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W Kikolskim Turnieju Charyta-
tywnym „Młodzi grają dla Asi”, 
który odbył się w niedzielę 20 listo-
pada na hali Zespołu Szkół w Kiko-
le udział wzięło 8 zespołów. 

Młodzi zawodnicy wykazali się 
prawdziwą wolą walki i chęcią po-
mocy dla swojej młodszej koleżan-
ki, którą gorąco witali. Turniej był 

przeznaczony dla grupy Orlików 
rocznik 2006/07. I miejsce wywal-
czył zespół „Tłuchovia” Tłuchowo, 
II - UKS Mosir Lipno, III – GKS 
„Kikolanka” Kikół, IV - „Orlęta” 
Aleksandrów Kujawski , V – „Wi-
sełka” Dobrzyń n. Wisłą, VI - Mło-
da Włocławianka , VII - Młoda 
Lubieńanka, VIII - Pogrom Zbójno. 

Podczas turnieju zostały zorgani-
zowane konkursy również indy-
widualne. Najlepszy żonglujący - 
Kozłowski Szymon („Kikolanka”), 
najlepszy strzelec - Niborski Marcel 
(Młoda Włocławianka), najlep-
szy bramkarz - Chojnowski Kamil 
(UKS Mosir Lipno), a najlepszym 
zawodnikiem został Szrejder Brajan 

(„Orlęta” Aleksandrów Kujawski). 
Młodym zawodnikom kibicowała 
Asia Lisiecka wraz z rodzicami. Pu-
chary i medale wręczył Wójt Gminy 
Kikół Józef Predenkiewicz. Zwy-
cięska drużyna podarowała ma-
łej Asi swój puchar za jej walkę o 
zdrowie. Podczas turnieju była pro-
wadzona również zbiórka do pusz-

ki. Łącznie z wpisowego i zbiórki 
udało się zebrać kwotę 1250,00 
zł na ratowanie serduszka Asi. 
Podczas turnieju panowała wspa-
niała atmosfera oraz wielkie emocje 
rodziców zawodników i kibiców, 
którzy przyjechali ze swoimi dru-
żynami.

Zdjęcia: „Kikolanka” Kikół

Młodzi zagrali dla Asi

Wykonano przebudowę drogi 
gminnej Nr 170113C Jankowo- 
Gr. Gm. Kikół, polegającą na wy-
równaniu istniejącej podbudowy 
mieszanką mineralno-bitumicz-
ną, następnie powierzchniowym 

utrwaleniu nawierzchni emulsją 
asfaltową i grysem kamiennym 
na odcinku 995 metrów . War-
tość zadania to 189 722,28 zł

Budowa ścieżek edukacyj-
nych nad jeziorem  w Kikole 
Wartość zadania 100 000,00 zł, 
z czego dofinansowane z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-

nej w kwocie 50 000,00 zł. 
Budowa ścieżek edukacyjnych 

polegała na budowie chodnika i 

ścieżek  nad jeziorem w Kikole 
wraz z tablicami edukacyjnymi 
W ramach  projektu postawiona 
została wiata drewniana, witacz, 
mostek, umocniony brzeg cieku 
oraz zagospodarowano miejsce 
na ognisko. Ponadto dokonano 
nasadzeń drzew i krzewów.

Przebudowa dróg lokalnych 
w miejscowości Kikół (war-
tość zadania 746 510,57 zł , do-
finansowanie 451 000,00 zł).

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

Ulica Janusza z Kikoła po 
zrealizowaniu inwestycji po-
siadać będzie nawierzchnię 

kostki betonowej na podbu-
dowie z kruszywa łamanego. 

Każda posesja będzie posiadać 
utwardzone zjazdy.

Ulica Zboińskiego po zreali-

zowaniu inwestycji posiadać 
będzie nawierzchnię z betonu 
asfaltowego wraz korektą kra-
wężnika i utwardzonymi zjazda-
mi po stronie prawej.

Ulica Nowa po zrealizowaniu 
inwestycji posiadać będzie na-
wierzchnię z betonu asfaltowego 

wraz wymienionym istniejącym 
krawężnikiem i utwardzonymi 
zjazdami po obu stronach

Ulica Kasztelańska po zre-
alizowaniu inwestycji posiadać 

będzie nawierzchnię z betonu 
asfaltowego wraz wymienio-
nym istniejącym krawężnikiem i 
utwardzonymi zjazdami po stro-
nie lewej.

„Remont drogi gminnej – ul. 
Polna w miejscowości Kikół”

Wartość zadania wynosi 
116 030,45 zł. Inwestycja pole-
ga na remoncie drogi o długości 

418 mb poprzez wzmocnienie i 
wyrównanie nawierzchni  jezd-
ni masą bitumiczną o grubości 6 
cm.

Zlecono wykonanie dokumen-
tacji projektowej na rozbudowę 
szkoły podstawowej o oddział 
przedszkolny w Kikole. Koszt 
zadania to 51 000,00 zł

Zlecono wykonanie doku-
mentacji projektowej dotyczącą 
Termomodernizacji budynków 
użyteczności publicznej za kwo-
tę 49 000,00 zł. 

Wykonano przebudowę ulicy 
Rzemieślniczej etap I za kwotę 
79 922,02 zł

Zlecono wykonanie dokumen-
tacji projektowej na przebudowę 
ulicy Rzemieślniczej etap II.

W ramach Funduszu Sołec-
kiego Sołectwa Lubin został za-
kupiony rębak do gałęzi.

Zakupione zostały silniki do 
bram garażowych OSP w Kikole 
za kwotę 5000,00 zł.

Został zakupiony samochód 
na potrzeby utrzymania dróg 
gminnych za kwotę 10 900 zł.

