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IV Finał Piosenki Ranczerskiej 
„Wilkowyjce 2015”

KRZYSZTOF KOŃCZALSKI

Już za kilka dni - 26 czerwca 
- Kikół ponownie stanie się 
ogólnopolską stolicą piosenki 
i rozrywki. Na finał popularnego 
Festiwalu Piosenki Ranczerskiej 
„WILKOWYJCE 2015” przyjadą 
tysiące ludzi.

Podczas festiwalu gościć będziemy 
wielu znanych aktorów z serialu 
„Ranczo”. Impreza rozpocznie się 
o godz. 15.45 występami lokalnych 
artystów, oficjalne rozpoczęcie 
festiwalu zaplanowano na godz. 
16.45. Po prezentacjach finalistów 
i wręczeniu nagród zwycięzcom 
oraz po rozstrzygnięciu konkursu 

na temat PROW 2007-2013 wy-
stąpią gwiazdy wieczoru, którymi 
w tym roku będą zespoły Maxel 
oraz Weekend. 

Regionalne smaki, wesołe 
miasteczko i wiele innych atrakcji

Podczas imprezy każdy będzie 
mógł skosztować i zasmakować 
w potrawach oraz smakołykach, 
przygotowanych specjalnie przez 
Koła Gospodyń Wiejskich z powia-
tu lipnowskiego. 

Swoje punkty promocyjno-
-informacyjne będą mieć także 
przedsiębiorcy i instytucje wspie-
rające organizację Festiwalu Pio-

senki Ranczerskiej „WILKOWYJ-
CE” w Kikole. 

Oprócz scenicznej rozrywki, 
przygotowano wiele atrakcji dla 
dzieci i dorosłych w każdym wieku, 
między innymi: malowanie twarzy, 
stoiska i punkty handlowe, wesołe 
miasteczko oraz wznoszenie balo-
nem. Dla tych, którym nie uda się 
dotrzeć na finał w Kikole, będą re-
lacje i wejścia na żywo w TVP.

Trzymamy kciuki za występy 
naszej młodzieży!

Na tydzień przed wielkim finałem 
w Kikole, 20 czerwca w Nowym 
Tomyślu odbędzie się półfinał fe-

stiwalu „WILKOWYJCE”, w któ-
rym mamy mocną reprezentację. 
Uczniowie z naszej gminy zapre-
zentowali bowiem swe talenty 
w Pułtusku, gdzie odbył się ca-
sting do tegorocznej edycji „WIL-
KOWYJC”. Czy zdolna młodzież 
z naszej gminy wystąpi na festiwa-
lowej scenie podczas finału w Ki-
kole, o tym zadecyduje jury.

Uwaga, będzie zmiana 
w organizacji ruchu

Festiwal Piosenki Ranczerskiej 
„WILKOWYJCE” to duża im-
preza plenerowo-rekreacyjna, 
dlatego 26 czerwca nastąpi cza-

sowa zmiana organizacji ruchu 
w obrębie ulic: Targowa, Weso-
ła, Kasztelańska i Nowa. Zmiany 
w organizacji ruchu drogowe-
go obowiązywać będą w godz. 
12.00-24.00. Osoby zamieszkałe 
na ulicach wyłączonych z ruchu, 
będą mogły dojechać do swoich 
posesji na podstawie karty wjaz-
dowej. Karta wjazdowa zostanie 
dostarczona mieszkańcom przed 
dniem imprezy, można ją też ode-
brać osobiście w Urzędzie Gminy 
w Kikole, pokój nr 4. 

4 Więcej o castingu do festiwalu 
„WILKOWYJCE 2015” oraz mapka 

objazdów na stronie 3

Tak bawiono się w Kikole  podczas ubiegłorocznego Festiwalu Piosenki Ranczerskiej „WILKOWYJCE”.  W tym roku - 26 czerwca - również będziemy gościć aktorów serialu „Ranczo”, bawić się będą tysiące ludzi
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1. Trwają prace przy realizacji za-
dania pod nazwą „Przebudowa dro-
gi gminnej nr 170103C Moszczonne 
- Zajeziorze. Etap II na odcinku od 
km 0 + 995 do km 2 + 100 w miej-
scowości Zajeziorze”. Zadanie obej-
muje przebudowę odcinka drogi 
o długości 1105 mb. Wykonana zo-
stanie nawierzchnia asfaltowa wraz 
z regulacją poboczy i odtworze-
niem rowów, powstanie nowa za-
toka autobusowa wraz z peronem 
oraz przejściem dla pieszych. Rejon 
zatoki i przejścia oświetlony zosta-
nie lampą solarną. Powyższe za-
dania wykonuje Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych z Lipna za kwotę 
441 232,52 zł brutto. Na powyższe 
zadanie gmina Kikół otrzymała do-
finansowanie w ramach tzw. sche-
tynówki w wysokości 50 procent 
wartości inwestycji. Zadanie reali-

zowane jest także przy wsparciu fi-
nansowym Powiatu Lipnowskiego. 
Do zakończenia inwestycji pozo-
stało ułożenie powierzchniowego 
utrwalenia nawierzchni na całym 
odcinku drogi.

