


Drodzy Czytelnicy!

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy w tym roku numer 
„Kwartalnika Gminy Lipno”. Za nami rok, w którym 
na bieżąco kontaktowaliśmy się z Państwem za pośred-
nictwem naszego biuletynu. To dzięki niemu pragniemy 
przekazywać Państwu uchwały podejmowane przez Radę 
Gminy, decyzje i zarządzenia, planowane inwestycje, 
a także aktualne relacje z wydarzeń kulturalnych, spor-
towych i edukacyjnych. Mam nadzieję, że prezentowany 
Kwartalnik jest dobrym źródłem przekazywanych infor-
macji, a jego syntetyczny materiał zachęci Państwa do 
dalszej lektury.
 W tym szczególnym roku pragnę nawiązać do 
słów marszałka Józefa Piłsudskiego. Naród, który traci 
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pamięć przestaje być Narodem. – Staje się zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium. Pamięć jest naszym 
wspólnym zobowiązaniem, a tym bardziej pamięć o wydarzeniach, które miały znaczący wpływ na odzyskiwanie nie-
podległości i suwerenności w naszym kraju. Myśląc o przyszłych pokoleniach musimy dawać świadectwo tej pamięci 
w czasie, gdy nasza Ojczyzna jest wolna i wymaga jedynie od nas zgody narodowej, przemyślanych decyzji i roz-
tropności w podejmowaniu działań. Rok 2018 jest zarówno dla Polski, jak i każdego jej regionu wyjątkowy. To czas 
świętowania stulecia odzyskania niepodległości. Wolność to nasza niekwestionowana i najwyższa wartość wspólna. 
Przypadające w tym roku stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę jest doskonałą okazją do świętowania wyda-
rzeń z przeszłości, ale również zachętą do budowania wspólnej przyszłości. Wydarzenia sprzed stu lat miały charakter 
wyjątkowy. Skłaniają do refleksji, przypominając, że wolność obywatelska jest zarówno dobrem, jak i zobowiązaniem, 
którego codzienne i rzetelne wypełnianie jesteśmy winni tym, którym za odzyskanie niepodległości przyszło zapłacić 
najwyższą cenę. Dzięki solidarnemu dążeniu do wolności, poszanowaniu godności człowieka i jego praw, wspólnym 
wysiłkiem: tym militarnym, politycznym, społecznym i kulturalnym, nasi Rodacy nie tylko odzyskali utraconą ponad 
wiek wcześniej niepodległość, ale również stworzyli podwaliny nowoczesnego państwa. W ramach jubileuszu obcho-
dów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę Gmina Lipno przygotowała szereg wydarzeń edukacyjno-kultu-
ralnych, mających na celu wspólne świętowanie tego pięknego jubileuszu, zwiększenie świadomości na temat wyda-
rzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, a także przypomnienie – trochę zapomnianych – wydarzeń 
historycznych w naszym regionie w skali ogólnopolskiej. Zachęcam wszystkich mieszkańców Gminy Lipno do rado-
snego włączenia się w obchody jubileuszu odzyskania niepodległości przez Polskę. Dzięki wspólnemu świętowaniu 
i prowadzonym działaniom lokalnym, będzie możliwość poznawania dziedzictwa naszego regionu, wymiany wiedzy 
na temat istoty niepodległości, także w obliczu dzisiejszych wyzwań i zagrożeń.
 Wraz z początkiem roku obchodziliśmy w Gminie Lipno Dzień Sołtysa. To wyjątkowe, marcowe święto miało 
na celu okazanie wdzięczności i szacunku sołtysom za ich pracę oraz zwrócenie uwagi na szczególną rolę sołtysa w 
naszym regionie. Marzec to również miesiąc, w którym po raz drugi świętowaliśmy Gminne Obchody Dnia Kobiet 
będące również uroczystą inauguracją lokalnych przedsięwzięć z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez 
Polskę, a także setnym jubileuszem uzyskania praw wyborczych kobiet w Polsce.
 Drodzy Czytelnicy, kto chce poznać bieżące wydarzenia z naszego regionu, zapraszam na 
stronę www.uglipno.pl. Tymczasem odsyłam Państwa do lektury bieżącego wydania Kwartalnika, w którym znajduje 
się wiele ciekawych i wartościowych wiadomości z życia Gminy Lipno.

fot. Marcin Jaworski

Urząd Gminy Lipno 
ul. Mickiewicza 29, 87-600 Lipno

tel. 54 287 62 00, 54 288 62 01 
fax 54 287 27 48, 54 288 62 02

www.uglipno.pl
e-mail: lipno@uglipno.pl



	 Witam	Państwa	bardzo	serdecznie.	
Rok	2018	jest	dla	nas	rokiem	wyjątkowym,	obchodzimy	
100.	 rocznicę	 odzyskania	 niepodległości,	 która	 stanowi	
kluczowe	zadanie	z	punktu	widzenia	 realizacji	przez	sa-
morządy	polityki	pamięci,	dając	możliwość	kształtowania	
nowoczesnego	patriotyzmu.	W	związku	z	tym	jubileuszem	
na	terenie	naszej	gminy	będzie	organizowanych	wiele	cie-
kawych	wydarzeń,	 o	 których	na	 bieżąco	będziemy	Pań-
stwa	informować	na	stronie	internetowej.	Dla	mnie,	jako	
Wójta	Gminy	Lipno	jest	to	czas	szczególny,	ponieważ	mija	
10	rok	kierowania	przeze	mnie	naszą	gminą,	a	także	czas	
podsumowania	czterech	ostatnich	lat	w	samorządzie.	Mi-
sją	Gminy	Lipno	było	osiągnięcie	trwałego	rozwoju	gmi-
ny	przy	optymalnym	wykorzystaniu	potencjału	społeczne-
go,	kulturalnego	 i	gospodarczego.	W	okresie	mijających	
już	 prawie	 czterech	 lat	 kolejnej	 kadencji	 Rady	 Gminy	
samorządowcy	 podejmowali	 szereg	 działań	 zmierzają-
cych	do	realizacji	przyjętych	założeń.	Wyzwania	stawiane	
współcześnie	samorządom,	a	co	za	tym	idzie	wynikające	
z	nich	oczekiwania	społeczne,	wymagają	dobrze	zaplano-
wanej	 polityki	 rozwoju,	 która	 nie	 tylko	wzmocni	 posia-
dany	kapitał	społeczny,	ale	w	znacznej	mierze	przyczyni	
się	do	poprawy	jakości	życia	lokalnej	wspólnoty.	W	ciągu	
10	lat	wydatkowaliśmy	na	działania	inwestycyjne	prawie	
57	mln	 złotych,	 pozyskując	 znaczne	 środki	 zewnętrzne.	
Przed	nami	kolejny	rok	realizacji	zaplanowanych	zadań.	
Będziemy	 inwestować	w	 infrastrukturę.	 Jest	 to	 jedna	 ze	
strategicznych	dziedzin	rozwoju	gminy.	W	bieżącym	roku	
szczególny	 nacisk	 kładziemy	 na	 poprawę	 jakości	 infra-
struktury	 drogowej.	 Znaczna	 część	 środków	 na	 realiza-
cję	 zadań	 inwestycyjnych	 została	 zaplanowana	 właśnie	
na	 budowę	 i	 przebudowę	 dróg,	 co	 powinno	w	 znacznej	
części	usprawnić	komfort	życia	mieszkańców.	Pobuduje-
my	około	 10	 km	 asfaltowych	 dróg,	 a	 także	 zawieziemy	
15	tyś.	 ton	kruszywa	naturalnego	za	 łączną	kwotę	około	
8	mln	złotych.	Dofinansujemy	również	ciąg	pieszo	rowe-
rowy,	przy	drodze	wojewódzkiej	559	w	kierunku	Płocka,	
w	kwocie	przekraczającej	1	mln	złotych.	Z	pewnością	bu-
dowalibyśmy	znacznie	więcej	dróg	gminnych,	ale	niestety	
środki	budżetowe	są	ograniczone.	Tylko	do	zadań	zwią-
zanych	z	oświatą,	w	stosunku	do	otrzymanej	 subwencji,	
dołożymy	w	tym	roku	ponad	6	mln	złotych.	W	bieżącym	
roku	dokończymy	również	budowę	ostatniej	oczyszczal-
ni	wraz	siecią	kanalizacyjną,	dzięki	czemu	Gmina	Lipno	
sukcesywnie	 uporządkuje	 sytuację	 wodno-kanalizacyj-
ną.	Korzystając	 z	 85%	wsparcia	 powstanie	w	Złotopolu	
wraz	 z	 zapleczem	 Punkt	 Selektywnej	 Zbiórki	Odpadów	
Komunalnych.	 W	 celu	 podniesienia	 bezpieczeństwa	 na	
terenie	gminy	będę	starał	się	przekonać	Radę	do	zakupu	
średniego	samochodu	ratowniczo	–	gaśniczego.	Jest	to	po-
dyktowane	możliwością	uzyskania	wysokiego	dofinanso-
wania.	Chcąc	pozyskać	środki	zewnętrzne	często	musimy	
planować	wydatki	 na	 cele,	 które	wpisują	 się	w	politykę	
instytucji	finansującej.	Dla	OSP	w	Trzebiegoszczu	zapla-
nowana	została	budowa	nowego	garażu.	Planujemy	rów-
nież	wykonać	przy	4	placówkach	oświatowych	siłownie	
zewnętrze,	dając	możliwość	korzystania	z	 tej	 infrastruk-
tury	uczniom	miejscowych	szkół.	Dzięki	wsparciu	z	pro-
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Plany finansowe gminy na 2018 rok