Modernizacja drogi dojazdo-
wej do gruntów rolnych na dział-
ce nr 342/1 okręg ewidencyjny 
Wola położnej w miejscowości 

Wawrzonkowo. Prace polegały 
na wykonaniu drogi w techno-
logii nawierzchni tłuczniowej z 
dwukrotnym powierzchniowym 

utrwaleniem emulsją i grysami. 
Wartość inwestycji to 189 722,28 
zł, dofinansowanie z Urzędu 
Marszałkowskiego FOGR wy-
niosło 70 293,75 zł 

Zakończono budowę ogrodze-
nia przy świetlicy wiejskiej w 
Lubinie za kwotę 10 949,75 zł

W ramach umowy z Ener-
ga oświetlenie zamontowano 
oświetlenie (23 lampy) wzdłuż 
chodnika przy DK 10 od Kikoła 
w kierunku Bielicy.

Zamontowano 6  lamp solar-
nych na ulicy Radosnej, wartość 
zadania ok 37 000,00 zł

Gmina Kikół przystąpiła 

do programu usuwania azbe-
stu z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. Otrzymaliśmy 
dotacje w kwocie 39 826,43 zł, 
w ramach zadania dokonano de-
montażu, transportu i unieszko-
dliwiania azbestu u 36 osób.

Zakupiono elementy pla-
cu zabaw do Sumina za kwotę 

6 063,90 zł oraz siłowni ze-
wnętrznej do Kikoła za kwotę 
4000,00 zł.

Zrealizowane inwestycje 
w Gminie Kikół w 2016 r.

ul. Rzemieślnicza 

Siłownia Zewnętrzna Kikół

Droga w kierunku 
Jarczechowa

Ścieżki Edukacyjne w Kikole

ul.  Janusza z Kikoła

ul.  Zboińskiego

ul.  Nowa

ul.  Kasztelańska

Droga Wola -  Wawrzonkowo

Plac Zabaw Sumin
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Nad jeziorem w Kiko-
le, 11 listopada 2016 roku 
został zorganizowany Ki-
kolski Bieg Charytatywny 
„Biegniemy dla Asi”. Asia 
Lisiecka, dla której została 
zorganizowana akcja, cze-
ka na trzecią już operację 
swojego małego serduszka. 
Bieg został przygotowany 
na dwóch dystansach. W 
biegu dla wszystkich – 1 km, 
udział wzięło 91 osób, nato-

miast w biegu głównym – 5 
km, wystartowało 47 biega-
czy. W biurze zawodów nad 
jeziorem dla wszystkich cze-
kały gorące napoje i ciepły 
posiłek regeneracyjny. Pa-
nowała prawdziwa radosna 
atmosfera, która udzielała 
się wszystkim przybyłym. 
Zawodników dopingowały 
całe rodziny, które przybyły 
z całego województwa, aby 
okazać swe gorące serce.

Dzięki wszystkim wpła-
tom do puszki podczas bie-
gu, udało się zebrać kwotę 
4 232,37 zł oraz 10 euro. 

Nagrody wręczył Wójt 
Gminy Kikół Józef Preden-
kiewicz, który podziękował 
wszystkim zawodnikom za 
udział w biegu i okazane 
wsparcie. Puchary wykonali 
uczestnicy Środowiskowego 
Domu Samopomocy „Koni-
czynka” w Suminie, którym 

również bardzo serdecznie 
dziękujemy za włączenie się 
w akcję.

Wzruszenia nie kryli rodzi-
ce małej Asi, którzy dzięko-
wali za wszelkie wsparcie 
i dobroć jaką otrzymują od 
ludzi. Państwo Lisieccy ra-
zem z Asią byli przez cały 
bieg dopingując wszystkich 
zawodników.

Dziękujemy Policji, 
Ochotniczej Straży Pożar-

nej z terenu Gminy Kikół 
oraz Pracownikom Urzędu 
Gminy w Kikole, a także 
wszystkim, którzy wsparli i 
przyczynili się do pomocy  
w organizacji Kikolskiego 
Biegu Charytatywnego „Bie-
gniemy dla Asi”.

Tekst: Krzysztof Kończal-
ski

Zdjęcia: Piotr Zarembski, 
Krzysztof Kończalski.

Na dystansie 1 km, w kategorii 
kobiety zwyciężyły:

I – Julia Jagielska (Kikół Wieś),
II – Anna Kapela (Zambrzyca),
III – Ewelina Bojzan (Toruń).
W kategorii mężczyźni, najlepsi 

byli:
I – Jakub Bladziak (Kikół),
II – Miłosz Gajewski (Kikół),
III – Dominik Naklicki (Kikół),
Na dystansie 5 km, w kategorii 

kobiety:
I – Anna Blachowska (Karnko-

wo),
II – Aleksandra Witczak (Włocła-

wek),
III – Joanna Kalota (Toruń).
Spośród mężczyzn najlepsi oka-

zali się:
I – Piotr Wiśniewski (Dobrzyń 

nad Wisłą),
II – Kamil Urbański (Sulencin),
III – Paweł Śliwiński (Lipno).

 W niedzielę 27 listopada 
odbył się już drugi turniej 
charytatywny „Gramy dla 
Asi”. Do turnieju przystąpiło 
10 zespołów, które walczyły 
o wyjście z grupy i przej-
ście do meczy finałowych. 
Turniej zorganizowano przy 
wsparciu Wójta Gminy Ki-
kół Józefa Predenkiewicza 
i Sołtysa Sołectwa Kikół 
Wieś Janusza Jagielskiego, 
którzy wręczyli puchary i 

dyplomy zwycięskim dru-
żynom. Po całodniowych 
zmaganiach I - miejsce wy-
walczyła drużyna Mito Spe-
dycja Rypin, II - OSP Kikół, 
III - drużyna z Wielgiego. 
Podczas zbiórki zebrano 
1049,30 zł na operację serca 
Asi Lisieckiej, która również 
z rodzicami podziękowała 
drużynom za udział w Kikol-
skim Turnieju Charytatyw-
nym.