2. Wykonano profilowanie dróg 
gruntowych na terenie gminy Ki-
kół. Prace zrealizowało Przedsię-
biorstwo Robót Drogowych w Lip-
nie. Łączny koszt usługi wyniósł 
28 148,55 zł.

3. Wybudowano chodnik o dłu-
gości 105 mb przy ulicy Nowej wraz 
z zatoczką postojową dla autobu-
sów szkolnych za 10 tysięcy zł. 

4. Rozpoczęto prace polegające 
na utwardzeniu terenu przy świe-
tlicy wiejskiej w Lubinie. Teren 
wyłożony zostanie kostką betono-
wą, powierzchnia przewidziana do 
utwardzenia ok. 210 mkw.

5. Wykonano usługę kruszenia 
ok. 500 ton gruzu betonowego, 
zgromadzonego przy ulicy Kasz-
telańskiej. Koszt usługi wyniósł  
15 990 zł. 

Gruz posłużył do utwardzenia 
dróg gminnych w miejscowościach: 
Walentowo, Dąbrówka, Janowo, 
Grodzeń, Lubin, Moszczonne, Ki-
kół-Wieś, Kołat, Rybniki oraz Kikół.

6. Zlecono naprawę dróg gmin-
nych o nawierzchni bitumicz-
nej, naprawa wykonana zostanie 
w technologii emulsji asfaltowej na 
gorąco oraz grysów kamiennych. 
Usługę wykonywać będzie firma 
Mar-Dar Marian Tompalski z Ma-
kówca. Prace naprawcze rozpoczną 
się w czerwcu.

7. Dostarczono 1845 ton kru-
szywa - kamień łamany z prze-
znaczeniem na utwardzenie dróg 
gminnych w sołectwach: Ciełu-
chowo, Dąbrówka, Grodzeń, Ja-
nowo, Jarczechowo, Konotopie, 
Lubin, Moszczonne, Trutowo, 
Wola, Wolęcin. Kruszywo zostało 
rozłożone przy użyciu równiarki 
drogowej. Zakupiono również 
140 ton kruszywa - kamień łama-
ny, który zostanie wykorzystany 
do utwardzenie pobocza drogi 
gminnej 170130C Sumin - Mako-
wiska. Łączny koszt dostaw kru-
szywa kamiennego wyniósł: 138 
435,89 zł.

8. Dostarczono 1574 tony kru-
szywa - gruz betonowy z prze-
znaczeniem na utwardzenie dróg 
gminnych w sołectwach: Dąbrów-
ka, Hornówek, Kikół-Wieś, Sumin, 

Walentowo i Zajeziorze. Koszt do-
starczenia kruszywa: 71 632,74 zł.

9. Do Urzędu Marszałkowskiego 
w Toruniu złożono projekt propo-
zycji utworzenia aglomeracji Kikół. 
Obszar aglomeracji obejmuje tere-
ny z istniejącą, jak i planowaną do 
wybudowania, siecią kanalizacji 
sanitarnej. Aglomeracja utworzona 
zostanie w drodze uchwały podjętej 
przez Sejmik Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego. Utworzenie aglo-
meracji umożliwi korzystanie ze 
środków Unii Europejskiej w zakre-
sie gospodarki wodno-ściekowej.

10. Trwają przygotowania do 
obustronnego poszerzenia drogi 
Sumin-Makowiska.

11. Planowane jest ocieplenie 
budynku remizy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Moszczonnem za kwotę  
42 tysięcy zł.

12. Zaplanowano zakup ele-
mentów siłowni zewnętrznej za 
kwotę ok. 10 tysięcy zł przy kom-
pleksie sportowym Zespołu Szkół 
w Kikole.

13. W wakacje zostanie przebu-
dowane ogrodzenie przy Zespole 
Szkół w Kikole.

14. Przez wakacje zostanie tak-
że wymienione pokrycie dachowe 
na II budynku Szkoły Podstawowej 
w Zajeziorzu.

15. Z Funduszu Sołeckiego został 
zakupiony rębak do gałęzi dla so-
łectwa Wymyślin.

16. Na terenie oczyszczalni ście-
ków w Lubinie zostanie zmoderni-
zowany punkt zlewny.

17. Przygotowywane jest opra-
cowanie dokumentacji dotyczącej 
remontu świetlicy wiejskiej w Cie-
łuchowie. 
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Droga gminna w Zajeziorzu zyskała nie tylko nową nawierzchnię asfaltową z wyregulowanymi poboczami, wybudowano 
również zatokę autobusową z zatoką i peronem dla pieszych, które są oświetlane lampami solarnymi
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Pracownicy Urzędu Gminy rozpoczęli układanie kostki brukowej wokół świetlicy 
wiejskiej w Lubinie, do utwardzenia jest prawie 210 metrów kwadratowych
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Droga Sumin-Makowiska jest przygotowywana do obustronnego poszerzenia
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Budynek remizy OSP w Moszczonnem zostanie ocieplony

Redakcja: „Panorama Kikoła” 
- Kwartalnik Gminy Kikół
Siedziba redakcji: Urząd Gminy Kikół 

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.
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                 Zmiana organizacji ruchu w m-ci Kikół
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M A PA  Z M I A N  W  O R G A N I Z AC J I  R U C H U  26 C Z E R W C A

Skeczami zawalczyli o półfinał

KRZYSZTOF KOŃCZALSKI

W amfiteatrze Domu Polonii w 
Pułtusku 31 maja odbył się ca-
sting do IV edycji Festiwalu Pio-
senki Ranczerskiej „Wilkowyjce”. 
Sympatycy serialu „Ranczo” spo-
tkali się, aby zaprezentować swo-
je talenty w licznych kategoriach 
konkursowych.

