic;

3,7 km drogi z tłucznia. 
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Wydatki na administracje!

Autor listu, będąc wójtem, tworzył 
dodatkowe jednostki organizacyjne. 
W ten sposób rozłożył koszty ogól-
ne administracji na działy. Ponad-
to pracowników interwencyjnych 
klasyfikowano inaczej, żeby zataić 
koszty administracji.

Najlepszym przykładem jest GZE-
APO (Gminny Zespół Ekonomicz-
no-Administracyjny) - było tam 
tyle osób z dodatkiem funkcyjnym, 
a GZEAPO rozliczano jako oddziel-
ną jednostkę. Ja tę fikcję przerwa-
łem, wprowadzając GZEAPO do 
struktur urzędu, przejmując jedno-
cześnie koszty administracyjne.

W kosztach administracyjnych 
mieszczą się również prace inter-
wencyjne, roboty publiczne, prace 
społecznie użyteczne - jest to nieba-
gatelny koszt, który w mojej kaden-
cji wyniósł 800 tysięcy zł. Do wydat-
ków na administrację pan Zająkała 
zaliczył również wydatki inwesty-
cyjne, do których należał zakup au-
tobusu w kwocie ok. 240 tysięcy zł.

Kadencja pana Zająkały to likwi-
dacja szkół w Trutowie i Grodzeniu.

Dopiero za mojej kadencji budyn-
ki te zagospodarowano:
Trutowo - lokale mieszkalne;
Grodzeń - mieszkania socjalne;
nieruchomość w Ciełuchowie 

na mieszkanie socjalne.

Podwyżka płac, o której tyle mó-
wi pan Zająkała, dla kadry kierow-
niczej w kadencji 2006-2010 pana 
Zająkały wyniosła 38,6 procent. 
Podwyżka w 2011-2014 kadencja 
wójta Józefa Predenkiewicza wy-
niosła 12,5 procent.

Podatki to bardzo wrażliwy te-
mat, pewnie dlatego autor listu tak 
często do nich wraca, a może chce 
w ten sposób odwrócić uwagę od 
faktów, które miały istotny wpływ 
na bezpośrednie dochody rolników 
naszej gminy. Może należy zadać 
pytanie autorowi listu, dlaczego 
wielu rolników pozbawił dopłat 
z ONW ? Dlaczego nie złożył wnio-
sku o zaliczenie obszarów gminy 
Kikół do terenów o niekorzystnych 
warunkach w roku 2004 ani w dru-
gim terminie 2006 roku?

Gmina Kikół ani w pierwszym, 
ani w drugi terminie nie złożyła 
takich wniosków. Przypominam, 
że ościenne gminy - np.: Czerniko-
wo, Lipno, Chrostkowo oraz Zbójno 
- złożyły wnioski i otrzymały dopłaty.

Każdy z rolników mógł otrzymać 
180 zł lub 240 zł rocznie do każdego 
hektara, który posiadał: 
10 lat x 180 zł = 1800 zł do każ-

dego ha w gospodarstwie;
lub
10 lat x 240 zł = 2400 zł do każ-

dego ha w gospodarstwie. 
Różnica w podatku, jaki obowią-

zywał za wójtowania pana Jacka 
Zająkały a obecnym, wynosi 43,10 
zł, które zostają w gminie. Kwoty 
przedstawione wyżej 1800 zł do 
każdego hektara lub 2400 zł do każ-
dego hektara mogły trafić do kie-
szeni rolnika bez żadnego wysiłku. 
Z powodu braku wniosku pozostały 
w Unii Europejskiej. Dlaczego? Nie-
wiedza? Odpowiedź po raz kolejny 
zostawię Państwu. 

Czy stwierdzenie: a co my będzie-
my z tego mieli, jest prawdziwe? 

Wspomnę jeszcze o wydatkach 
związanych z promocją gminy, czy-
li: Wilkowyje, dożynki, spotkanie 
wigilijne i wielkanocne, Sołtysiada, 
Oldfest, itp.

Szanowni Państwo, gdy nie orga-
nizuje się żadnych imprez, to też nie 
ponosi się żadnych kosztów.