Kikolski turniej charytatywny

Pobiegli dla Asi
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Środowiskowy Dom Samo-
pomocy „Koniczynka”w Su-
minie w dniu 01-12-2016 roku 
obchodził pierwszą rocznice 
funkcjonowania. Z tej okazji 
w dniu 09-12-2016 roku pra-

cownicy i uczestnicy Środowi-
skowego Domu Samopomocy  
wspólnymi siłami przygotowa-
li uroczystość upamiętniającą 
powstanie Środowiskowego 
Domu Samopomocy „Koni-

czynka” w Suminie. 
Zaproszono przedstawicieli 

władz samorządowych, burmi-
strzów miast i gmin, kierowni-
ków placówek,  przedstawicie-
li ze szkół oraz przedszkoli. 

Uroczystość uświetnił występ 
podopiecznych i pracowników 
w przedstawieniu „Czerwony 
Kapturek”. 
Po występie wszyscy za-

proszeni goście wspólnie 

świętowali rocznicę funk-
cjonowania Środowisko-
wego Domu Samopomocy 
„Koniczynka” w Suminie 
przy wigilijnym stole.

               Joanna Kozłowska

Minął rok od utworzenia Domu Samopomocy „Koniczynka” w Suminie

17.10.2016r. Uczestnicy ŚDS Koniczynka wzięli 
udział w wyjeździe do Teatru Dramatycznego im J. 
Szaniawskiego w Płocku. Podopieczni mieli oka-
zję obejrzeć sztukę  pt. „Poskromienie złośnicy” 
przygotowaną z okazji 400 rocznicy śmierci Willia-
ma Shakespeare’a. Nowocześnie wyreżyserowane 
przedstawienie przez Marka Mokrawieckiego było 
okazją do refleksji nad zachowaniami ludzi, a jedno-
cześnie dało wiele powodów do wywołania uśmie-
chu na twarzy widzów. Wszyscy wrócili zadowoleni 
i w dobrych humorach.

    
     Mirella Górzyńska

11 października 2016 roku w Środowiskowym 
Domu Samopomocy ,,Koniczynka” w Suminie go-
ścił po raz drugi Teatr z Krakowa, który zaprezento-
wał sztukę pt. ,,Kobietki”.

 Występ artystów cieszył się dużym zainteresowa-
niem wśród uczestników. Nie zabrakło w nim gwary 
góralskiej, pięknych strojów i śmiesznych sytuacji. 
Artyści uświetnili swój występ wspólnym śpiewem 
znanych i lubianych piosenek.  

Na sali panowała miła atmosfera i wszyscy dobrze 
się bawili. Występ artystów nagrodzono gromkimi 
brawami. 

    Anna Wenderlich

30 września br. w ŚDS „Koniczynka” w Suminie 
zorganizowano „Dzień Dyni”. W ramach obchodu 
tego dnia grupa uczestników wzięła udział w warsz-
tatach kulinarnych ze zdrowej żywności zorganizo-
wanych przez p. Mariolę Śmiechowską. W menu 
znalazła się zupa dyniowa, ciasto marchewkowe 
oraz dyniowe muffinki. Uczestnicy mogli też spró-
bować swoich sił w drążeniu dyni, a pracownia rę-
kodzielnicza przygotowywała jesienną dekorację. Z 
informacji od kadry ŚDS wiadomo, że „Dzień Dyni” 
będzie cykliczną imprezą organizowaną corocznie 
we wrześniu w tejże placówce.

   Wilkanowska Agnieszka

Konsumenci uświadomieni
Na Świetlicy Wiejskiej w Kikole w dniu 19 

października 2016 roku odbyło się spotkanie z 
Rzecznikiem Konsumenta zorganizowane przez 
Wójta Gminy Kikół oraz Polski Związek Eme-
rytów Rencistów i Inwalidów Koło nr 3. Spotka-
nie poprowadziła Anna Ziemińska, Powiatowy 
Rzecznik Konsumentów w Lipnie. 

Słuchacze mogli się dowiedzieć o swoich pra-
wach jako konsumentów oraz nieuczciwych 
praktykach stosowanych przez przedsiębiorców.  
Najważniejsze jest, aby zawsze ze spokojem po-
dejmować decyzje i czytać to co podpisujemy.

Na zakończenie w podziękowaniu za przeka-
zane informacje, Przewodniczący PZERiI Koła 
nr 3 w Kikole Mieczysław Sławkowski wręczył 
kwiaty i zaprosił na kolejne spotkanie do Kikoła.
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Narodowe Święto Niepod-
ległości, to polskie święto 
państwowe, obchodzone co 
roku 11 listopada dla upa-

miętnienia rocznicy odzy-
skania przez Naród Polski 

niepodległego bytu państwo-
wego. Po 123 latach niewoli 
odrodziło się Państwo Pol-
skie, 4 pokolenia Polaków 
walczyło o pamięć i naro-
dową tożsamość żyjąc pod 
zaborami. Jak mawiał Józef 
Piłsudski:

„Być zwyciężonym i nie 
ulec to zwycięstwo, zwycię-
żyć i spocząć na laurach – to 
klęska.”

Powiatowo – Gminne ob-
chody Narodowego Świę-
ta Niepodległości w Kikole 
miały bardzo uroczysty cha-
rakter.

Główne uroczystości upa-
miętniające 98. rocznicę 
odzyskania przez Polskę 
Niepodległości rozpoczęły 
się 11 listopada 2016 roku 
poranną Mszą Świętą w ko-
ściele pw. Św. Wojciecha 
w Kikole w intencji Ojczy-
zny, celebrowaną przez ks. 
proboszcza Marka Mrów-
czyńskiego. Podczas liturgii 
młodzież z Zespołu Szkół w 
Kikole zaprezentowała pa-
triotyczny montaż słowno-
muzyczny. 