Swoją mocną reprezentację mia-
ła również gmina Kikół. Dzieci ze 
Szkoły Podstawowej w Woli wraz 
z opiekunem Zbigniewem Bogóskim 
wystartowały w kategorii skeczu, 
dotyczącego PROW-u 2015-2020 

„Jak to jest z tą kasą?”. Akcja skeczu 
rozegrała się w autobusie, który wy-
ruszył z Wilkowyj do Kikoła na Wiel-
ki Finał Festiwalu „Wilkowyjce”.

Uczniowie Gimnazjum z Zespołu 
Szkół w Kikole zaprezentowali dwa 
skecze. „Dzieci Renaty” z opiekunką 
Renatą Kilanowską przeprowadziły 
ankietę w Wilkowyjach, w katego-
rii skeczu „Mądrości z ławeczki”  
- rozmowy o wyborze zawodu 
przez młodych, co warto umieć, by 
nie być bezrobotnym - szkoły zawo-
dowe czekają. 

W tej samej kategorii w humo-
rystyczny sposób na temat wyboru 
zawodu skecz „Kim zostać?” zapre-
zentowali Natalia Witkowska i Pa-
tryk Markowski. 

Kabaret Fantastykszyn z Kiko-
ła wystartował w dwóch różnych 
kategoriach skeczów: „Mądrości 
z ławeczki” oraz „Jak to jest z tą 
kasą?”.

Po wynikach, ogłoszonych 
przez jury - w którym zasiedli 
przedstawiciele organizatora 
castingu w Pułtusku oraz Ewa 
Kuryłło i Piotr Pręgowski - na 
scenie podczas półfinału festi-
walu „Wilkowyjce”, który już 
20 czerwca w Nowym Tomyślu, 
w swoich skeczach zaprezentują 
się uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej w Woli, „Dzieci Renaty” 
oraz Natalia Witkowska i Patryk 
Markowski z Zespołu Szkół w Ki-
kole. 
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Gimnazjaliści z Zespołu Szkół w Kikole wraz z opiekunką Renatą Kilanowską i Piotrem Pręgowskim

Kabaret Fantastykszyn z Kikoła
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Skecz grupy z SP w Woli rozgrywał się w autobusie, który wyruszył z Wilkowyj do Kikoła
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Natalia Witkowska i Patryk Markowski z ZS Kikół
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Jubileusz Publicznego 
Gimnazjum w Kikole (część 4)

KRZYSZTOF KUCZKOWSKI

Dzisiaj ostatnie z serii wspo-
mnień o początkach funkcjono-
wania Publicznego Gimnazjum 
w Kikole. Chciałbym poruszyć 
kwestie trudne, ale na tyle istot-
ne, by odważyć się absorbować 
nimi uwagę Czytelnika. Czyniąc 
to, pragnę przede wszystkim ni-
sko pokłonić się pracownikom 
szkoły, którzy w momencie próby 
zdecydowali się na krok tak po-
ważny, jak rezygnacja z pracy.

Słów kilka o wynikach 
nauczania

Rezultaty uzyskiwane przez na-
szych uczniów na egzaminie 
gimnazjalnym były przedmiotem 
licznych analiz i komentarzy. 
W obiegowej opinii krążą sądy 
i oceny często oderwane od rzetel-
nych danych. Aby dokonać w mia-
rę uczciwej oceny tego aspektu 
pracy szkoły, należy wziąć pod 
uwagę kilka najważniejszych 
kontekstów. Po pierwsze, należy 
pamiętać, że w okresie, o którym 
jest mowa, gimnazjum zmagało 
się z istotnymi trudnościami. Wy-
mienię choćby fakt funkcjonowa-
nia jednostki w dwóch odległych 
od siebie o 6 kilometrów budyn-
kach (Kikół, Sumin). Skutkiem 
takiego stanu rzeczy nauczyciele 
przemieszczali się pomiędzy miej-
scowościami w dużym pośpiechu, 
a i tak często rozpoczynali zajęcia 
z opóźnieniem. Podobny wpływ 
na proces dydaktyczny miały 
warunki lokalowe, a dokładniej 
brak odpowiedniej sali gimna-
stycznej w Kikole i nieustanny 
hałas związany z prowadzeniem 
zajęć wychowania fizycznego na 
korytarzu gimnazjalnym. Po dru-
gie, uwzględnić trzeba uwarun-
kowania środowiskowe. Z reguły 
większe szanse na wyższe noty 
mają uczniowie, pochodzący 
z ośrodków miejskich i z rejonów 
o możliwie niskiej stopie bezrobo-
cia. Wyniki odpowiednich badań 
wskazują, że szanse te zależą tak-
że od poziomu wykształcenia ro-

dziców uczniów oraz od stanu ich 
zamożności. Niestety, gmina Kikół 
- tak w przeszłości, jak i obecnie 
- plasuje się pod tymi względami 
w gronie gmin, mających raczej 
niekorzystne warunki.