Lepiej było sobie podnosić pobory 
o 46 procent niż organizować coś dla 
ogółu społeczeństwa (czyli imprezy 
ogólnodostępne). Przepraszam, by-
ła jedna coroczna impreza - pływa-
nie po Jeziorze Kikolskim na „byle 
czym” (po tych imprezach w jeziorze 
zostawały tylko wraki „byle czego”, 
których nikt nie sprzątał). 

Informuję, że sponsorzy wspie-
rający finansowo imprezy w naszej 
gminie, przekazują środki na okre-
ślony cel i nie możemy przeznaczyć 
tych pieniędzy na budowanie dróg, 
chodników czy zakup samochodów, 
jak sugeruje autor tego listu.

Do Wilkowyjców otrzymaliśmy 
ok. 72.000 zł, do dożynek dotację 
ok. 39.000 zł +13.000 zł od spon-
sorów. Inne imprez też miały swoich 
sponsorów. 

Skoro autor listu jest taki oszczęd-
ny i dociekliwy, to może wyjaśnić 
jeszcze inne zachowania, np. ogło-
szenie 28.05.2010 roku pierwszego 
przetargu na sprzedaż działki nad 
Jeziorem Kikolskim za cenę 366 ty-
sięcy zł, sprzedana 29.10.2010 roku 
tuż przed wyborami za 126 tysięcy 
zł, tj. za 34 procent wartości pier-
wotnej. Dlaczego na tej sprzedanej 
działce i innych działkach w tak 
krótkim czasie zaplanowano wydat-
ki inwestycyjne w budżecie gminy 

W  A N A LO G I C Z N YM  O K R E S I E 
P O D W Y Ż K A  P Ł AC  W Ó J TA :

pan Zająkała 2007-2010 46,7 
procent przy 5-letnim stażu pracy;

pan Predenkiewicz 2010-2014 
15 procent przy 40-letnim stażu 
pracy.

Porównanie kwot inwestycji i kredytów 
w poszczególnych latach

Porównując kadencje wójta Jacka 
Zajakały i Józefa Predenkiewicza, 
wnioski nasuwają się same. Jacek 
Zająkała przez lata 2002-2010 
zwiększył zadłużenie z kwoty 
733.000 zł do kwoty 4.728.088 zł, 
doliczając jeszcze kwotę 432.148 
zł subwencji oświatowej, którą 
obecny wójt musiał spłacić, to Ja-
cek Zająkała zostawił dług do spła-
ty w kwocie 5.160.236 zł. Przez 
osiem lat zrealizował inwestycje za 

ok. 16 mln i pozyskał zewnętrzne 
środki w wysokości 3.794.848,30 
zł. Wójt Józef Predenkiewicz przez 
okres 4 lat (czyli o połowę krótszy) 
zrealizował inwestycję na kwo-
tę 10 mln zł, pozyskał ok. 5,4 mln 
zł środków zewnętrznych i nie 
zwiększył zadłużenia gminy, lecz 
zmniejszył o 130 tys. zł. 

Wioletta Frej,
skarbnik gminy Kikół

na rok 2011 dla nowego wójta i no-
wej rady? 

Dlaczego planowano inwesty-
cje w budżecie gminy na 2011 rok 
na działkach (gruntach Skarbu 
Państwa za ponad 340 tys. zł), ten 
grunt stał się dopiero własnością 
gminy w 2014 roku.

Dlaczego wcześniejsze inwestycje 
były spłacane kredytami, bez zdo-
bywania środków zewnętrznych, 
co w rezultacie doprowadziło gmi-
nę do wzrostu wysokości kredytów 
z ok. 700 tys. zł w 2002 roku do ok. 
4,7 mln zł na koniec 2010, zatem za-
dłużenie kredytowe wzrosło ponad 
sześciokrotnie.

Dlaczego nie spłacono niesłusz-
nie pobranej subwencji oświatowej 
na 470 tysięcy zł w roku 2009, cho-
ciaż informacja o nieprawidłowym 
naliczeniu była już w lutym 2010 
roku. 