Po zakończonym nabo-
żeństwie, wszyscy uczest-

nicy przemaszerowali pod 
pomnik w centrum Kikoła. 
Całość uroczystości uświet-
niała Orkiestra Reprezenta-
cyjna Powiatu Lipnowskie-
go, Kompania Honorowa 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Lipnie, członkowie OSP 
oraz liczne poczty sztanda-
rowe służb mundurowych, 
instytucji i szkół z tere-
nu powiatu lipnowskiego. 
Udział w uroczystościach 
wzięli również przedstawi-

ciele władz samorządowych 
województwa, władze sa-
morządowe powiatu lipnow-
skiego, Gminy Kikół, Rada 
Powiatu i Gminy, dyrekto-
rzy i kierownicy jednostek 
organizacyjnych powiatu i 
gminy, powiatowe służby 
i inspekcje, a także licznie 
zgromadzeni mieszkańcy 
powiatu, a w szczególności 
społeczności kikolskiej. Po 
odegraniu hymnu państwo-
wego, pod pomnikiem prze-

mówienie okolicznościowe 
wygłosił Starosta Lipnow-
ski Krzysztof Baranowski. 
Na zakończenie obchodów, 
Wójt Gminy Kikół Józef 
Predenkiewicz podziękował 
za udział wszystkim przy-
byłym do Kikoła na wspól-
ne świętowanie i zaprosił na 
ciepły poczęstunek.

(Tekst i zdjęcia: Krzysztof 
Kończalski)

Powiatowo – Gminne obchody 
Narodowego Święta Niepodległości w Kikole
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Z dziejów Szkoły Podstawowej w Kikole (cz. 4)

Szkoła w Kikole
Szkoła w Kikole funkcjonowała nieprze-

rwanie od założenia w XIX w. W latach 
I wojny światowej w szkole tej pracowało 
dwóch nauczycieli: starszy nauczyciel Ro-
man Brodecki i Zygmunt Karczewski. Szko-
ła liczyła wówczas zaledwie trzy oddziały. W 
tym czasie mogło uczyć się w szkole około 
200 dzieci, a każdy oddział mogło tworzyć 
nawet  70 uczniów.1

Liczba nauczycieli systematycznie wzra-
stała. W połowie lat dwudziestych mogło 
być ich już czterech, tylu bowiem nauczycieli 
według nowych przepisów wprowadzonych 
w 1922 r. przewidywano dla szkół skupiają-
cych od 151 do 200 uczniów.

Szkoła w Grodzeniu
Z dotychczas odkrytych dokumentów wy-

nika, że szkołę w Grodzeniu utworzono już 
w 1910 r. Z biegiem lat placówka ta borykała 
się z pewnymi problemami. Dosyć obszerny 
opis tych perturbacji odnajdujemy w proto-
kole z posiedzenia Rady Gminy Kikół w dniu 
2. listopada 1927 r. (pisownia oryginalna):

 „Rada gminna zważywszy:
że istniejąca w Grodzeniu od 1910 roku 

szkoła została przez Kuratorjum, na skutek 
niezgodnego z prawdą wniosku p. Inspek-
tora Szkolnego w Lipnie, wbrew woli i pro-
testu Opieki Szkolnej, Dozoru Szkolnego i 
Rady Gminnej zawieszona;

że wieś Grodzeń jest jedną z największych 
wiosek gminy, posiadającą 72 dzieci w 

wieku szkolnym, która razem z sąsiednimi 
wioskami Janowo i Wolęcin stanowi obwód 
szkolny dla 3 klasowej szkoły i gdzie gmina 
postanowiła wybudować większy gmach 
szkolny…;

że lokal tej szkoły jest opłacany i opał zwie-
ziony, a szkoła przez wadliwe potraktowanie 
p. Inspektora Szkolnego jest nie czynna, co 
powoduje dla wsi Grodzeń straty materialne 
i moralne, gdyż wydatki na szkołę są poczy-

nione, a dzieci siedzą w domu;
że jednoczesne uruchomienie szkoły we 

wsi Rybniki, liczącej zaledwie 110 ludności, 
w miejscu nieprzystępnem i bezludnem, w 
lokalu znacznie gorszym, gdzie w sąsiedniej 
wiosce Ciełuchowo jest 2 klasowa szkoła, bez 

żadnego  porozumienia i zgody miejscowych 
czynników samorządowych i bez uzyskania 
na ten cel kredytów budżetowych, a jedynie 
przy pomocy kierownika szkoły w Ciełu-
chowie i za fundusze bezprawnie zbierane 
od mieszkańców tego obwodu i następnie 
bezprawne zabranie ze szkoły w Grodzeniu 
umeblowania do Rybnik jest formalnem po-
gwałceniem praw miejscowego samorządu;

że wysłane w tej sprawie prośby i wnioski 
do p. Inspektora Szkolnego, Rady Szkolnej 
Powiatowej i Kuratorjum pozostają dotych-
czas bez żadnej odpowiedzi, jednomyślnie 
postanowiono: wystąpić do Wydziału Po-
wiatowego w Lipnie z prośbą o interwen-
cję w tej sprawie i jednocześnie upoważnić 
wydelegowanych na zjazd do Warszawy w 

dn. 6 i 7 b. m. członków Rady Gminnej p.p. 
Władysława Grzywińskiego z rum. Kikół i 
Szymona Pietrkiewicza – głównego opieku-
na szkoły w Grodzeniu do wniesienia inter-
pelacji przez Posłów Sejmowych w Warsza-
wie, wydając im na zjazd odpis niniejszego 
postanowienia.”ii