Porównując wyniki  egzaminów, 
trzeba mieć na uwadze ogólną 
liczbę szkół typu gimnazjalnego 
w obrębie województwa i okręgu, 
bowiem usytuowanie konkret-
nej szkoły w szeregu podobnych 
placówek i określenie jej miej-
sca w tym ciągu może w jednych 
okolicznościach oznaczać sukces, 
a w innych porażkę. Na przykład 
miejsce setne w stawce 110. kon-
kurentów to raczej porażka, to sa-
mo miejsce pośród 1000 rywali to 
niewątpliwy sukces.

Tytułem wprowadzenia w tema-
tykę osób niezwiązanych ze szkol-
nictwem muszę jeszcze poczynić 
kilka innych uwag. Egzaminy 
w naszym regionie przeprowadza 
Okręgowa Komisja Egzaminacyj-
na w Gdańsku, organizując je na 
terenie składającym się z dwóch 
województw: pomorskiego i ku-
jawsko-pomorskiego. Na intere-
sującym nas obszarze w latach 
2002-2007 funkcjonowało około 
700 gimnazjów. W 2006 roku 
tylko w naszym województwie 
istniały 354 szkoły tego typu, jed-
nak wielkość ta w poszczególnych 
latach ulegała niewielkim zmia-
nom. Liczba szkół nie pokrywała 
się z liczbą gmin. Na wojewódz-
two kujawsko-pomorskie składają 
się 144 gminy. Oznacza to, że są 
gminy, w których jest tylko jedno 
gimnazjum (np. Kikół), a  także 
gminy z większą liczbą szkół te-
go stopnia (np. gmina Lipno - 3). 
I jeszcze jedno - wyniki klasyfi-
kowane są według dziewięcio-
stopniowej, tzw. skali staninowej. 
W ujęciu rosnącym są to następu-
jące staniny: najniższy, bardzo ni-
ski, niski, niżej średni, średni, wy-
żej średni, wysoki, bardzo wysoki 
i najwyższy. 

Przechodząc do rzeczy, w latach 
2002-2005 odbyło się w sumie 8 
egzaminów (po cztery w części 
humanistycznej i matematyczno-
-przyrodniczej). Nasi uczniowie 
w tym okresie uzyskali dwa razy 

wynik niski, pięć razy niżej śred-
ni i raz średni. Jako szkoła uzy-
skiwaliśmy rezultaty lepsze lub 
porównywalne z 270.-410. gimna-
zjami w okręgu. Warto dodać, że 
w 2005 roku egzamin w obrębie 
części humanistycznej zakończył 
się wynikiem lepszym od średniej 
wojewódzkiej. Prawdą jest, że po-
tem nastąpiło gwałtowne tąpnię-
cie, bowiem w 2006 roku osiągnę-
liśmy noty bardzo niskie, zajmując 
najgorsze miejsce w powiecie. 
Szczególnie złe wyniki, odbie-
gające od średniej wojewódzkiej 
o ok. 10 punktów, uzyskała jedna 
z klas, której uczniowie od począt-
ku swojej kariery gimnazjalnej 
nie rokowali pomyślnie, wyka-
zując zaległości w opanowaniu 
materiału sięgające nawet klas po-
czątkowych szkoły podstawowej. 
Wystarczy wspomnieć, że połowa 
uczniów tej klasy zdawała egza-
min poprawkowy po zakończeniu 
pierwszego roku nauki. General-
nie szkoła nasza uzyskała rezultat 
znacznie odbiegający od więk-
szości szkół w Kujawsko-Pomor-
skiem. Podobny lub niższy wynik 
uzyskało w części humanistycz-
nej 35, a w części matematycz-
no-przyrodniczej 50 gimnazjów 
w województwie (odpowiednio 
ok. 70 i ok. 100 w okręgu). Znacz-
nie lepiej było już w następnym 
roku, kiedy to nasza szkoła i gmi-
na zarazem pod względem wyni-
ków gimnazjalnych uplasowała 
się w środku stawki powiatowej.