	 Rejestr	wyborców	to	lista	osób	z	prawem	do	gło-
sowania	w	danej	gminie.	Jeżeli	masz	stałe	zameldowanie,	
to	znaczy,	że	Twoje	nazwisko	jest	w	rejestrze	wyborców	
w	 gminie,	w	 której	 jesteś	 zameldowany.	Będziesz	mógł	
oddać	 głos.	 Jeżeli	 wymeldowałeś	 się	 z	 miejsca	 pobytu	
stałego	lub	zgłosiłeś,	że	na	stałe	wyjeżdżasz	poza	granice	
Polski	jesteś	skreślony	z	rejestru	wyborców	i	nie	będziesz	
z	urzędu	ujęty	w	spisach	w	wyborach	i	referendach,	nawet	
jeżeli	będziesz	zameldowany	na	pobyt	czasowy.	Jeśli	Two-
jego	nazwiska	nie	ma	w	rejestrze	wyborców,	oznacza	to,	że	
nie	będziesz	mógł	głosować	w	nadchodzących	wyborach	
samorządowych.	Wyborcy	stale	zamieszkali	na	obszarze	
gminy	bez	zameldowania	na	pobyt	stały	w	tej	gminie,	ni-
gdzie	niezamieszkali	przebywający	stale	na	obszarze	gmi-
ny	wpisani	zostaną	do	rejestru	wyborców	tylko	wtedy,	gdy	
złożą	pisemny	wniosek	w	tej	sprawie	w	urzędzie	gminy,	
w	której	stale	zamieszkują.	Obywatele	Unii	Europejskiej	
niebędący	obywatelami	polskimi	w	celu	wpisania	do	reje-
stru	wyborców	muszą	złożyć	wniosek	w	tej	sprawie,	nawet	
jeżeli	są	zameldowani	na	pobyt	stały	na	obszarze	Polski.

Dzięki	 wsparciu	 z	 programów	 unijnych	 RPO	 oraz	 EFS	
powstały	już	dwa	punkty	przedszkolne	przy	Szkole	Pod-
stawowej	w	Trzebiegoszczu	oraz	w	Maliszewie.	Ponadto,	
od	 nowego	 roku	 szkolnego	 dla	 32	 przedszkolaków	 uru-
chomione	zostanie	w	Karnkowie	Publiczne	Przedszkole.	
W	oczekiwaniu	na	środki	zewnętrzne	podejmujemy	dzia-
łania	planistyczne	dotyczące:	termomodernizacji	budynku	
Szkoły	Podstawowej	w	Trzebiegoszczu,	budowy	targowi-
ska	gminnego	w	Złotopolu,	realizacji	chodnika	przy	drodze	
nr	 557	 (ul.	 Rypińska)	 oraz	 remontów	 świetlic	wiejskich	
w	Kolankowie	i	Ostrowitem.	Poza	wymienionymi	działa-
niami	w	budżecie	gminy	przewidziane	zostały	 środki	na	
realizację	wielu	 innych	przedsięwzięć,	m.in.:	na	budowę	
chodnika	w	Karnkowie,	rozbudowę	oświetlenia	ulicznego	
oraz	szeregu	inicjatyw	realizowanych	w	ramach	funduszu	
sołeckiego,	który	w	br.	wynosi	762	tyś.	zł.	W	celu	zapew-
nienia	mieszkańcom	naszej	 gminy	miejsc	 rekreacji,	 któ-
rych	 stale	 brakuje,	 będziemy	 kontynuować	 rewitalizację	
terenów	parkowych	oraz	tworzyć	otwarte	strefy	aktywno-
ści,	tak	aby	urozmaicić	i	wzbogacić	tego	typu	miejsca.	Jak	
co	 roku	wspierać	 będziemy	kluby	 sportowe	 oraz	 stowa-
rzyszenia.	Będziemy	również	gościć	sołtysów	powiatu	lip-
nowskiego	na	10	sołtysiadzie,	na	którą	Państwa	serdecznie	
zapraszam.	Podsumowując	pragnę	podkreślić,	 że	 rozwój	
gminy	 jest	 sukcesem	 wszystkich	 mieszkańców.	 Każdy	
z	nich	ma,	bądź	może	mieć	swój	osobisty	udział	w	jej	roz-
woju.	Przygotowując	coroczny	plan	inwestycji	gminnych	
bierzemy	 pod	 uwagę	 propozycje	 zgłaszane	 podczas	 ze-
brań	wiejskich,	a	 także	wnioski	kierowane	bezpośrednio	
do	Urzędu	Gminy.	Chciałbym	również	wyrazić	ogromną	
wdzięczność	za	wysiłek	i	współpracę	wszystkim	tym	oso-
bom,	które	–	podobnie	jak	władze	samorządowe	–	stawiają	
sobie	 za	 cel,	 by	Gmina	Lipno	 była	 jeszcze	 bardziej	 no-
woczesna	i	przyjazna	dla	mieszkańców,	dając	wiele	moż-
liwości	 rozwoju,	 pozyskania	 satysfakcjonującej	 pracy.

Andrzej Piotr Szychulski - Wójt Gminy Lipno

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś 
w rejestrze wyborców!
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	 W	dniu	21	marca	miało	miejsce	uroczyste	podpi-
sanie	umów	związanych	z	ogłoszonym	w	dniu	29.08.2016	
r.	 konkursem	nr	RPKP.06.03.01-IZ.00-04-031	w	 ramach	
Poddziałania	 6.3.1	 Inwestycje	 w	 infrastrukturę	 przed-
szkolną	 Regionalnego	 Programu	 Operacyjnego	 Woje-
wództwa	 Kujawsko	 –	 Pomorskiego	 na	 lata	 2014-2020.	
W	 ramach	 przedmiotowego	 konkursu	 złożono	 wniosek	
o	 dofinansowanie	 projektu	 pn.	 „Utworzenie	 przedszkola	
samorządowego	w	miejscowości	Karnkowo”,	który	zyskał	
pozytywną	ocenę.	Projekt	zakłada	przystosowanie	istnie-
jącego	budynku	pełniącego	funkcje	biblioteki	na	potrzeby	
utworzenia	Samorządowego	Przedszkola	w	miejscowości	
Karnkowo.	 Obiekt	 przeszedł	 już	 kompleksowy	 remont	
tj.	dokonano	wymiany	dachu,	stolarki	okiennej	i	drzwio-
wej,	 założono	 nowe	 instalacje:	 elektryczne,	 wod.-kan.	
oraz	 częściowo	 przebudowano	 pomieszczenia	 bibliote-
ki	 (parteru)	na	potrzeby	przedszkola.	Ponadto	w	 ramach	
przedmiotowego	projektu	planuje	się	zakup	niezbędnych	
mebli	 do	 poszczególnych	 pomieszczeń,	 wyposażenie	
kuchni/przygotowalni	posiłków	oraz	zakup	sprzętu	infor-
matycznego	takiego	jak	tablica	interaktywna,	laptop,	opro-
gramowanie	 itp.	Wartość	projektu:	523	756.00	zł,	kwota	
dofinasowania:	 384	 126.91	 zł.	 Projekt	 realizowany	 jest	
w	 formule	 projektu	 zintegrowanego	 wraz	 z	 projektem	
„Poszerzenie	oferty	edukacyjnej	Gminy	Lipno	o	dodatko-
we	placówki	wychowania	przedszkolnego	w	miejscowo-
ści	Karnkowo”	(zadania	wchodzące	w	zakres	poddziałania	
10.2.1,	EFS).	Celem	głównym	projektu	 jest	zwiększenie	
dostępu	do	edukacji	przedszkolnej	na	terenie	gminy	Lipno	
poprzez	utworzenie	nowych,	32	miejsc	w	nowoutworzo-
nym	przedszkolu	samorządowym	w	Karnkowie	w	2018	r.

Rzeczpospolita 
Polska

Sesja budżetowa Gminy Lipno
19	grudnia	2017	r.	odbyła	się	XXXII	Sesja	Rady	Gminy	
Lipno.	 Głównym	 punktem	 programu	 było	 uchwalenie	
budżetu	na	2018	rok.	Wcześniej	projekt	budżetu	uzyskał	
pozytywną	opinię	wszystkich	komisji	Rady	Gminy	oraz	
Regionalnej	Izby	Obrachunkowej.	Projekt	został	przyjęty	
do	realizacji	przez	Radnych	jednogłośnie.	Po	stronie	do-
chodów	na	przyszły	rok	zaplanowano	kwotę	w	wysokości	
49.318.396	zł,	natomiast	wydatki	w	wysokości	58.415.834	
zł.	Z	 tej	kwoty	na	realizację	 inwestycji	planuje	się	prze-
znaczyć	kwotę	12.825.917	zł.	W	planach	inwestycyjnych	
zostało	ujęte	dokończenie	budowy	oczyszczalni	ścieków	
i	sieci	kanalizacyjnej	wraz	z	przyłączami	w	Radomicach,	
budowy	garażu	OSP	w	Trzebiegoszczu,	budowy	chodnika	
w	Karnkowie	 oraz	 budowy	Punktu	 Selektywnej	Zbiórki	
Odpadów	Komunalnych	w	 Złotopolu.	 Ponadto	 zaplano-
wano	 przeprowadzenie	 rewitalizacji	 terenów	 parkowych	
w	Radomicach,	budowę	siłowni	zewnętrznych	
w	 kilku	 miejscowościach	 gminy	 oraz	 utworzenie	
otwartych	 stref	 aktywności	 w	 m.	 Radomice	 i	 Złotopo-
le.	 Znaczna	 część	 środków	 na	 realizację	 zadań	 inwe-
stycyjnych,	 bo	 aż	 5.961.882	 zł,	 została	 zaplanowana	
na	 budowę	 i	 przebudowę	 dróg	 na	 terenie	 gminy.	 Są	 to	
między	 innymi	 drogi	 Chlebowo-Wolęcin,	 Chodorą-
żek-Chlebowo,	 Chodorążek-Makówiec,	 Kolankowo-
-Karnkowo,	 Krzyżówki-Barany,	 Ostrowite-Szczepanki,	
Popowo-Barany,	 Popowo-Ostrowite,	 ul.	 Sierpecka,	 Wi-
chowo-Chełmica,	 Złotopole-Konotopie.	 Ponadto	 gmina	
Lipno	będzie	współfinansować	budowę	ścieżki	pieszo	ro-
werowej	wzdłuż	drogi	Lipno-Kamień	Kotowy.	Szczegóły	
uchwalonego	budżetu	będą	dostępnie	na	stronie	Biulety-
nu	 Informacji	 Publicznej	 Gminy	 Lipno	 –	 bip.uglipno.pl	
Warto	dodać,	że	na	listopadowej	sesji	Radni	zdecydowali	
o	wysokości	stawek	podatków	i	opłat	lokalnych,	które	po-
zostały	 na	 dotychczasowym	 poziomie.	 Zatem,	 podobnie	
jak	w	tym	roku,	od	stycznia	2018	roku	w	naszej	gminie	nie	
będzie	podwyżek.	