Trudno się dziwić tak zdecydowanej re-
akcji kikolskich samorządowców na to za-
mieszanie, skoro kilka miesięcy wcześniej, a 
dokładnie na posiedzeniu w dniu 17. lutego 
1927 r. „…jednomyślnie postanowiono wy-
budować w roku bieżącym 3 klasową szkołę 
we wsi Grodzeń dla obwodu Grodzeń, Wo-
lęcin i Janowo. Dla ustalenia miejsca budo-
wy, projektu budynku i prowadzenia robót 
wybrano komisję w osobach: p.p. Szymona 
Pietrkiewicza i Wojciecha Kuropatwa z Gro-
dzenia, Antoniego Siedleckiego z Wolęcina, 
Antoniego Brzezickiego z Janowa, Bolesła-
wa Piaseckiego z Wolęcina i Antoniego Mi-
kołajczyka z rum. Kikół i Wójta gminy Ma-
jewskiego. Wybranych członków Komisji 
zobowiązać do jak najszybszego rozpoczęcia 
czynności związanych z budowaniem szko-
ły.” Sprawa była o tyle pilna, że władze szkol-
ne nosiły się nawet z zamiarem przeniesienia 
szkoły z Grodzenia do Ciełuchowa, o czym 
dyskutowano na sesji w dniu 8. października 
1927 r.

Szkoła w Ciełuchowie
Bezsprzecznie już w 1919 r. uruchomiono 

szkołę w Ciełuchowie, która w pierwszych 
latach istnienia miała charakter prywatny. 
Informuje o tych zdarzeniach świetnie zacho-
wana i pięknie prowadzona kronika szkolna 
z lat 1919-1979. Oto kilka zapisów z tego 
unikalnego dokumentu.

„Rok 1919 i 1920
Nauczanie dzieci prywatne. Nauczyciel-

ka Wacława Perko z Warszawy mieszkała 
u Jakuba Tatarewicza w Kołatku. Naucza-
nie odbywało się w mieszkaniu Tambor-
skiego. Dzieci siedziały na deskach i ławach 
własnych. Szkołę i nauczyciela utrzymywali 
rodzice.

Rok 1921
Szkoły i nauki nie było.

Rok 1922, 1923 i 1924
Na zebraniu u Mariana Wierzchowskie-

go rodzice powzięli uchwałę rozpoczęcia 
nauki. Nauczycielem prywatnym był Józef 
Żuchowski, absolwent II kursu seminarium 
nauczycielskiego w Skępem. Rodzice sub-
sydiowali szkołę i nauczyciela w naturze i w 
gotówce. Nauka na deskach, ławach i sto-
łach odbywała się kolejno u mieszkańców 
Ciełuchowa: Mariana Wierzchowskiego, 
Piotra Gronczewskiego, Walentego Olkie-
wicza, Stanisława Bejgra. Nauczyciel miesz-
kał u M. Wierzchowskiego do lata 1924 r. i 
w tym roku wstąpił do wojska jako ochotnik. 
Zakupiono cegłę na budowę szkoły ze skła-
dek mieszkańców obwodu szkolnego. Część 
ofiarował właściciel majątku Ciełuchowo 
Eugeniusz Olszewski, jak również dostar-
czył furmanek do zwózki cegły.

Rok 1924/1925
Mianowana przez Inspektora Szkolnego 

w Lipnie Stanisława Krogulskiego nauczy-
cielka Kazimiera Świtalska mieszkała u Wa-
lentego Olkiewicza w Ciełuchowie. Klasa 
wynajęta u Mariana Wierzchowskiego była 
zaopatrzona w ławki i tablicę prze Gminę. 
W skład Opieki Szkolnej weszli: M. Wierz-
chowski, Teodor Dykowski i Piotr Gronczew-
ski. Rozpoczęto budowę szkoły. Przy ugodzie 
serwitutów odnaleziono 4 morgi ziemi sołec-
kiej, użytkowanej długi czas prze właściciela 
majątku Ciełuchowo. Ziemię tę oddano pod 
szkołę. Dla uzyskania odpowiedniego punk-
tu pod budowę szkoły, zamieniono 1 mórg 
tej ziemi na 1 mórg ziemi Mariana Wierz-
chowskiego i pobudowano szkołę i budynki 
gospodarskie na miejscu, w którym obecnie 
stoją. Położenie ziemi „sołeckiej” w nieod-
powiednim punkcie przyczyniło się począt-
kowo do żądania mieszkańców wsi Rybniki 
i Korzyczewo pobudowania szkoły w Rybni-
kach. Ponieważ władze szkolne odmówiły 
zatwierdzenia planu budowy, niezgodnego 
z przepisami budowania szkół, stawiano 
budynek pod „Dom ludowy”. Na czele zwo-
lenników budowy szkoły nie w Ciełuchowie, 
a w Rybnikach byli Piotr Bonowicz i Józef 
Piotrowski z Rybnik.

Rok 1925/1926
Nauka rozpoczęła się w nowym budynku 

szkolnym, w którym dwie klasy były wy-
kończone, mieszkanie zaś bez okien i drzwi. 
Mianowany przez Inspektorat Szkolny kie-
rownik szkoły Kazimierz Niździński wpro-
wadził się do niewykończonego mieszkania 
i zmuszony był zasłonić okna i drzwi kocami. 
Dopiero z początkiem 1926 roku mieszkanie 
zostało wykończone. Siła pomocnicza na-
uczycielka Kazimiera Świtalska mieszkała 
do końca roku szkolnego u Wł. Olkiewicza. 
Została pobudowana stajenka z cegły o dwu 
wejściach, pokryta papą. Opieka szkolna: 
Witkowski Bronisław, Gronczewski Piotr i 
Dykowski Teodor.”3