Po fatalnym rezultacie w 2006 
roku i po fali krytyki, która była 
efektem zrozumiałym, postanowi-
łem nie ubiegać się o utrzymanie 
funkcji dyrektora na kolejną ka-
dencję.  Nie oznaczało to jednak 
rezygnacji z upublicznienia fak-
tów, które niegdyś (a część pewnie 
także dzisiaj) budziły tyle emocji. 
Osobiście trudno byłoby mi wska-
zać drugą szkołę gimnazjalną 
w województwie czy okręgu, która 
działała wówczas w podobnie zło-
żonych warunkach co Publiczne 
Gimnazjum w Kikole. Czynnikiem 
znacznie ograniczającym możli-
wość rozwoju naszego gimnazjum 
było wspomniane rozczłonkowa-
nie organizacyjne. Z tego powodu 

mieliśmy znacznie utrudnione za-
danie do wypełnienia w porówna-
niu do innych szkół. A to dlatego 
choćby, że należało wydatkować 
podwójne kwoty, by zagwaran-
tować uczniom i nauczycielom 
potrzebne zasoby środków na-
ukowych. Łatwo skonstatować, 
że zgromadzenie podwójnej ilości 
pomocy dydaktycznych musiało 
zająć zdwojoną ilość czasu, gdyż 
nasza gmina nie była i nadal nie 
jest na tyle zamożna, by przezna-
czać na ten cel jednorazowo więk-
sze sumy, choć od jakiegoś czasu 
umożliwiają to w znacznym stop-
niu fundusze europejskie. Jak się 
domyślam, wiele szkół jednolitych 
organizacyjnie było w posiadaniu 
elementów bazy naukowej, któ-
re dla nas pozostawały jedynie 
w sferze marzeń. Pomijam kwestie 
związane z dowożeniem uczniów, 
a także odczuwanego przez część 
społeczności gimnazjalnej zjawi-
ska segregacji. Postuluję jednak, 
by potencjalne analizy początków 
istnienia Publicznego Gimnazjum 
w Kikole uwzględniały możliwie 
szerokie spektrum czynników, ja-
kie miały wpływ na dydaktyczną 
stronę pracy tej szkoły.

Przełomowy rok 2007

Rok 2007 obfitował w zdarzenia, 
których przebieg zaskoczył znacz-
ną część kadry Publicznego Gim-
nazjum w Kikole i odcisnął trwałe 
piętno na losach szkoły. Domysły 
(potwierdzone potem treścią od-
krytych dokumentów, z których 
wynikało, że do składu komisji pan 
wójt zaprosił osobę nieuprawnio-
ną, a zastrzeżenia kilku członków 
komisji, dotyczące oceny pracy 
przedstawionej przez późniejszą 
zwyciężczynię, nie były bezzasad-
ne) o sfingowaniu konkursu na 
stanowisko dyrektora Gimnazjum 
w Kikole, jaki odbył się 11 czerw-
ca, wywołały reakcję, której chyba 
nikt nie mógł przewidzieć. W 2007 
roku i w roku następnym szkołę 
opuściła duża liczba pracowni-
ków. Co najmniej dziesięcioro spo-
śród nich postanowiło rozwiązać 
umowę o pracę, a następnie po-
szukać zatrudnienia w innych pla-
cówkach powiatu i poza nim bądź 
przejść na emeryturę. Uczynili 
to z różnych powodów, jednakże 
część z tych osób zaprotestowała 
przeciwko łamaniu prawa i zwy-
kłej arogancji. Podobnie postąpiła 
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Polecenie służbowe, wydane przed południem 31 sierpnia 2007 roku
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Zapraszamy wszystkich  nad nasze piękne jeziora!

 
Jezioro Jeżewiec

4Jeziora gminy Kikół wyróżniają się bogac-
twem występujących na nich gatunków ptaków 
wodnych. Występują tu: łyska, perkoz dwuczuby, 

krzyżówka, perkozek, łabędź niemy, czernica, gło-
wienka, rybitwa zwyczajna, czapla siwa, śmieszka, 
mewa pospolita. W  akwenach nie brakuje też ryb. 

W małych zbiornikach przeważa szczupak, 
karaś złocisty i srebrzysty, lin oraz 

piskorz.

 
Jezioro Sumińske,

4 powierzchnia 129,5 ha, objętość 5434,8 
tyś. m3, głębokość maks. 8,5 m. 

Jezioro Sumińskie posiada dwie niewielkie wyspy, 
których łączna powierzchnia to ok. 0,2 ha. Dno jeziora 
ma owalny kształt rynny, z przegłębieniem w części 

północnej. Brzegi są niskie i płaskie, jedynie frag-
ment zachodniego brzegu jest nieco wzniesiony. 
Zbiornik leży na obszarze bezleśnym. Na jego 

zachodnim brzegu rozciągają się zabu-
dowania wsi Sumin.

 
Jezioro w Zajeziorzu

4 Tereny występujące w okolicy wsi  
Zajeziorze to tzw. Drumliny Zbójeńskie, czyli 

formy polodowcowe, które tworzą  
podłużne wzniesienia podzielone podmo-

kłymi obniżeniami. Obszar ten jest 
objęty ochroną prawną.
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Zapraszamy wszystkich  nad nasze piękne jeziora!

 
Jezioro Kikół

powierzchnia 72,l ha, objętość 2604 tyś. m3, 
głębokość maks. 6,5 m). 

Jezioro Kikolskie ma owalny kształt  
i regularną linię brzegową. Stoki niszy jeziornej 

 opadają łagodnie ku najgłębszej partii zbiornika,  
którego dno jest płaskie. Brzegi są niskie,  

częściowo podmokłe. Jezioro otaczają głównie 
łąki i pastwiska. 