	 W	miesiącu	 lutym	 2018	 roku	 869	 rodzin	 z	 gminy	Lipno	 otrzymało	 pomoc	
żywnościową.	Była	to	pierwsza	transza	żywności	przekazanej	przez	Caritas	Diecezji	
Włocławskiej	reprezentowanej	przez	Dyrektora	księdza	Marka	Sobocińskiego,	w	ra-
mach	Programu	Operacyjnego	Pomoc	Żywnościowa	2014-2020	współfinansowanego	
z	Europejskiego	Funduszu	Pomocy	Najbardziej	Potrzebujących	(	FEAD).	
	 Wydanych	 zostało	 2400	 paczek.	 Żywność	 zmagazynowana	 była	 w	 świetli-
cy	wiejskiej	 w	Krzyżówkach.	Wydawaniem	 paczek	 zajęli	 się	 pracownicy	Gminne-
go	Ośrodka	Pomocy	Społecznej	w	Lipnie	wspólnie	z	pracownikami	Urzędu	Gminy	
w	Lipnie,	 których	 oddelegował	 specjalnie	 do	 tych	 celów	Wójt	Andrzej	 Szychulski.
	 Podczas	wydawania	żywności	osoby,	które	czekały	w	kolejkach	mogły	liczyć	
na	kawę	czy	herbatę,	a	także	degustację	potraw	wykonanych	z	wydawanych	produk-
tów.	Pracownicy	Caritas	Diecezji	Włocławskiej	przy	okazji	prowadzili	warsztaty	ku-
linarne,	 podczas	 których	 przedstawiali	miedzy	 innymi	 przepisy	 na	 dania	 z	 produk-
tów.	Rozdawali	także	okolicznościowe	ulotki	oraz	broszury,	w	których	znajdowały	się	
przepisy.	Mieszkańcy	 gminy	Lipno	 chętnie	 brali	 udział	w	warsztatach	 kulinarnych.
	 Druga	transza	żywności	będzie	wydana	w	miesiącu	kwietniu,	o	czym	społecz-
ność	gminy	będzie	poinformowana	przez	pracowników	GOPS.	Informacje	zostaną	też	
zamieszczone	na	stronie	www.uglipno.pl
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Gminny Dzień Sołtysa 
Na	11	marca	przypada	polskie	święto	Sołtysów,	które	w	naszej	gminie	obchodzone	było	8	marca	w	Radomicach.	Święto	
to	ma	na	celu	okazanie	wdzięczności	i	szacunku	Sołtysom	za	ich	pracę	oraz	zwrócenie	uwagi	społeczeństwa	na	rolę	
Sołtysa	w	polskiej	wsi.	Spotkanie	to	było	również	doskonałą	okazją	do	złożenia	życzeń	paniom	z	okazji	Dnia	Kobiet,	
które	w	imieniu	całego	samorządu	przekazał	Wójta	Gminy	Lipno	Andrzej	Szychulski.	Wśród	Sołtysów	gminy	Lipno	
jest	11	kobiet.	Następnie	Wójt	podziękował	wszystkim	Sołtysom	za	pracę	na	rzecz	rozwoju	gminy	i	społeczności	lokal-
nej.	Wyraził	słowa	uznania	za	realizację	bardzo	ciekawych	przedsięwzięć	z	funduszu	sołeckiego,	przyczyniając	się	tym	
działaniem	do	pozyskania	środków	z	budżetu	państwa	w	okresie	7	lat	o	wartości	886	024,00	zł.	Podkreślił	jak	niezwykle	
istotnym	ogniwem	jest	funkcja	sołtysa,	pośredniczącego	pomiędzy	mieszkańcami	a	urzędem.	Niejednokrotnie	dzięki	
nim	nasza	wieś	tętni	życiem,	a	ich	inicjatywy	społeczne	i	kulturalne	są	kluczowe	dla	naszej	lokalnej	społeczności.		



 Budowa i przebudowa dróg gminnych to inwesty-
cje, które zawsze bardzo interesują mieszkańców. Popra-
wa, jakości dróg to nie tylko bezpieczeństwo i poprawa 
komfortu życia mieszkańców, ale również możliwość dy-
wersyfikacji działalności gospodarczej. W roku 2018 wła-
dze gminy zabezpieczyły środki finansowe na realizacje 
aż 11 inwestycji drogowych
 Już w styczniu rozpisano pierwsze trzy przetargi. 
Jako pierwszą do realizacji wybrano drogę gminną Cho-
dorążek – Chlebowo. To droga, na której stan mieszkańcy 
bardzo narzekali. Cierpliwość mieszkańców została na-
grodzona, ponieważ w tym roku zamiast jednego zosta-
ną zrealizowane II etapy jej przebudowy a 50% kosztów 
zostanie sfinansowane ze środków Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych. Łącznie zostanie wykonane 
1239 mb nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,5 metra 
za kwotę 1 072 342 zł.
 Następnym przedsięwzięciem jest realizacja dru-
giego etapu przebudowy ulicy Sierpeckiej. Pierwsze 200 
mb nawierzchni bitumicznej wykonano w 2014 roku a już 
niebawem będzie to już ponad 500 mb drogi o szeroko-
ści 5 m. Koszt realizacji tegorocznego zadania to kwota 
326 664 zł. 
 Trzecia inwestycja dotyczy drogi gminnej Po-
powo-Ostrowite. Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie 
697,00 mb nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 
5,0 m za kwotę 389 759 zł. 
 W dniu 23 lutego wybrano wykonawcę na reali-
zację dwóch etapów przebudowy drogi gminnej Ostrowite 
– Szczepanki o łącznej długości 1326 mb i szerokości 5 m 
za kwotę 707 314 zł. Jak jest to ważna inwestycja najlepiej 
wiedzą to mieszkańcy i wszyscy korzystający z tej drogi. 
 To tylko część inwestycji drogowych a jeszcze 
przed Wielkanocą zostaną rozstrzygnięte przetargi na re-
alizację przebudowy drogi Chlebowo – Wolęcin, Wicho-
wo-Chełmica, Kolankowo-Karnkowo i Złotopole-Kono-
topie. To jeszcze nie wszystkie inwestycje drogowe, ale 
o tym to już w następnym wydaniu kwartalnika.
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Koncert w Radomicach
 W piątkowe popołudnie 19 stycznia w Zespo-
le Szkół w Radomicach  odbył się koncert pt. „Z kolędą 
w zimowym nastroju”. Wydarzenie to przyciągnęło do 
szkoły liczne grono mieszkańców Radomic i okolicznych 
miejscowości, rodziców oraz absolwentów. Wśród gości 
znaleźli się Wójt Gminy Lipno Andrzej Szychulski, Sekre-
tarz Gminy Krzysztof Milak, Dyrektor Publicznej Biblio-
teki Gminy Lipno Ewa Rozen, kierownik GOPS Hanna 
Szlągiewicz, radni, sołtysi pracownicy instytucji kultury. 
Odświętną atmosferę i wyjątkowy klimat spotkania pod-
kreślała nastrojowa scenografia, oświetlenie oraz  pięknie 
udekorowane stoliki dla publiczności. Dyrektor Jolanta 
Kruszyńska serdecznie powitała wszystkich zebranych, 
przyjaciół i sympatyków szkoły, dziękując za przybycie
 i życząc wielu miłych wrażeń.
 W pierwszej części koncertu wystąpiły dzieci 
z klas młodszych , które zaprezentowały zimowe piosenki 
oraz tańce „śnieżynek”. Mali artyści, przygotowani pod 
kierunkiem Magdaleny Łęckiej , swoimi umiejętnościami 
i wdziękiem zdobyli serca widzów, toteż każdy element 
ich programu był gorąco oklaskiwany. 
 Druga część, w której wystąpił szkolny chór 
i soliści, obejmowała tradycyjne kolędy oraz współcze-
sne utwory o tematyce świątecznej i zimowej. W progra-
mie znalazło się także kilka utworów instrumentalnych 
w wykonaniu uczennic klas gimnazjalnych. Różnorod-
ność repertuaru i ciekawe aranżacje zapewniały bogactwo 
nastrojów – od lirycznego, refleksyjnego po pełen entu-
zjazmu i radości. Kierownictwo muzyczne nad tą częścią 
pełniła Mirosława Kownacka, a teksty wprowadzające dla 
konferansjerów opracowała Joanna Lewandowska. 
 Koncert „Z kolędą w zimowym nastroju” to już 
trzecie tego typu wydarzenie kulturalne przygotowane 
przez Zespół Szkół w Radomicach. W jego organizację 
włączyli się  nauczyciele oraz rodzice, którzy zaangażo-
wali się w dekorację sali  oraz przygotowanie smaczne-
go poczęstunku w trakcie przerwy. W podziękowaniu za 
gościnne przyjęcie oraz  piękne wrażenia widzowie nie 
szczędzili organizatorom słów uznania, a ponadto w ge-
ście życzliwości okazali szkole materialne wsparcie.  Szansa na powstanie Otwartej Strefy 