Pozostałe szkoły 
w obrębie gminy i okolicach

W 1925 roku przeprowadzono pierwszy 
powszechny spis szkół II Rzeczypospolitej, 
według stanu na dzień 1. grudnia. Znaczna 
część z  wymienionych w tym dokumen-
cie placówek szkolnych zapewne powsta-
ła wraz z odzyskaniem niepodległości. Z 
danych spisowych wynika, że w 1925 r. w 
obrębie granic gminy Kikół funkcjonowały 
jeszcze (oprócz wcześniej wymienionych i 
SP w Kikole)  szkoły we wsiach: Janowo 
(dla 50. uczniów i z 1. nauczycielem), Su-
min (129. uczniów i 2. nauczycieli), Wolę-
cin (44. uczniów i 1 nauczyciel), Makówiec, 
gdzie oprócz szkoły polskiej (70. uczniów, 
1 nauczyciel) działała także nieco mniej-
sza szkoła niemiecka. Dosyć duża szkoła 
(98. uczniów i 2. nauczycieli) istniała także 
w Trutowie położonym wówczas w gminie 
Mazowsze, natomiast w szkole w Woli (gm. 
Osówka) 2. nauczycieli uczyło 62. uczniów.
iv 

Na początku 1927 roku Rada Gminy 
Kikół  podjęła decyzję o uruchomieniu 
szkoły powszechnej w Zajeziorzu. Próbo-
wano uzyskać wsparcie ze strony gminy 
Sokołowo, w której granicach znajdowało 
się Moszczonne, gdyż projektowano zor-

ganizowanie nauczania dla dzieci z obydwu 
sąsiadujących ze sobą wsi. Z powodu braku 
akceptacji ze strony sokołowskich samorzą-
dowców, postanowiono zrealizować zamysł 
wysiłkiem jedynie naszej gminy, przy czym 
rodzice dzieci moszczeńskich, chcący posy-
łać je do Zajeziorza, mieli uiszczać opłatę 
w wysokości 5 zł miesięcznie od każdego 
dziecka.

W pierwszych latach po odzyskaniu nie-
podległości nauka na terenie mniejszych 
wsi najczęściej organizowana była w izbach 
wynajmowanych przez samorządy gminne 
u miejscowych rolników, a to z powodu 
braku własnych zasobów lokalowych. Nie 
inaczej było w gminie Kikół.  Istnieje jed-
nak zapis pozwalający przypuszczać, że już 
ok. 1925 r. wybudowano kilka budynków 
szkolnych w jej granicach. Wynika to z 
treści protokołu posiedzenia rady gminy w 
początku 1936 r., gdzie wymienione zostały 
grunty szkolne w Kikole, Lubinie, Suminie, 
Ciełuchowie z adnotacją: „wraz z budyn-
kami wybudowanemi przez gminę w 1925 
roku”. Ponadto odnotowany jest budynek 
drewniany wybudowany przez mieszkań-
ców Grodzenia, w którym mieściła się 
izba szkolna i mieszkanko dla nauczyciela. 
Ten skromny obiekt wzniesiono zapewne 
w 1927 r. Zagadkę stanowi informacja o 
budynku w Lubinie, gdyż wspomniany 
wcześniej  spis szkół powszechnych nie po-
daje informacji na temat szkoły w tejże wsi. 
Równie niejasna była sytuacja w Suminie, 
ponieważ w 1929 r. poszukiwano lokalu dla 
dwuklasowej szkoły w tej miejscowości, 
zaś w budżecie na 1934 r. zapisano kwo-
tę 1000 zł, jako zasiłek na budowę tamże  
szkoły. Wyjaśnieniem zamieszania wywo-
łanego zapisem odnoszącym się do zabudo-
wy działek szkolnych w 1925 r. może być 
przypuszczenie, że część tych budowli nie 
miało przeznaczenia dydaktycznego (Lu-
bin, Sumin). W zachowanych dokumentach 
przedwojennej gminy Mazowsze znajduje 
się informacja, że właściciel majątku Ki-
jaszkowo Leon Lissowski w 1928 r. przeka-
zał budynek po mleczarni parowej we wsi 
Hornówek z przeznaczeniem na urządzenie 
szkoły dla dzieci zamieszkałych w tej wsi 
oraz w majątku Steklinek.v  Powołano na-
wet trzyosobowy komitet (Stanisław Bruz-
dowski, Marian Grzywiński, Władysław 
Strzałkowski), który miał się zająć rozbiórką 
budynku i budową nowego na cele szkolne. 
Jednakże brak innych dowodów świadczą-
cych o uruchomieniu i funkcjonowaniu ta-
kiej szkoły.

Krzysztof Kuczkowski

Szkoły powszechne gminy Kikół w początkach XX wieku

Większość małych szkół wiejskich w II Rzeczypospolitej powstała po 1918 r. Proces ten był następstwem dekretu o obowiązku szkolnym, ogłoszonego przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego 
w dniu 7 lutego 1919 r. Naczelnik nakazywał zakładanie szkół w każdej miejscowości, w której liczba dzieci w wieku od 7. do 14. lat wynosiła co najmniej 40. Mniejsze miejscowości miały być łączone 
w rewiry szkolne. Również w wybranych wsiach gminy Kikół organizowano w tym czasie szkoły powszechne.