Jezioro Kikolskie wraz z Sumińskim 
 tworzą dorzecza rzeki Lubianki.

 
Jezioro Lubinek

4Jedno z mniejszych akwenów, 
leżące w malowniczych  
obszarach naszej gminy.  

Oprócz jeziora, jest też ciek 
wodny Lubianka.

 
Jezioro w Dąbrówce

4Wśród pól i łąk, otaczających jeziora, 
bytują m.in.: zające, bażanty i kuropatwy. 

Bogata jest też roślinność, typowa  
dla obszarów pojeziernych  

i polodowcowych.
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Kikolski astroteam obserwuje kosmos

„Odkrywamy planety - zajęcia z kom-
petencji kluczowych” to inicjatywa, 
skierowana do uczniów gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych z woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego. 
Program jest realizowany z środków 
Europejskiego Funduszu Społeczne-
go w ramach Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Priorytetowym celem przyświeca-
jącym tej aktywności wśród mło-

dzieży jest rozpowszechnienie 
wiedzy o szeroko pojętym kosmo-
sie oraz zapoznanie się z narzę-
dziami, dzięki którym możliwe jest 
jego poznanie. Formuła programu 
polega na organizacji zajęć z za-
kresu przedmiotów matematycz-
no-przyrodniczych i naukowo-
-technicznych, które umożliwią 
aktywną obserwację nieba oraz 
trafne formułowanie wniosków. 
Zajęcia prowadzone są, między in-

nymi w astrobazach, które dzięki 
odpowiednim urządzeniom umoż-
liwiają uczniom szkół aktywne 
uczestniczenie w obserwacjach.
Jedną ze szkół biorących udział 
w programie jest Publiczne Gimna-
zjum w Kikole. Szkoła znalazła się 
w gronie 30 szkół, które dały swo-
im uczniom możliwość stworzenia 
10-osobowych astroteamów, które 
od kwietnia do września badają 
wszechświat, a w sposób szczegól-

ny aktywność Słońca. Raz w tygo-
dniu organizowany jest wyjazd do 
astrobazy w Rypinie, której koor-
dynator, Marek Murawski, równie 
aktywnie jak i kreatywnie uczy, 
jak poznawać kosmos. Uczniowie, 
poza aktywnymi obserwacjami, jak 
i wiedzą przekazywaną przez opie-
kuna projektu Justynę Chojnacką, 
mają nieograniczony dostęp do 
specjalistycznej platformy e-lear-
ningowej, stworzonej na potrzeby 

niniejszego projektu. Wystarczy 
tylko zalogować się, aby o dowol-
nej porze uzyskać dostęp, między 
innymi, do interesujących wyników 
obserwacji i badań.
Nagrodą dla najbardziej aktyw-
nego astroteamu jest wyjazd do 
Darmstadt w Niemczech, gdzie 
znajduje się Europejskie Centrum 
Operacji Kosmicznych.

TEKST I ZDJĘCIA: NADESŁANE

W I D Z I E L I Ś M Y

Gabriel Fleszar u uczniów z profilaktyczną wizytą 

W ramach gminnego programu 
„Zachowaj trzeźwy umysł”, 27 
kwietnia 2015 roku w hali Zespo-
łu Szkół w Kikole zostało zorgani-
zowane profilaktyczne  spotkanie 

pt. „Wolności oddać nie umiem”, 
dotyczące uzależnień. 

Gminna Komisja Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych 

w Kikole zaprosiła artystę Gabrie-
la Fleszara, który z muzycznymi 
przerywnikami zarówno wła-
snych utworów, jak i innych wy-
konawców, opowiadał o zagro-

żeniach i niebezpieczeństwach, 
jakie czyhają po zażyciu wszelkie-
go rodzaju używek, np. nikotyny, 
alkoholu czy substancji psycho-
aktywnych.

W spotkaniu wzięli udział ucznio-
wie klas VI szkół podstawowych 
oraz klas I-III gimnazjum z gminy 
Kikół. 

TEKST I ZDJĘCIA: K.K.
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Wybraliśmy 
patrona SP w Woli

W I D Z I E L I Ś M Y W czwartek, 7 maja, blisko 50 
uczniów SP w Woli wzięło udział 
w wyjazdowych zajęciach w Nad-
goplańskim Parku Krajobrazowym, 
organizowanych w ramach progra-
mu „Eko Skrzat z przyrodą Pomorza 
i Kujaw za pan brat”. Tylko trzy szko-
ły z powiatu lipnowskiego zakwalifi-
kowały się do udziału w tym projek-
cie. Urząd Marszałkowski zapewnił 
transport do parku i z powrotem, 
a na miejscu profesjonalnych ani-
matorów zajęć, ciepły poczęstunek 
kuchni polowej oraz wiele cieka-
wych zajęć. Uczniowie sprawdzali 
swoją wiedzę, rozpoznając ptaki 
i zwierzęta leśne, w licznych zaba-
wach ruchowych i grach planszo-
wych utrwalali wiadomości, chętnie 
brali udział w przyrodniczym kole 
fortuny. Dużym zainteresowaniem 
cieszyło się stanowisko, przy którym 
można było zbadać czystość wody. 
Dla młodszych atrakcyjna okazała 
się wspinaczka na wieżę obserwa-
cyjną. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
koszulki i czapki z logo projektu.