Aktywności w Radomicach
 Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej 
podjęli próbę walki o dofinansowanie dostępne w ramach 
rządowego program rozwoju małej infrastruktury spor-
towo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – 
Otwarte Strefy Aktywności (OSA). Konkurs został ogło-
szony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Opracowano 
i złożono wniosek, który zakłada realizacje inwestycji 
w wariancie rozszerzonym obejmującym:
- siłownię plenerową (minimum 6 różnych urządzeń),
- strefę relaksu (minimum 4 ławki montowane na stałe do 
podłoża, urządzenia do gier edukacyjnych montowane 
na stałe do podłoża np. szachy/warcaby itp. zagospoda-
rowanie zieleni – nasadzenia, - plac zabaw o charakterze 
sprawnościowym (minimum 3 urządzenia) z ogrodze-
niem. Inwestycja planowana jest na terenie istniejącego 
parku w miejscowości Radomice. Szacowany koszt pro-
jektu to 130 tysięcy złotych, a dofinasowanie wynosi 50 % 
kosztów kwalifikowalnych. 
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Dzień Babci i Dziadka w Gminie Lipno
	 Styczeń	 to	 nie	 tylko	 czas	 kolorowych	 karnawa-
łów,	robienia	postanowień	noworocznych	czy	długo	wy-
czekiwanych	 przez	 dzieci	 i	 młodzież	 ferii	 zimowych.	
W	 tym	 miesiącu	 obchodzimy	 również	 Dzień	 Babci	
i	Dziadka.	Takie	święto	to	doskonały	moment	do	spotka-
nia	 z	 najbliższymi	 i	 czas,	 aby	podziękować	ukochanym	
dziadkom	za	ich	wielkie	serce	i	troskę.	Zarówno	jedno,	jak	
i	drugie	święto	powstało	po	to,	aby	wyrazić	wdzięczność	
dla	roli	babć	i	dziadków,	podkreślając	ich	ważną,	rodzin-
ną	funkcje.	Wnuki	składają	seniorom	życzenia,	wręczają	
bukieciki	 kwiatów,	 albo	 własnoręcznie	 zrobione	 laurki.	
Z	okazji	tych	ważnych	dni	szkoły	podstawowe	
z	terenu	Gminy	Lipno,	a	także	placówki	instytucji	kultury	
i	biblioteki	przygotowały	specjalne	programy	artystyczne,	
będące	wyrazem	wdzięczności	 za	okazaną	przez	dziad-
ków	każdego	dnia	miłość,	czułość	i	cierpliwość.	
	 W	 związku	 z	 tak	 uroczystym	 świętem	 6	 lutego	
w	 Szkole	 Podstawowej	 w	 Radomicach	 odbyło	 się	 nie-
zwykle	 ciekawe	 przedstawienie	 przygotowane	 przez	
trzecioklasistów	pod	tytułem	„Super	Babcia,	Super	Dzia-
dek”.	 Było	 kolorowo	 i	 wzruszająco	 –	 tak	 relacjonowali	
rozpromienieni	 seniorzy	 po	 występie	 swoich	 wnucząt.	
Tanecznie	 i	 śpiewająco	 dzieci	 wyraziły	 swoją	 miłość	
do	 babć	 i	 dziadków.	 Najwięcej	 emocji	 dostarczyły	 na-
grane	wcześniej	 życzenia	 od	wnucząt,	 odtworzone	 pod-
czas	 uroczystości.	 Niejednej	 babci	 zakręciła	 się	 łezka,	
gdy	usłyszała,	że	 to	właśnie	Ona	najlepiej	piecze	sernik	
i	gotuje	zupę	pomidorową.	Na	zakończenie	uroczystości	
dzieci	 odznaczyły	 Dziadków	 złotymi	medalami	 „Super	
Babcia”	 i	„Super	Dziadek”.	Nie	zawiedli	 również	rodzi-
ce	 trzecioklasistów,	 którzy	 przygotowali	 pyszne	 ciasta
i	 napoje	dla	wszystkich	gości.	Najważniejszym	składni-
kiem	menu	 okazały	 się	 jednak	 czekoladki,	 własnoręcz-
nie	przygotowane	przez	dzieci.	Dzieciaki	spisały	się	 	na	
medal	 –	 tak	 uznali	 wspólnie	 Seniorzy	 oraz	Magdalena	
Łęcka	i	Bernadeta	Szlągiewicz	–	wychowawczynie,	które	
przygotowały	uroczystość.	Dopełnieniem	spotkania	było	
wspólne,	pamiątkowe	zdjęcie.	

snoszkolnej,	przedszkola	 i	oddziału	przedszkolnego.	Pa-
dło	 wiele	 ciepłych	 słów	 w	 kierunku	 kochanych	 babć	
i	 dziadziusiów	 oraz	 gromko	 odśpiewanego	 Sto	 lat.	
Uczniowie	 przygotowali	 również	 laurki,	 które	 wręczy-
li	swoim	bliskim.	Portretami		babć	i	dziadków	udekoro-
wano	salę	gimnastyczną,	a	radości	nie	było	końca.	Miłe	
chwile	upłynęły	także	na	celebrowaniu	święta	wszystkich	
babć	i	dziadków,	które	miało	miejsce	22	stycznia	w	Szko-
le	Podstawowej	w	Wichowie.	Uczniowie	z	klas	 I-III	 za-
prezentowali	 swoje	 umiejętności	 recytatorskie,	 wokalne	
i	taneczne	przed	kochanymi	Seniorami	w	bardzo	interesu	
jącym	programie	artystycznym	przygotowanym	pod	kie-
runkiem	swoich	wychowawczyń:	Jadwigi	Snopkowskiej,	
Jadwigi	Jasińskiej	i	Iwony	Rutkowskiej.	Miłym	dopełnie-
niem	całej	uroczystości	było	wystąpienie	Przewodniczą-
cego	Rady	Gminy	–	Bohdana	Nowaka,	który	podziękował	
recytatorom	 za	 piękne	 prezentacje	 i	wręczył	wszystkim	
dzieciom	 „słodkie	 upominki”	 za	 ciekawe	 występy.	 Na-
tomiast	 29	 stycznia	Dzień	Babci	 i	Dziadka	 świętowano	
w	 punkcie	 przedszkolnym	 i	 oddziałach	 przedszkolnych	
Szkoły	 Podstawowej	 w	 Wichowie.	 Najmłodsze	 dzieci	
ze	szkoły	przygotowały	pod	kierunkiem	swoich	wycho-
wawczyń:	Anety	Piątkowskiej,	Magdaleny	Gołębiewskiej	
i	Marzeny	Złakowskiej	bogaty	i	różnorodny	program	ar-
tystyczny.	

		 Świętowano	 również	 w	 Szkole	 Podstawowej	
w	Maliszewie,	Wichowie,	 Karnkowie	 i	 Trzebiegoszczu.	
19	stycznia	podstawówka	z	Maliszewa	przygotowała	uro-
czysty	 program	 nawiązujący	 do	 Dnia	 Babci	 i	 Dziadka.	
Odświętnie	 ubrani	 uczniowie	młodszych	 klas	 przygoto-
wali	inscenizację	pod	okiem	nauczycielek	edukacji	wcze-

Podobnie	 22	 stycznia	 w	 Szkole	 Podstawowej	 w	 Trze-
biegoszczu	 wszyscy	 Seniorzy	 doskonale	 spędzili	 czas,	
wysłuchując	 przygotowanych	 przez	 uczniów	 występów.	
Tego	 dnia	 dziadkowie	mieli	 okazję	 zobaczyć	 swoje	 po-
ciechy	wcielające	się	w	różne	postaci	w	teatralnych	scen-
kach.	Świętowanie	umilili	 uczniowie	należący	do	 chóru	
szkolnego,	 którzy	 pod	 okiem	Rafała	Ługowskiego	 pięk-
nie	 rozśpiewali	 gości	 niekonwencjonalnie	 zaśpiewanymi	
kolędami.	 Dzień	 Babci	 i	 Dziadka	 to	 jedna	 z	 tych	 uro-
czystości,	 która	 stała	 się	 tradycją	 Szkoły	 Podstawowej	
w	Karnkowie.	Z	okazji	tych	ważnych	dni	filia	bibliotecz-
na	w	Karnkowie	 odwiedziła	 pierwszaków	 z	miejscowej	
szkoły.	Podczas	lekcji	bibliotecznej	przeczytano	życzenia,	
jakie	wnuczęta	mogą	złożyć	swoim	babciom	i	dziadkom	
oraz	bajki	z	książki	„Bajki	naszej	babuni”.	W	trakcie	zajęć	
dzieci	otrzymały	laurki	do	pokolorowania.	Wszyscy	zgod-
nie	stwierdzili,	że	dziadkowie	to	najukochańsze	istoty	na	
świecie.	Wnuczęta	 je	uwielbiają	za	 ich	dobroć	 i	nieusta-
jącą	 troskę,	 a	każdego	 roku	 radośnie	obchodzony	Dzień	
Babci	i	Dziadka	jest	doskonałą	okazją	do	podziękowania	
za	ich	bezwarunkową	miłość,	opiekuńczość	i	oddanie.	
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W Szkole...
 Dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz klas I-III 
Zespołu Szkół w Radomicach w okresie przedświątecznym 
wzięły udział w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym 
na kartkę lub ozdobę choinkową organizowanym przez 
Szkołę Podstawową nr 14 we Włocławku.  Mimo dużej 
konkurencji  -na konkurs wpłynęło 360 kart świątecznych 
i 470 ozdób – prace  uczniów z Radomic  zdobyły uznanie 
jury. Czworo dzieci znalazło się w gronie autorów najpięk-
niejszych ozdób choinkowych: Nikola Urbańska zdobyła 
I miejsce w klasyfikacji trzecioklasistów , Wojciech Ry-
gielski zdobył II miejsce, a Marek Rygielski – miejsce III 
w kategorii klas drugich; Oliwia Szlągiewicz uzyskała 
III miejsce wśród pierwszoklasistów.  Ponadto Nadia Ku-
ropatwa z klasy pierwszej zdobyła wyróżnienie  za wyko-
nanie kartki świątecznej. 10 stycznia dzieci wraz z rodzi-
cami oraz nauczycielem - Lucyną Siecińską  uczestniczyły  
w uroczystym podsumowaniu , podczas którego  odebrały 
z rąk organizatorów atrakcyjne  nagrody i dyplomy. 