Na koniec jeszcze jedno pytanie 
do autora listu, choć tu nie trzeba 
pytać. Autor listu pisze, że 4 lata 
temu wycofał się z walki o fotel 
wójta, przede wszystkim dlatego, 
że nie chciał obiecywać przysło-
wiowych gruszek na wierzbie, czyli 
nie miał nic do zaoferowania spo-
łeczeństwu. Brak było pomysłu na 
uchronienie tej gminy przed dalszą 
degradacją, na jej rozwój, na zmia-
nę wizerunku. 

Dziś wiemy, że autor listu widzi 
możliwości jej odnowy, bo:
ustabilizowano bilans;
pozyskuje się środki unijne;
przygotowuje się nowe inwe-

stycje;
pozyskane są nowe środki (np. 

w Środowiskowy Dom Pomocy Spo-
łecznej).
gmina jest wierzytelna.

Czy uważa pan, panie Zająkała, 
że to społeczeństwo da się ponow-
nie chwycić na tanią propagandę?

I jeszcze drobna dygresja 
na koniec

Mówienie nieprawdy, podawanie 
danych z sufitu wymienionych przez 
siebie (Czy uważa pan, że mówiąc 
100 razy nieprawdę, stanie się ona 
prawdą? Na szczęście, mieszkańcy 
naszej gminy myślą inaczej). Mówie-
nie o dużym doświadczeniu zawo-
dowym, kiedy przepracowało się 3 
miesiące.

Niższe podatki, opłaty za śmieci. 
Podatki ustala Rada Gminy, nie 

wójt! Czy jest to 8-letnie doświad-
czenie w samorządzie? Tym samym 
zmienia pan ustawę o samorządzie 
gminnym, wchodzi w kompetencje 
rady. 

Obiecanka obniżenia wydatków 
na administrację. 

Czas dla interesanta nie tylko we 
wtorki. A jak było za pana 8-letniej 
kadencji? Przyjmowanie na koryta-
rzu, chodniku itd. z telefonem przy 
uchu. A obecny wójt czeka za inte-
resantem. „Tagmet” zatrudnia teraz 
6 osób, działa bez udziału pana czy 
obecnego wójta. Gdybyśmy mieli pa-
trzeć takimi kategoriami, to przez te 
4 lata mojej kadencji powstało „Na-
rolko” - ok. 10 osób zatrudnionych, 
„Dino” - ok. 12 osób zatrudnionych. 
A to 4 lata kadencji a nie 8 lat i nie 
przypisujemy sobie tego, tylko dzię-
kujemy przedsiębiorcom za wybra-
nie naszego terenu na inwestycje i za 

zaufanie dla władzy samorządowej 
z tego terenu. Kłamstwem jest mó-
wienie o świetlicach środowisko-
wych, które zakwestionowała nam 
RIO i nakazała zaprzestać prowa-
dzenia tych świetlic - kolejny brak 
wiedzy o samorządzie terytorial-
nym. 

Stadion w Zajeziorzu. A co w Za-
jeziorzu pan zostawił? Rozebrał pan 
ogrodzenie, ławeczki piłkochwyty, 
a obecnie będzie pan robił stadion 
sportowy - kolejne gruszki na wierz-
bie, a miał ich pan nie obiecywać.

Józef Predenkiewicz
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K I KO L S K A  L I G A  O R L I K A  2014/2015   R U N D A  J E S I E N N A

W odpowiedzi na bardzo duże 
zainteresowanie drużyn rozgryw-
kami Kikolskiej Ligi Orlika oraz wy-
soki poziom gry zespołów, została 
zorganizowana Kikolska Liga 
Orlika 2014/2015 - runda jesien-
na o Puchar Wójta Gminy Kikół. 
O mistrzostwo KLO walczy obec-
nie 10 drużyn w IX kolejkach. Po 

raz pierwszy rozgrywki KLO pro-
wadzone są w dwóch rundach - je-
siennej i wiosennej. Jesienna edy-
cja KLO rozpoczęła się 28 sierpnia, 
zakończy się w najbliższą niedzie-
lę, 19 października. Serdecznie 
zapraszamy na fi nał rozgrywek, 
w których liderem jest drużyna 
Dream Team (na zdjęciu).