M. Urbańska

Odkrywamy tajemnice 
przyrody z Eko Skrzatem

26 maja w naszej szkole odbyły się  
ostateczne wybory kandydata na 
patrona naszej placówki. Spośród 
trzech kandydatów, wyłonionych we 
wcześniejszych etapach, głosujący 
wybierali jednego. Do głosowania 
przystąpiło 56 uczniów z klas III-VI, 
39 rodziców oraz 24 pracowników 
szkoły (nauczycieli, pracowników 
administracyjnych i pracowników 
obsługi). Wyniki głosowania przed-
stawiają się następująco: na kandy-
daturę Jana Pawła II oddano 25 waż-
nych głosów, na Mikołaja Kopernika 
36 głosów, zaś na Irenę Sendlerową 
58 głosów. Zatem to ostatnia kan-
dydatka zostanie patronem Szkoły 
Podstawowej w Woli. Sylwetkę Ire-
ny Sendler prezentowaliśmy w nr 2 
„MiP”. Przypomnijmy tylko najważ-
niejszy fakt z jej życia, a mianowicie 
to, że w okresie okupacji niemieckiej 
uratowała życie 2500 dzieci żydow-
skich, potajemnie wywożąc je z war-
szawskiego getta. Irena Sendler jest 
uznawana za Matkę Dzieci Holocau-
stu. Była małą wysepką dobroci na 

wielkim morzu nienawiści. W naj-
bliższym czasie oraz w ciągu całego 
przyszłego roku szkolnego czeka nas 
zadanie bliższego poznania szczegó-
łów z jej życia i działalności. Mamy 
nadzieję, że nasza szkoła, a właści-
wie uczniowie uczęszczający do niej, 
okażą się godni takiego patrona. 

E. Czarnecka
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Od 5 do 9 maja blisko 30 uczniów 
naszej szkoły wzięło udział w pię-
ciodniowej wycieczce na południe 
Polski. Jej program był niezwykle 
atrakcyjny. Pierwszego dnia uda-
ło się nam zwiedzić sanktuarium 
na Jasnej Górze w Częstochowie, 
a także Państwowe Muzeum Au-
schwitz-Birkenau Niemiecki obóz 
koncentracyjny i zagłady (1940-
1945). Drugi dzień to już Kra-
ków i jego specyficzna atmosfera. 
W planie zwiedzania znalazły się, 
między innymi: Wawel (komnaty 
królewskie, grobowce królów pol-
skich i wielkich Polaków, katedra, 
dzwon Zygmunta, Smocza Jama), 

Jak dobrze nam zdobywać góry… i nie tylko!

Dzień Dziecka na wesoło
Z okazji Dnia Dziecka w naszej szko-
le odbyła się plenerowa impreza 
sportowo-rekreacyjna, zorganizo-
wana we współpracy z radą rodzi-
ców. Na początek przewidziano po-
tyczki sportowe w dwóch grupach: 
klasy 0-III oraz klasy IV-VI. Nagro-
dami dla zwycięskich drużyn były 
słodkości, ufundowane przez rodzi-
ców. Aby nieco zasilić energią wy-
czerpane organizmy, dzieci mogły 
posilić się własnoręcznie upieczoną 

na ognisku kiełbaską, a później nie-
co ochłodzić się pysznymi lodami. 
Na zakończenie chętni uczniowie 
mogli wziąć udział w dyskotece, a ci 
najbardziej wytrwali rozegrali mecz 
w piłkę nożną.  
Tego dnia wszystkim dopisywały 
humory, a przygotowana impreza 
dostarczyła dzieciom wielu atrakcji 
i radosnych przeżyć. Bardzo dzięku-
jemy rodzicom za wsparcie finanso-
we obchodów Dnia Dziecka.
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Na Kasprowym

Kościół Mariacki, Rynek Starego 
Miasta oraz odwiedziny w klasz-
torze oo. Karmelitów na Piasku. 
W godzinach wieczornych przeje-
chaliśmy do Białego Dunajca, gdzie 
znajdowała się nasza baza wypado-
wa na kolejne dni, podczas których 
zdobywaliśmy Tatry i Pieniny. I tak 
trzeci dzień rozpoczął się zwiedza-
niem drewnianego kościoła z II po-
łowy XV wieku, wpisanego na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO 
w Dębnie Podhalańskim. Kolejnym 
punktem programu wycieczki było 
wejście szlakiem na Trzy Korony, 
a następnie spływ Dunajcem do 
Szczawnicy. Na zakończenie czeka-
ła nas niespodzianka w postaci wie-
czoru folklorystycznego (spotkanie 