RADOMICE

...i w przedszkolu
 8 lutego 2018 roku odbył się bal karnawałowy 
pt. „W bajkowym świecie”. Dzieci przebrały się za bajkowe 
postacie. Można było spotkać wróżki, królewny, biedron-
ki, rycerzy, piratów, policjantów, Spider-Mana, Batmana 
i wiele innych. Kolorowe balony i serpentyny, przepiękna 
sala balowa to wszystko wywołało uśmiech na twarzach

maluchów. Odbyły się liczne konkursy, np. taniec na ga-
zecie, zabawa w „Znikające krzesło” czy też zabawa ru-
chowa „Pokaż to, co ja”. Nie zabrakło również swobod-
nego tańca w rytm muzyki dla dzieci. Kilka dni później 
w przedszkolu obchodzono Dzień Pizzy. W trakcie świę-
towania powyższego dnia dzieci dowiedziały się, jakie 
państwo jest królestwem pizzy, od kogo pochodzi nazwa 
Margerita oraz jakie były podstawowe składniki pizzy 
i co symbolizowały ich kolory. W małych grupach 
maluchy stworzyły projekt pizzy wykorzystując pa-
pier, kolorową bibułę, kredki, flamastry itp. Powstały 
przepiękne prace, które ozdobiły przedszkolną gazet-
kę. Moc radości przysporzyła dzieciom niespodzianka 
przygotowana przez panią kucharkę, a była to przepysz-
na pizza z serem, szynką i pomidorami. A już pierw-
szego dnia po feriach odbyły się warsztaty edukacyjne 
pt. „W świecie instrumentów”. Zajęcia poprowadził 
Adam Cackowski, muzyk instrumentalista w zakre-
sie gry na saksofonie. Dzieci poznały budowę instru-
mentu oraz dowiedziały się, że należy on do grupy 
instrumentów dętych drewnianych. Pan Adam zapre-
zentował kilka utworów muzyki klasycznej, a dzieci 
z wielką uwagą wsłuchiwały się w dźwięki wydobywa-
ne z saksofonu. Kilkoro przedszkolaków zadeklarowało 
chęć nauki na tym instrumencie. Na koniec zajęć milu-
sińscy podziękowali A. Cackowskiemu za odwiedziny 
oraz wręczyli dyplom upamiętniający wizytę w Samo-
rządowym Przedszkolu.
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W tłusty czwartek pączek na szczęście
	 Tłusty	 czwartek	 to	 dość	 młoda	 tradycja,	 która	
w	wersji	 na	 słodko	pojawiła	 się	w	Polsce	około	XVI	w.			
w	miastach	i	na	dworach,	a	na	przełomie	XIX/XX	w.	na	
wsiach.	 W	 starosłowiańskich	 zwyczajach	 objadanie	 się		
tłustymi	potrawami	było	powiązane	z	odejściem	zimy	i	po-
witaniem	wiosny.	Nasi	przodkowie	wyciągali	ze	spichle-
rzy	co	bardziej	łakome	kąski,	takie	jak	boczek	i	słonina,	
i	 wystawiali	 na	 stołach	 obok	 alkoholu	 w	 trakcie	 hucz-
nego	 obchodzenia	 przesilenia.	 Samo	 celebrowanie	
i	 objadanie	 się	 pysznościami	 łączyło	 się	 z	 cyklem	 ży-
cia	 kultywowanym	 w	 wierzeniach	 starosłowiańskich.	
Natomiast	 obfitość	 jedzenia	 miała	 znaczenie	 wręcz	
symboliczne,	 ponieważ	 tłuste	 potrwały	 były	 „zaklina-
niem”	 nadchodzących	 upraw,	 które	 dzięki	 temu	 miały	
być	 urodzajne.	 Obecnie	 tłusty	 czwartek	 ma	 zapewnić	
pomyślność	 na	 cały	 rok.	Nic	 dziwnego,	 że	w	 tym	 dniu	
większość	 z	nas	 zajada	 się	 lukrowanymi	pączkami	 i	 fa-
workami,	a	przed	cukiernią	ustawiają	 się	długie	kolejki.	
	 Żeby	tradycji	stało	się	zadość	szkoły	oraz	 insty-
tucje	 kultury	 z	 terenu	 Gminy	 Lipno	 przygotowały	 dla	
swoich	mieszkańców	wiele	atrakcji	przepełnionych	słod-
kościami.	W	Wiejskim	Domu	Kultury	w	Trzebiegoszczu	
odbyło	 się	 wspólne	 celebrowanie	 „Tłustego	 Czwartku”.	
Wspólne	 świętowanie	 rozpoczęło	 się	 od	 przedstawienia	
teatralnego	 „Królowa	 Sniegu”	 przygotowanego	 przez	
miejscowe	kółko	teatralne	„Młodzi	aktorzy”.	Uczestnicy	
spotkania	w	miłej	atmosferze	spędzili	wieczór	zajadając	
się	wypiekami	przygotowanymi	przez	Panie	z	Koła	Go-
spodyń	 Trzebiegoszcz/Jankowo.	 Świętowano	 również	
w	 Jastrzębiu.	 Tam	miejscowa	 szkoła	 podstawowa	 przy-
gotowała	dla	swoich	uczniów	dzień	pełen	słodyczy,	któ-
ry	odbył	się	przy	dużym	wsparciu	mam:	Agnieszki	Jan-
kowskiej,	Aleksandry	Kalinowskiej,	Jolanty	Czajkowskiej	
i	 babć:	 Krystyny	 Jankowskiej	 oraz	 Anny	 Grochockiej,	
które	 piekły	 pączki	 i	 chruściki.	 Nagrodą	 dla	 pomysło-
dawców	 i	 wykonawczyń	 tych	 wszystkich	 pyszności	 był	
uśmiech	 i	 zadowolenie	dzieci	 ze	 słodkiej	niespodzianki.	