1 Relacja Franciszka Tułodzieckiego z Ki-
koła z dnia 04.06.2004r.

2 Archiwum Państwowe w Toruniu Od-
dział we Włocławku, Akta gminy Kikół, 
Księga posiedzeń Rady Gminnej Gminy 
Kikół 1931-1936, sygn. 2, k. 16-17

3 Archiwum Szkoły Podstawowej w Cie-
łuchowie, Kronika SP w Ciełuchowie z lat 
1919-1979, s. 1-3.

4 Szkoły powszechne Rzeczypospolitej w 
roku szk. 1925/26, s. 17-18 (pow. lipnowski)

5 AP Włocławek, Akta Gminy Mazowsze, 
Protokół  posiedzenia Rady Gminnej gminy 
Mazowsze z 28.01.1928r.

Fot. Początek lat dwudziestych –  Roman Brodecki pośród 
uczniów. Ze zbiorów Małgorzaty Wojciechowskiej

Fot. 2. Zdjęcie z około 1925 r. Od lewej siedzą: Jan Żybura, 
Zygmunt Karczewski, kierownik Roman Brodecki i Mieczysław 
Grodzki; z tyłu pierwsza z prawej stoi Urszula Wojciechowska 
(zam. Kużajska, późniejsza nauczycielka SP w Kikole).
Ze zbiorów M. Wojciechowskiej



PERIODYK|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Panorama Kikoła04 GRUDZIEŃ 2016 PERIODYK|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Panorama Kikoła 05
KWARTALNIK GMINY KIKÓŁ KWARTALNIK GMINY KIKÓŁwww.kikol.pl www.kikol.pl

GRUDZIEŃ 2016

W świetlicy wiejskiej w Lu-
binie w dniu 29 października 
odbyło się spotkanie sołeckie 
mieszkańców Sołectwa Lu-
bin. 

Radny Sołectwa Lubin Jacek 
Sadowski, który jest również 
Przewodniczącym Rady Gmi-
ny Kikół, powitał wszystkich 
przybyłych mieszkańców 
oraz zaproszonych gości i 
przedstawił historię powsta-
wania świetlicy wiejskiej w 
Lubinie  oraz jej późniejsze 
losy. Dzięki pozyskanemu 
dofinansowaniu w ramach 
działania Odnowa i Rozwój 
Wsi, w roku 2014 za ponad 

517 tys. zł wyremontowano 
oraz wyposażono świetlicę 

wiejską w Lubinie, w której 
mogą się odbywać spotka-

nia mieszkańców sołectwa 
oraz uroczystości rodzinne. 
Wśród zaproszonych gości 
był m.in. Starosta Lipnowski 
Krzysztof Baranowski, który 
zapewniał o wsparciu podob-
nych działań integracyjnych 
mieszkańców powiatu. Wójt 
Gminy Kikół Józef Preden-
kiewicz, podziękował za za-
angażowanie społeczności 
lokalnej i organizację wspól-
nego spotkania dla wszyst-
kich mieszkańców sołectwa.  
Po części oficjalnej i wspól-
nym obiedzie rozpoczęła się 
zabawa taneczna.

         zdjęcia,tekst:KK

Spotkanie sołeckie w Lubinie

W dniu 4 listopada 2016 r. 
odbyło się podsumowanie i 
zakończenie kampanii „Za-
chowaj Trzeźwy Umysł”.

Jest to jedna z czterech kam-
panii, które realizujemy od 
wielu lat zgodnie z Gmin-
nym Programem Profilakty-
ki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych gminy 
Kikół w ramach profilaktyki 
alkoholowej w szkołach. Do 

przeprowadzenia ogólnopol-
skiej kampanii już po raz dru-
gi włączył się Zespół Szkół 
w Kikole z koordynatorem 
kampanii Panem Markiem 
Smużyńskim. Głównym ce-
lem kampanii jest wspieranie 
działalności wychowawczej 
szkół i placówek oświatowych 
w zakresie nowoczesnej edu-
kacji prozdrowotnej (alkohol, 
papierosy, dopalacze, nowe 

narkotyki) poprzez prowa-
dzenie zajęć profilaktycznych 
, spotkań, konkursów oraz 
zajęć sportowych. Finalistom 
wręczono nagrody i dyplomy, 
a organizatorom certyfikaty. 
Marzeniem GPPiRPA jest, 
aby do realizacji programu 
włączyły się pozostałe szkoły 
i placówki oświatowe z tere-
nu Gminy Kikół.

   (M.F.)

Podsumowanie kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”

Dzień 22 października 2016 r. zapi-
sał się w historii Szkoły Podstawowej 
w Woli jako jeden z najważniejszych. 
Właśnie tego dnia nastąpiło oficjalne 
nadanie szkole imienia IRENY SEN-
DLEROWEJ oraz wręczenie Sztanda-
ru Szkoły. 

Odtąd kolejne pokolenia pedagogów, 
pracowników i uczniów tej szkoły 

będą miały swój własny Znak i Sym-
bol. Gospodarzami tej uroczystości 
byli Dyrektor Szkoły p. Elżbieta Kieł-
kowska i Wójt Gminy Kikół p. Józef 

Predenkiewicz.
W tej historycznej uroczystości wzię-

ły udział poczty sztandarowe Druży-
ny Harcerskiej im. Ireny Sendlerowej 
przy Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych im. Stanisława Staszica w Nakle 
nad Notecią , Szkoły Podstawowej im. 
Ignacego Antoniego Zboińskiego w 
Kikole oraz szerokie grono sympaty-

ków i przyjaciół szkoły. Wśród zapro-
szonych gości znaleźli się m.in. Janina 
Zgrzembska– córka Ireny Sendlero-
wej, Marek Figiela przedstawiciel Biu-

ra Rzecznika Praw Dziecka, Katarzy-
na Ludwiniak – Koordynatorka Szkół 
Sendlerowskich w Polsce, Maria Ma-
zurkiewicz – Kujawsko –Pomorski 
Wicekurator Oświaty, Krzysztof Ba-
ranowski – Starosta Lipnowski, Jacek 
Sadowski – Przewodniczący Rady 
Gminy Kikół, Radni Gminy Kikół, 
przedstawiciele sołectw, Kierownicy 
jednostek organizacyjnych gminy Ki-
kół, byli Wójtowie Gminy Kikół, O. 
Aleksander Pikor, Witold Starszewski 
- Drużynowy Drużyny Harcerskiej im. 
Ireny Sendlerowej przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Stanisława 
Staszica w Nakle nad Notecią wraz 
z delegacją harcerzy, Przedstawiciel 
Komisji Międzyzakładowej NSZZ 
Solidarność Pracowników Oświaty i 
Szkolnictwa Wyższego Kujaw i Zie-
mi Dobrzyńskiej, Sylwester Śmigiel 
– Prezes Spółki Akcyjnej GASPOL, 
Dyrektorzy i Wicedyrektorzy placó-
wek oświatowych i kulturalnych z te-
renu gmin Kikół, Lipno, Chrostkowo, 
Tłuchowo i Czernikowo, emerytowani 
dyrektorzy tutejszej szkoły, prezesi i 
przedstawiciele oraz instytucji współ-
pracujących ze szkołą, a także indywi-
dualni fundatorzy sztandaru.