z rodziną góralską, ognisko, tańce 
i śpiewy ludowe). Kolejny górski 
dzień to pobyt w Tatrzańskim Parku 
Narodowym, wjazd kolejką lino-
wą na Kasprowy Wierch, spacer po 
Krupówkach, zakup pamiątek na 
bazarze pod Gubałówką, a wieczo-
rem grill z aromatycznymi kiełba-
skami. Ostatniego dnia naszej wy-
cieczki zwiedzaliśmy kopalnię soli 
w Wieliczce. Nie lada atrakcją był 
także obiad w jaskini solnej w pod-
ziemiach kopalni. Mam nadzieję, 
że każdy uczestnik wywiózł miłe 
wspomnienia i chociaż część z nas 
wróci nie raz w te piękne miejsca. 
Wyjazd zorganizowano przy wspar-
ciu środków gminnych (GKRPA w Ki-
kole).          Tekst i zdjęcia: nadesłaneKraków
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3 maja świętowaliśmy podwójnie
Co prawda wspomnienie świę-
tego Floriana przypada  4 maja, 
jednakże obchody Dnia Strażaka 
w gminie Kikół połączono z 224. 
rocznicą uchwalenia Konstytucji 
3 Maja.

W Kikole obchody Święta Konstytucji 
Trzeciego Maja rozpoczęły się zbiórką 
oddziałów OSP oraz orkiestry przed 
budynkiem Urzędu Gminy w Kikole. 
Wspólnie przemaszerowali do ko-
ścioła parafialnego pw. św. Wojcie-
cha w Kikole, gdzie przez ks. Marka 

Mrówczyńskiego została odprawiona 
msza święta w intencji ojczyzny. Pod-
czas nabożeństwa młodzież z Zespołu 
Szkół w Kikole przygotowała patrio-
tyczny montaż słowno-muzyczny. 
Po mszy świętej wszyscy uczestnicy 
w asyście Orkiestry Reprezentacyjnej 
Powiatu Lipnowskiego pod batutą 
Mirosława Bytnera, pocztów sztanda-
rowych oraz druhen i druhów z OSP, 
przemaszerowali pod pomnik w cen-
trum Kikoła.
Po uroczystym odegraniu hymnu 
i wciągnięciu flagi państwowej na 

maszt, z okazji uchwalenia Konstytucji 
3 Maja oraz Gminnego Dnia Strażaka 
swoje słowa skierowali wójt gminy Ki-
kół Józef Predenkiewicz oraz starosta 
lipnowski Krzysztof Baranowski.
Na zakończenie obchodów delega-
cje ze wszystkich szkół z gminy Kikół 
i organizacji pozarządowych, jednost-
ki OSP, goście oraz samorządowcy zło-
żyli kwiaty pod pomnikiem. 
Po uroczystości wójt gminy Kikół za-
prosił wszystkich uczestników na cie-
pły posiłek.

TEKST I ZDJĘCIA: KRZYSZTOF KOŃCZALSKI
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Trzecie zawody 
wędkarskie

Zawody wędkarskie o Puchar 
Wójta Gminy Kikół na dobre 
wpisały się już w kalendarz 
imprez gminy Kikół.

1 maja br. nad jeziorem w Lubinku 
już po raz trzeci zostały rozegrane 
zawody wędkarskie. Wzięły w nich 
udział cztery drużyny po siedem 
osób: Koło nr 112 - ubiegłorocz-
ni zwycięscy, Klub Seniora, WKS 
Stynka oraz drużyna gminy Kikół.
Wszyscy zawodnicy stawili się nad 
jeziorem w Lubinku, gdzie po lo-
sowaniu stanowisk i zapoznaniu 
się z regulaminem zawodów, na 
sygnał rozpoczynający zawody 
zarzucili swe wędki. Pracowali na 
sukces swoich drużyn, ale także 
walczyli o tytuł tego najlepszego. 
Mimo deszczowej aury trwali na 
swoich stanowiskach. Po zakoń-
czeniu zawodów, komisja konkur-

sowa przystąpiła do ważenia zło-
wionych ryb na poszczególnych 
stanowiskach.
I miejsce zdobył klub WKS Styn-
ka - 28,850 kg; II miejsce - Klubu 
Seniora z wynikiem 24,940 kg;  
III miejsce zajęła drużyna Koło nr 
112 w Lipnie - 24,070 kg złowio-
nych ryb, natomiast na IV miejscu 
uplasowała się drużyna gminy Ki-
kół z wynikiem 7,520 kg. Puchar 
dla Najlepszego Zawodnika otrzy-
mał Mariusz Piekarski z drużyny 
WKS Stynka.
Puchary wręczył wójt gminy Kikół 
Józef Predenkiewicz, gratulując 
osiągniętych wyników i umiejęt-
ności. Po zakończonych zawo-
dach zawodnicy posilili się ciepłą 
grochówką i wymienili się wraże-
niami z połowów.

TEKST I ZDJĘCIA: KRZYSZTOF KOŃCZALSKI

I miejsce - WKS Stynka II miejsce - Klub Seniora

III miejsce - Koło nr 112 IV miejsce - gmina Kikół

Najlepszy Zawodnik - Mariusz Piekarski z-WKS-Stynka
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