JASTRZĘBIE/TRZEBIEGOSZCZ MALISZEWO
Poetry Lovers…

	 W	czwartek,	8	lutego,	w	Szkole	Podstawowej	w	Ma-
liszewie	odbył	się	III	Powiatowy	Konkurs	Recytatorski	Po-
ezji	Brytyjskiej	Poetry	Lovers,	którego	pomysłodawczynią	
jest	nauczycielka	języka	angielskiego	–	Magdalena	Kuciń-
ska.	Patronat	nad	konkursem	objął	pan	Starosta	–	Krzysz-
tof	 Baranowski	 oraz	 redakcja	 Tygodnika	 Lipnowskiego.
	 Do	konkursu	przystąpiło	28	uczniów	z	15	 szkół	
podstawowych	 –	 z	Chrostkowa,	Wielgiego,	Chalina,	 Ja-
strzębia,	Wichowa,	Nowej	Wsi,	ze	Stalmierza,	z	Trzebie-
goszcza,	 z	 Dobrzynia	 nad	Wisłą	 oraz	 ze	 szkół	 lipnow-
skich	–	nr	3	i	nr	5,	a	także	macierzystej	placówki.	
	 Jury	 obradowało	 w	 składzie:	 przewodnicząca	 –	
Wioletta	Krzysztoforska	 –	 dyrektor	Gminnego	Ośrodka	
Kultury	 w	 Tłuchowie,	 członkowie:	 Małgorzata	 Cichec-
ka	 -	 nauczyciel	 języka	 angielskiego	 w	 Zespole	 Szkół	
Technicznych	 w	 Lipnie	 oraz	 Fahry	 Taufiq	 Arivyantoro	
i	 	Meiaida	 Blah	 –	 studenci	 z	 Indii	 i	 Indonezji	 przybyli	
do	 Polski	 w	 ramach	 programu	 edukacyjnego	 AIESEC.	
	 Jury	 oceniało	 opanowanie	 pamięciowe	 tekstów,	
trafność	interpretacji	głosowej	(intonację,	modulację	gło-
su,	tempo	recytacji),	wyrazistość	artykulacji	oraz	ogólny	
wyraz	artystyczny	–	postawę,	gestykulację,	ruch	scenicz-
ny,	 charakteryzację,	 a	 także	wykorzystanie	 rekwizytów.	
	 W	kategorii	klas	I	–	III	wzięło	udział	13	uczniów.	
Jury	przyznało	nagrody:	
I miejsce –  Julia Przybyszewska	ze	Szkoły	Podstawo-
wej	w	Wichowie
II miejsce – Bartosz Prażniewski ze	Szkoły	Podstawo-
wej	nr	5	w	Lipnie
III miejsce – Hanna Wróbel	 ze	 Szkoły	 Podstawowej	
w	Chalinie	
Wyróżnienie otrzymała Nadia Kaleta	ze	Szkoły	Podsta-
wowej	nr	3	w	Lipnie
W	kategorii	uczniów	klas	IV	–	VII	wystąpiło	15	uczniów.	
Jury	przyznało	nagrody:	
I miejsce – Laura Sikorska	 ze	 Szkoły	 Podstawowej	
w	Wichowie
II miejsce – Marcelina Cichowicz	ze	Szkoły	Podstawo-
wej		w	Chrostkowie
III miejsce – Wiktoria Kolczyńska	ze	Szkoły	Podstawo-
wej	w	Maliszewie
Wyróżnienie otrzymali:
Sonia Skarżyńska	ze	Szkoły	Podstawowej	nr	5	w	Lipnie
Amelia Stachowska	ze	Szkoły	Podstawowej	nr	5	w	Lip-
nie
Miłosz Jankowski – Bourdoux 	ze	Szkoły	Podstawowej	
w	Jastrzębiu
Koło	 Gospodyń	 Wiejskich	 w	 Maliszewie	 zapewniło	
wszystkim	przybyłym	gościom	poczęstunek,	a	uczennice	
klas	IV-	VII	naszej	szkoły	zaprezentowały	krótki	występ	
artystyczny	–	były	piosenki	i	taniec.	
	 Wszyscy	 uczestnicy	 konkursu	 otrzymali	 dyplo-
my	 za	 udział	 i	 gadżety,	 a	 nagrodzeni	 uczniowie	 oprócz	
dyplomów,	 statuetki	 i	 upominki	 ofiarowane	 przez	 pana	
Starostę	 –	 Krzysztofa	 Baranowskiego	 oraz	 wydawnic-
two	podręczników	do	 języka	 angielskiego	 -	MacMillan.
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Konkurs plastyczny o Polsce 
	 8	 lutego	 2018r.	 został	 rozstrzygnięty	 w	 Szkole	
Podstawowej	 w	 Wichowie	 szkolny	 konkurs	 plastyczny	
pt.	 „Polsko,ojczyzno	 ty	 moja”	 ,	 który	 adresowany	 był	
do	 uczniów	 klasy	 czwartej.	 Organizatorkami	 tego	 kon-
kursu	 były:	 Anna	 Leśniewska	 i	 Gabriela	 Krajewska.
	 Zadaniem	 uczniów	 było	 wykonanie	 pracy	 pla-
stycznej	 prezentującą	 naszą	 ojczyznę	 Polskę.	 Przedsię-
wzięcie	to	jest	początkiem	działań,	jakie	będą	miały	miej-
sce	w	naszej	 szkole	w	związku	 z	obchodzeniem	w	 tym	
roku	 stulecia	 odzyskania	 przez	 Polskę	 niepodległości.
	 Prace,	które	zostały	wykonane	na	konkurs,	były	na	
tyle	godne	nagród,	iż	zostały	przyznane	miejsca	ex	aequo	
i	 wyróżnienia.	 Prace	 były	 wykonywanie	 w	 parach.
Planowana	jest	też	wystawa	wytworów	uczniów.
 
Zwycięzcami	zostali:
I miejsce - Marcel Jasiński, Igor Trojanowski
II miejsce - Natasza Szychulska, Nadia Żandarska
II miejsce - Anita Politowska, Olga Szychulska
III miejsce - Anita Tychulska, Katarzyna Insadowska
III miejsce - Nadia Domagalska, Nikola Chojnicka
 
Wyróżnienia	zdobyli:
- Oliwia Osendowska, Julia Osendowska
- Robert Kaźmierowski
- Brajan Piątkowski
- Wiktoria Kozłowska
Gratulujemy	kreatywności	i	życzymy	dalszych	sukcesów.

WICHOWO
Wycieczka do Kłodawy

	 9	stycznia	uczniowie	Szkoły	Podstawowej	w	Wi-
chowie		pojechali	na	wycieczkę	do	Kopalni	Soli	„Kłoda-
wa”.
Opiekę	nad	nimi	sprawowali:	Anna	Leśniewska,	Gabriela	
Krajewska	i	Krzysztof	Kalinowski.
	 Zwiedzenie	kopalni	soli	rozpoczęło	się	prelekcją	
na	temat	historii	powstania	złóż	kłodawskich	oraz	zasto-
sowania	soli.
	 Najbardziej	 ekscytującym	 dla	 uczniów	 momen-
tem	wycieczki	 był	 zjazd	windą	 do	 poziomu	600	m	pod	
powierzchnią	ziemi	(z	prędkością	6	m/s).
	 Następnie	uczniowie	przeszli	wyrobiskami	kory-
tarzowymi	do	podziemnej	kaplicy	św.	Kingi	–	opiekunki	
górników	solnych,	obejrzeli	wyeksponowane	komory	sol-
ne.	Mieli	też	możliwość	zobaczenia	maszyn	w	poddziem-
nym	górnictwie	 solnym	 i	 innych	 osobliwości	 górnictwa	
solnego.	Każdy	mógł	zabrać	ze	sobą	do	domu	bryłki	soli	
kłodawskiej.
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	 Wraz	z	początkiem	roku	(9	stycznia)	w	Bydgosz-
czy	odbyły	się	Mistrzostwa	Województwa	Kujawsko-Po-
morskiego	 Szkół	 Gimnazjalnych	 w	 szachach	 drużyno-
wych.	W	 zawodach	 brało	 udział	 12	 drużyn	 (3	 drużyny	
z	Bydgoszczy	oraz	Toruń,	Czernikowo,	Świecie,	Barcin,	
Grudziądz,	Łochowo,	Starogard,	Chełmno	oraz	Karnko-
wo).	Drużyna	SP	Karnkowo	była	 jedną	z	 trzech	drużyn	
bez	rankingu	szachowego.	Turniej	rozgrywany	był	syste-
mem	szwajcarskim	na	dystansie	7	rund	z	czasem	15’	na	
zawodniku.	Drużyny	 rywalizowały	w	 czteroosobowych	
składach	(3	chłopców	+	1	dziewczyna-	grająca	na	czwar-
tej	szachownicy).
	 Drużyna	SP	Karnkowo	wygrała	3	mecze,	2	zre-
misowała	i	2	przegrała.	Zdobyła	8	pkt	meczowych	i	15,5	
pkt	małych.	Zajęła	w	całej	rywalizacji	II	miejsce	w	wo-
jewództwie.	Najlepsza	w	drużynie	była	Katarzyna	Jani-
szewska,	która	zdobyła	7	pkt	wygrywając	wszystkie	me-
cze.
Skład	 drużyny:	Mikołaj	 Poćwiardowski,	 Kamil	 Jędrze-
jewski	 ,Jakub	Bugdalski,Katarzyna	 Janiszewska.	Rezer-
wowi:	Jakub	Jesionowski,	Elżbieta	Jesionowska.

KARNKOWO
Wojewódzki turniej szachowy

JASTRZĘBIE
Walentynki w Szkole Podstawowej

	 14.	lutego	to	Święto	Zakochanych.	Tego	dnia	ży-
czymy	sobie	wiele	szczęścia	i	miłości	oraz	obdarowujemy	
drobnymi	 upominkami,	 serduszkami,	 kartkami	 okolicz-
nościowymi,	czerwonymi	różami.	
	 W	tym	roku	Walentynki	przypadają	w	ferie	zimo-
we,	więc	uczniowie	Szkoły	Podstawowej	im.	Kazimierza	
Różyckiego	w	Jastrzębiu	postanowili	uczcić	ten	dzień	nie-
co	wcześniej.		W	piątek	9	lutego	2018	r.	Samorząd	Szkolny	
pod	 opieką	Marii	 Piotrkiewicz	 i	 Iwony	Koszczki	 	 przy-
gotował	 	 apel	 poświęcony	 Walentynkom.	 Nie	 zabrakło	
ciepłych	słów	o	miłości,	przyjaźni,	ale	i	zagadek	dla	pu-
bliczności	oraz	żartów	o	miłości.	Apel	uświetniły	znane	
piosenki	o	miłości		w	wykonaniu	uczniów.	
	 Przez	cały	 tydzień,	począwszy	od	poniedziałku,	
w	 szkole	 działała	 poczta	 walentynkowa.	 Kartki	 walen-
tynkowe	można	było	 przygotować	 samodzielnie	 lub	na-
być	 już	 gotowe,	wykonane	 przez	 uczniów	 z	 Samorządu	
Szkolnego,	 za	 symboliczną	 opłatę.	Wszystkie	 kartki	 za-
wierające	wyznania	lub	życzenia	miłosne	wrzucane	były	
do	specjalnego,	walentynkowego	pudełka.	W	piątek	rano	
zaś	zostały	one	dostarczone	adresatom.	
	 Uczniowie	chętnie	uczestniczyli	w	zabawie	i	wy-
mieniali	się	kartkami	walentynkowymi.
	 W	 tym	 roku	 odbyły	 się	 też	 wybory	 Najsympa-
tyczniejszej  koleżanki	 i	 Najsympatyczniejszego kolegi 
w	dwóch	kategoriach	wiekowych:		klas	0	–	III,			klas	IV	–	
VI		oraz			Najsympatyczniejszego	nauczyciela.	Zwycięzcy	
otrzymali	pamiątkowe	serduszka.
	 W	 wyniku	 głosowania	 tytuł	 Najsympatyczniej-
szej koleżanki	w	klasach	0	-III	otrzymały	ex	aequo	trzy	
dziewczynki:	 Agata	 Kalinowska,	 Nadia	 Piątkowska	
i	Maja	Kalinowska.	Najsympatyczniejszym chłopcem wy-
brano	Stanisława	Lewandowskiego.
	 W	 klasach	 IV	 -	 VII	 Najsympatyczniejszą ko-
leżanką	 została	 wybrana	 Maria	 Lewandowska,	 a	 Naj-
sympatyczniejszym chłopcem	 –	 Karol	 Gołębiewski.	 Ty-
tuł	 Najsympatyczniejszego nauczyciela	 zdobyła	 Jolanta	
Koszczka.		Gratulujemy!