TABELA WYNIKÓW

(po 7 kolejkach)
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Plac Kościuszki 7, 
87-620 Kikół 
telefon: +48 54 289 46 70, 
fax: +48 54 289 46 70

Przygotowanie i druk: 
Express Media ul. Warszawska 13, 
85-058 Bydgoszcz, tel. 52 32 60 730, 
www.expressmedia.pl

Druk: Drukarnia Express Media 
Bydgoszcz, 
ul. Grunwaldzka 229, 
tel. 52 58 12 310.

W I D Z I E L I Ś M Y

Działają nie tylko dla siebie
Członkowie Polskiego Związku Eme-
rytów Rencistów i Inwalidów koło 
nr 3 w Kikole prowadzą szeroką 
działalność także na rzecz miesz-
kańców gminy Kikół. - Włączyliśmy 
się aktywnie do realizacji Festiwalu 
Piosenki Ranczerskiej „Wilkowyjce”, 
wystawiając pawilon, w którym czę-
stowaliśmy ciastkami oraz nalewką 
o wdzięcznej nazwie „Wiśnia orien-
talna 2011”, a także kawą i herbatą 
- mówią seniorzy. - W lipcu wspólnie 
z wójtem gminy Kikół zrealizowali-
śmy wyjazd integracyjny dla miesz-
kańców naszej gminy do Malborka 
i Szymbarku na Kaszubach. W wy-
jeździe udział wzięło 49 osób z 11 
sołectw. Z wyjazdu przywieźliśmy 
wspaniałe, nie dające się zapomnieć, 
wspomnienia.
Nasi członkowie wybrali się także 
do Szafarni na koncert „Greckie Me-
lodie”. Pod koniec sierpnia braliśmy 
udział w pikniku integracyjnym 

na Ranczu w Skępem. Bawiliśmy się 
wspólnie z członkami wszystkich kół 
z powiatu Lipno oraz z kierownic-
twem Zarządu Okręgowego z Toru-
nia. Grupa naszych członków z prze-
wodniczącym M. Sławkowskim pod 
koniec sierpnia przez ponad tydzień 
pracowała nad zbudowaniem wień-
ca dożynkowego, który w dożynkach 
gminnych zajął pierwsze miejsce, 
a w obchodach powiatowych w Karn-
kowie otrzymał dyplom. Nagrodą za 

najlepszy wieniec dożynkowy w gmi-
nie był wyjazd rehabilitacyjno-tera-
peutyczny do Ciechocinka. W wyjeź-
dzie wzięli udział także mieszkańcy 
niezrzeszeni w ZERiI koła nr 3 w Kikole.
W planach na najbliższy czas seniorzy 
mają wyjazd integracyjny, organizo-
wany wspólnie z wójtem gminy Kikół 
Józefem Predenkiewiczem do Teatru 
Muzycznego w Łodzi na koncert 
pt. „Wielka sława to żart.”

TEKST I ZDJĘCIA: MIECZYSŁAW SŁAWKOWSKI
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W I D Z I E L I Ś M Y

Ofi cjalne otwarcie 
drogi w Suminie

W niedzielę, 28 września, w Su-
minie odbyło się poświęcenie 
nowo wyremontowanej drogi. 
Odcinek o długości 1280 me-
trów wykonała fi rma Przed-
siębiorstwo Robót Drogowych 
z Lipna. Łączna wartość inwe-
stycji to 248.432,10 zł. 

Poświęcenia dokonał proboszcz 
parafi i w Suminie ksiądz Andrzej 
Minko. Uroczyście wstęgę prze-
cinali: ksiądz Andrzej Minko, wi-
ceprzewodniczący Rady Gminy 
Kikół Tomasz Detmer, sołtys so-

łectwa Sumin Bożena Rakowska, 
prezes PRD Stanisław Sadłowski, 
inspektor nadzoru budowlanego 
Mirosław Grodaszewski, prze-
wodniczący Rady Gminy Jacek 
Sadowski oraz wójt gminy Kikół 
Józef Predenkiewicz. 
W otwarciu drogi uczestniczyło 
również wielu mieszkańców Su-
mina, dla których modernizacja 
tej trasy była bardzo ważną i wy-
czekiwaną inwestycją.

     TEKST I ZDJĘCIA: 
KRZYSZTOF KOŃCZALSKI
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