             Tekst Ewa Czarnecka

Szkoła w Woli otrzymała imię i sztandar

Z okazji setnej rocznicy uro-
dzin poety dobrzyńskiego - 
Jerzego Pietrkiewicza został 
zorganizowany konkurs re-
cytatorski jego poezji przez 
Ośrodek Kultury Dobrzyńskiej 

im. Jerzego Pietrkiewicza Ka-
tolickiego Stowarzyszenia  w 
Rypinie.

 Honorowy patronat nad 
konkursem objął Burmistrz 
Rypina, pan Paweł Grzy-

bowski. Konkurs odbył się w 
Szkole Podstawowej nr 3 w 
Rypinie. Została tam zorgani-
zowana też wystawa poświę-
cona życiu i twórczości poety. 
Uczennica naszego gimnazjum 
- Natalia Żurawska zdobyła 
1. miejsce w tym konkursie, 
zaś uczennica szkoły podsta-
wowej- Malwina Ziółkowska 
uplasowała się na 2. miejscu 
w kategorii szkół podstawo-
wych.

Dziewczęta przygotowały do 
konkursu panie Renata Kila-
nowska i Mirosława Blachow-
ska. Oprócz ciekawych nagród 
książkowych, laureatki wystą-
pią 9 grudnia w Filharmonii 
Pomorskiej w Bydgoszczy 
podczas gali upamiętniającej 
Jerzego Pietrkiewicza, którą 
organizuje Urząd Marszał-
kowski.

Gimnazjalistka z Kikoła laureatką konkursu

26.10.2016 roku uczniowie 
Zespołu Szkół w Kikole brali 
udział w żywej lekcji historii pt. 
„Staropolski sarmatyzm i epoka 
szlachecka”. Podczas spotka-
nia uczestnicy poznali : genezę 
i ideologię sarmatyzmu, trady-
cyjny strój szlachecki, obejrze-
li bogatą kolekcję broni oraz 
rekwizytów służących do tor-
turowania, dowiedzieli się jak 

wyglądał proces czarownicy. 
Okazało się również, że wśród 
naszych uczniów są tacy, którzy 
doskonale władają szablą. Ich 
pojedynki wzbudziły aplauz na 
widowni. Prowadzący w ciekawy 
i zabarwiony humorem sposób 
przybliżyli uczestnikom kulturę 
szlachecką.

               Jolanta Kuczkowska

Żywa lekcja historii w ZS w Kikole

Dnia 21.11.2016 r. w Szkole Podsta-
wowej w Zajeziorzu odbył się kolej-
ny konkurs w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa. 
Tym razem klasa II sprawdzała swoją 
umiejętność czytania ze zrozumie-
niem w konkursie „NAJPIĘKNIEJ-
SZE WIERSZE JULIANA TUWI-
MA”. 

Podstawowymi celami konkursu 
były: kształcenie umiejętności obco-
wania z książką, rozbudzenie zainte-
resowań czytelniczych i sprawdzenie 
wiadomości o przeczytanych wier-
szach. Najwyższą liczbę punktów 
uzyskali uczniowie:

1. Kinga Dobrowolska
2. Sara Karwecka
3. Szymon Górzyński
Zwycięzcy otrzymają dyplomy, na-

grody książkowe oraz pochwały. Nad 
prawidłowym przebiegiem konkursu 
czuwała komisja:

1. p. Halina Bogóska (bibliotekarz)
2. p. Iwona Kaczorowska ( wycho-

wawca klasy II).

W oddziale przedszkolnym szkoła 
zorganizowała w ramach Maratonu 
Czytania, spotkanie o charakterze 
lokalnym. Główne cele akcji to: za-
chęcanie do czytania oraz integracja 
społeczności lokalnej. Zaproszono 
Radnego Gminy Kikół oraz Sołtysa 
wsi Zajeziorze – p. Pawła Żuchow-
skiego, który przeczytał bajkę pt. 
„Mysz w butach” . Była też Prezes 
Stowarzyszenia- p. Ewa Żuchowska, 
która przeczytała bajkę pt. „Żuraw i 
lisica”. Tego dnia odwiedzili szkołę 
także rodzice przedszkolaków. Pa-
nie wychowawczynie: p. Katarzyna 
Korbecka, p. Monika Kowalska oraz 
p. Monika Bonowicz przygotowały 
dla dzieci i zaproszonych gości liczne 
quizy i konkursy. Spotkanie odbyło 
się w radosnej, pełnej uśmiechów at-
mosferze i z pewnością na długo po-
zostanie w pamięci przedszkolaków. 
Oczywiście nie zabrakło słodkich 
upominków dla wszystkich uczestni-
ków zabawy.

Tekst i zdjęcia : spzajeziorze.pl

Zajeziorze - Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa

ŚNIADANIE DAJE 
MOC ! - i dało !

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Ciełuchowie kl. 0-III we wtor-
kowy poranek (08.11) wspólnie z 
rodzicami oraz wychowawcami 
przygotowali pyszne, kolorowe i 
bardzo pożywne śniadanie. 

Tekst i zdjęcia: spcieluchowo.
y0.pl