	 Początek	 roku	obfitował	w	wiele	 spotkań	 choin-
kowych	na	 terenie	naszej	Gminy.	Zabawy	organizowane	
były	w	szkołach,	bibliotekach,	świetlicach	wiejskich	i	re-
mizach	OSP.	Wszystkie	dzieci	z	niecierpliwością	czekały	
na	pojawienie	się	Świętego	Mikołaja,	który	każdemu	ma-
luchowi	podarował	paczkę	słodyczy.	Jednak	zanim	poja-
wił	 się	 długo	wyczekiwany	 gość,	 każdy	mógł	 bawić	 się	
przy	dźwiękach	popularnych	utworów	muzycznych.		
W	 trakcie	 zabawy	choinkowej	dzieci	odwiedził	Andrzej	
Piotr	 Szychulski	 –	 Wójt	 Gminy	 Lipno	 składając	 dzie-
ciom	 oraz	 ich	 rodzimo	 serdeczne	 życzenia.	 W	 przygo-
towanie	 spotkań	 choinkowych	 włączyło	 się	 wiele	 osób,	
których	 celem	 jest	 bezinteresowna	pomoc	w	organizacji	
spotkań	 społecznych	 o	 charakterze	 kulturalnym.	 Zaba-
wy	 choinkowe	 zorganizowane	 były	 przy	 współudziale	
Radnych	 Gminy	 Lipno,	 Sołtysów	 poszczególnych	 so-
łectw,	 Rady	 Sołeckiej,	 miejscowej	 Ochotniczej	 Straży	
Pożarnej,	 Pań	 z	 Koła	 Gospodyń	 Wiejskich,	 Komitetu	
Rodzicielskiego,	 a	 także	 dzięki	 przychylności	 sponso-
rów.	Za	pośrednictwem	naszego	Kwartalnika	dziękujemy	
wszystkim,	którzy	włączyli	się	w	organizację	tych	imprez.
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Fot.:	Zabawa	choinkowa	w	Radomicach

Nuda nie dla mnie, czyli ferie 
zimowe w bibliotekach Gminy Lipno
	 Rozgrywki	 gier	 planszowych,	 warsztaty	 tanecz-
ne,	zajęcia	plastyczne,	zabawy	i	spotkania	z	lekturą	–	to	
tylko	niektóre	z	atrakcji	przygotowanych	dla	dzieci	przez	
biblioteki	 i	 świetlice	 z	 terenu	Gminy	Lipno.	Tegoroczne	
ferie	upłynęły	pod	hasłem	„Nuda	nie	dla	mnie”.	
	 Młodzi	czytelnicy	mogli	wziąć	udział	w	zajęciach	
plastycznych		i	tanecznych,	spróbować	swoich	sił	podczas	
turnieju	gier	planszowych	i	własnoręcznie	wykonać	kolo-
rowe	magnesy	i	walentynkowe	kartki.	Podczas	tegorocz-
nych	 ferii	 nikt	 na	 nudę	 nie	mógł	 narzekać.	W	 tym	 cza-
sie	znalazło	się	sporo	atrakcji	dla	dzieci	przygotowanych	
przez	 Bibliotekę	 Publiczną	 w	 Radomicach	 oraz	 jej	 filie	
w:	 Jastrzębiu,	 Karnkowie,	 Trzebiegoszczu	 i	 Wichowie.	
Placówki	 miały	 do	 zaoferowania	 cały	 wachlarz	 zajęć	
z	myślą	o	uczniach,	którzy	mieli	przed	sobą	dwa	tygodnie	
wolnego.	W	trakcie	 ferii	zajęcia	odbywały	się	dwa	razy,	
a	w	Radomicach	i	Trzebiegoszczu	trzy	razy	w	tygodniu,	
ponieważ	do	akcji	dołączyła	świetlica.	Placówki	instytu-
cji	 kultury	 i	 bibliotek	 z	Gminy	Lipno	 zadbały	 o	 to,	 aby	

w	 trakcie	 zimowej	 przerwy	 dzieci	 miały	 bogato	 zapla-
nowane	 dni.	 W	 bibliotece	 i	 świetlicy	 wiejskiej	 w	 Ra-
domicach	 pierwszy	 dzień	 wypoczynku	 minął	 pod	 ha-
słem	„Ja	to	potrafię”,	czyli	w	klimacie	gier	planszowych	
i	 kreatywnych	 warsztatów	 plastycznych.	 W	 trakcie	 za-
jęć	dzieci	samodzielnie	wykonywały	zabawne,	kolorowe	
magnesy.	 Pomysłów	 nie	 brakowało.	 	 Pojawiły	 się	 znane	
postaci	 z	 bajek,	 ciekawe	 aranżacje	 nazwy	 miejscowo-
ści	 „Radomice”,	 a	 także	 herb	Gminy	Lipno.	 Pod	 okiem	
opiekunów	 powstawały	 coraz	 to	 bardziej	 różnorodne	
i	kolorowe	dzieła.	Kolejną	atrakcją	przewidzianą	dla	dzie-
ci	 przez	 organizatorów	była	 zabawa	 taneczna	 tzw.	 „Śle-
dzik”,	która	odbyła	się	w	świetlicy	wiejskiej	w	Radomi-
cach	 i	 specjalnie	 poprowadzona	 przez	 Panią	 Animator.
	 W	 ramach	 akcji	 „Kręci	 mnie	 bezpieczeństwo”	
przedstawiciele	 Komendy	 Państwowej	 Straży	 Pożarnej	
w	Lipnie,	Komendy	Powiatowej	Policji	w	Lipnie	oraz	gru-
py	interwencyjnej	Lipnowskiego	Wodnego	Ochotniczego	
Pogotowia	Ratunkowego	odwiedzili	biblioteki	w	Jastrzę-
biu	i	Radomicach.	
	 Zaproszeni	 goście	 przypomnieli	 dzieciom,	 że	
przepisy	ruchu	drogowego	obowiązują	cały	rok.	Podczas	
spotkania	zwrócono	szczególną	uwagę	na	zagrożenia,	ja-
kie	mogą	wyniknąć	 podczas	 zimowych	 zabaw	 na	 świe-
żym	powietrzu.	Podkreślano	również	szczególną	ważność	
noszenia	 elementów	 odblaskowych	 i	 rozważnego	 korzy-
stania	z	zimowej	aury.	
	 Celem	 takiego	 spotkania	 było	 zwrócenie	 szcze-
gólnej	 uwagi	 na	 ważność	 pracy	 straży	 pożarnej,	 policji	
czy	grupy	interwencyjnej	 lipnowskiego	WOPRU.	Zapro-
szeni	goście	opowiadali	o	 ich	 trudnej,	 codziennej	pracy,	
uczyli	dzieci,	jak	zachować	się,	gdy	wybuchnie	pożar,	jak	
zgłosić	 zawiadomienie	 o	 pożarze,	 kto	może	 zostać	 stra-
żakiem.	Atrakcjom	 nie	 było	 końca:	 dzieci	 przymierzały	
hełmy	strażackie,	zakładały	skafandry	i	umundurowanie.	
Na	zakończenie	zrobiono	wspólne	zdjęcie.	
	 Oprócz	 zajęć	 edukacyjnych	 biblioteki	 przygoto-
wały	 wiele	 ciekawych	 zabaw,	 warsztatów	 plastycznych	
i	konkursów,	dzięki	którym	dzieci	odwiedzające	miejsco-
we	biblioteki	mogły	miło	spędzić	wolny	czas.	
	 Podsumowaniem	 ferii	 i	 zarazem	wielką	 niespo-
dzianką	dla	dzieci	był	występ	krakowskiego	 teatru	edu-
kacyjnego	 „Edu-Artist”	w	przedstawieniu	 „Stara	 szafa”,	
który	odbył	się	w	ramach	zajęć	organizowanych	przez	Bi-
bliotekę	Publiczną	w	Trzebiegoszczu.	Zachwycone	twarze	
dzieci	były	najlepszą	 recenzją	 sztuki,	 a	przygody	Hanki	
i	 krasnala	 Hałabały	 porwały	 publiczność	 do	 wspólnych	
zabaw	i	tańca.	
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Tanecznym krokiem w karnawał
	 Pierwsze	miesiące	Nowego	Roku	to	najweselszy	okres	w	kalendarzu	–	karnawał.	Pięknie	przystrojone	sale,	
kolorowe	 serpentyny	 i	 unoszące	 się	w	 powietrzu	 zabawy	 zapraszały	 do	 zabawy.	Do	 tych	wydarzeń	wychowanko-
wie	Zespołu	Szkół	w	Radomicach	przygotowywali	się	przez	cały	rok.	Na	ten	czas	sala	gimnasytczna	zamieniła	się	
w	prawdziwą	salę	balową.	Udekorowana	kolorowymi	balonami	i	serpentynami	zachęcała	do	radosnej	zabawy	–	naj-
pierw	młodszych,	 a	 następnie	 starszych	 uczniów	kl.	 IV-VII	 i	 gimnazjum.	Młodsi	 uczniowie	 przygotowali	 ciekawe	
kostiumy.	Wśród		radosnych		maluchów	można	było	znaleźć	barwne	motyle,	dobre	wróżki,	urzekające	księżniczki.	Nie	
zabrakło	też	odważnych	batmanów	czy	spidermanów,	żołnierzy	i	strażaków.	Również	wychowawczynie	wykazały	się	
duża	dozą	humoru	i	przebrały	się	w	oryginalne	stroje.	Wszyscy	bawili	się	znakomicie.	Były	tańce,	pląsy	w	kółeczkach	
i	inne	zabawy	muzyczno-ruchowe	prowadzone	przez	uczniów		Samorządu	Uczniowskiego.		
	 Karnawał	to	czas	radości	i	zabawy	nie	tylko	dla	dorosłych,	ale	również	dla	dzieci.	To	właśnie	podczas	balu	
karnawałowego	spełniają	się	wszystkie	marzenia.	Wtedy	też	–	na	krótką	chwilę	–	można	wcielić	się	w	ulubioną	postać	
z	bajki.	Jak	miało	to	miejsce	w	podczas	zabawy	w	Bibliotece	Publicznej	w	Jastrzębiu.	Jak	przystało	na	karnawał,	dzieci	
pięknie	się	poprzebierały.	Bez	trudu	można	było	rozpoznać	wiele	znanych	bajkowych	postaci.	Milusińscy	bawili	się	
znakomicie,	a	rodzice	fotografowali	ich	taneczne	popisy.	
	 Równie	tanecznym	krokiem	rozpoczęto	nowy	rok	w	Szkole	Podstawowej	w	Jastrzębiu	i	Wichowie.	W	trakcie	
karnawałowego	szaleństwa	uczniowie	zachwycili	zebranych	swoimi	pięknymi	i	pomysłowymi	strojami.	Były		urzeka-
jące	księżniczki,	królewny,	barwne	motylki,	kotki,	postacie	z	bajek	i	gier	komputerowych,	odważni	piraci,	kowboje,	
policjanci,	 strażacy,	 itp.	Najciekawsze	 i	najbardziej	pomysłowe	stroje	zostały	nagrodzone.	Warto	było	wziąć	udział	
w	konkursie,	gdyż	główną	nagrodą,	ufundowaną	przez	Radę	Rodziców,	było	dofinansowanie	do	najbliższej	wycieczki	
szkolnej.	Na	Jury	spoczęło	trudne	zadanie	wyłonienia	zwycięzców.	Wśród	dzieci	z	oddziału	przedszkolnego	i	punktu	
przedszkolnego	I	miejscem	nagrodzono	strój	Natalii	Buze,	II	miejsce	zajęła	–	Amelia	Kiełkowska,	zaś	miejsce	III	–	
Adrianna	Jagielska.	W	klasach	I	–	III	zwycięzcą	został	Stanisław	Lewandowski,	II	miejsce	zajęła	-	Maja	Kalinowska,	
a		miejsce	III	–	Szymon	Gurtowski.	W	kategorii	klas	IV	–	VII	zwyciężył	Dawid	Mazur,	a	II	miejsce	przyznano	-	Ra-
fałowi	Sumowskiemu.
	 Wielu	wrażeń	dostarczył	zebranym	pokaz	taneczny	w	wykonaniu	dzieci	uczęszczających	w	tym	roku	szkolnym	
na	zajęcia	taneczno	-	fitnessowe	prowadzone	przez	p.	Emilię	Kowalską	z	Centrum	Fitness	KID	FUN	FIT	w	Toruniu.	
Pokaz	 był	 dla	 rodziców	 niezwykle	 emocjonujący	 i	 stanowił	 źródło	 pozytywnych	wzruszeń.	 Równie	 karnawałowy	
nastrój	udzieli	się	uczniom	z	Zespołu	Szkół	w	Wichowie.	Szkolny	bal	był	doskonałą	okazją	do	zaprezentowania	pomy-
słowych	kostiumów	a	w	tanecznym	korowodzie	pojawili	się	znani	bohaterowie	bajek.	Podczas	imprezy	został	przepro-
wadzony	konkurs	na	„Najciekawszy	strój	karnawałowy”.	Natomiast	organizatorem	konkursu	była	Gabriela	Krajewska.
Zwycięzcami	zostali:	I	miejsce	-	Kamil	Ałtyn	kl.V	-	II	miejsce	-	Karolina	Majda	kl.	VII	-	III	miejsce	-	Julia	Lewandow-
ska	kl.	VI	i	Brajan	Piątkowski	kl.	IV
	 Pozytywna	atmosfera	zabawy	udzieliła	się	nie	tylko	dzieciom	i	młodzieży,	ale	również	nauczycielom.	W	grupie	
dzieci	młodszych	odbyły	się	również	wybory	na	króla	i	królową	balu.	Wydarzenia	tych	barwnych,	karnawałowych	dni	
utrwalono	na	wspólnych	fotografiach.	

Fot.	Bal	karnawałowy	w	ZS	w	Radomicach
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Gmina Lipno grała z Wielką 
Orkiestrą Świątecznej Pomocy 

	 Wielka	 Orkiestra	 Świątecznej	 Pomocy	 zno-
wu	 zagrała	 w	 Lipnie.	 W	 tym	 roku	 w	 niedzielę	
14	 stycznia	 organizowany	był	 już	 26.	 Finał	WOŚP,	 któ-
ry	 tym	 razem	odbył	 się	 również	 na	 terenie	Gminy	Lip-
no,	 a	 jego	 celem	 było	 pozyskanie	 środków	 „dla	 wy-
równania	 szans	 w	 leczeniu	 noworodków”.	 Jednak	 cykl	
imprez	 oraz	 zbiórka	 pieniędzy	 nie	 ograniczały	 się	 tylko	
do	 tego	 jednego	 dnia.	 Pierwsze	 charytatywne	 działa-
nia	zaczęły	się	 już	dwa	tygodnie	przed	samym	Finałem.	
	 Jedną	z	pierwszych	placówek	oświatowych,	które	
zorganizowały	imprezę	w	ramach	Finały	był	Zespół	Szkół	
im.	Marii	Konopnickiej	w	Radomicach,	który	już	4	stycz-
nia	 przeprowadził	 wśród	 uczniów	 zbiórkę	 pieniędzy	 na	
rzecz	WOŚP	połączoną	z	zabawami	dla	dzieci.	W	szkole	
przeprowadzono	 wiele	 atrakcji	 zarówno	 dla	 młodszych	
uczniów	ze	szkoły	podstawowej,	jak	i	dla	starszych	gim-
nazjalistów.	 Na	 początku	 przygotowany	 został	 dla	 całej	
szkoły	kiermasz	ciast	 i	 słodkości,	o	które	zadbali	 rodzi-
ce	 uczniów.	 Młodszych	 żaków	 zabawiał	 i	 zachęcał	 do	
tańca	 zespół	 FORTE,	 z	 kolei	 dla	 starszych	 grał	DJ	MI-
NIKS.	 Podczas	 imprezy	 odbywały	 się	 różne	 zabawy	
i	konkursy,	do	których	należał	m.in.	quiz	wiedzy	o	WOŚP.	
Za	udział	w	imprezie	uczniowie	wrzucali	do	puszki	wo-
lontariuszy	 dowolną	 kwotę.	 Z	 kolei	 dla	 uczniów	 szkoły	
podstawowej	 został	 przeprowadzony	 przez	 nauczycielkę	
Lucynę	 Siecińską	 pokaz	 pierwszej	 pomocy.	 W	 trakcie	
spotkania	 przypomniano	 podstawowe	 zasady	 bezpie-
czeństwa,	 natomiast	 uczniowie	 gimnazjum	mogli	wziąć	
udział	w	loterii	gadżetów	otrzymanych	ze	sztabu	i	przy-
gotowanych	 przez	 szkołę.	 Szkolnymi	 koordynatorka-
mi	 akcji	 byli	 nauczyciele:	 Jolanta	 Miedzińska,	 Lucyna	
Siecińska,	 Katarzyna	 Tarkowska,	 a	 także	 opiekunowie	
samorządów	 szkolnych.	 Szczególną	 aktywnością	 wy-
różnili	się	wolontariusze:	Natalia	Chojnicka	kl.	 IIIa,	Ka-
rolina	Małkiewicz	kl.	 IIIb	 i	Stanisław	Lewicki	kl.	VIIa.
 

Radomice	 kwestowały	 na	 rzecz	 WOŚP	 na	 sportowo.	
Wszyscy	chętni	mogli	wziąć	udział	w	pokazach	i	warszta-
tach	Zumby.	Na	świetlicy	wiejskiej	w	budynku	Biblioteki	
Publicznej,	w	godzinach	popołudniowych	odbył	się	mara-
ton	charytatywnej	Zumby	prowadzony	przez	instruktorkę	
Martę	Gabryszewską.	W	trakcie	ćwiczeń	–	oprócz	dobrej	
zabawy	i	dawki	sporego	treningu	–	można	było	wesprzeć	
Orkiestrę	 wrzucając	 datek	 do	 puszki.	 Każdy	 z	 uczest-
ników	 otrzymał	 od	wolontariusza	WOŚP	 serduszko.	Na	

koniec	zajęć	wszyscy	 radośnie	wykonali	wspólny	 taniec	
–	oczywiście	z	naklejonymi	sercami	Wielkiej	Orkiestry.
W	ramach	26.	Finału	WOŚP	na	terenie	Gminy	Lipno	od-
było	 się	 wiele	 imprez	 oraz	 ciekawych	 inicjatyw.	 Jak	 co	
roku	 Szkoła	 Podstawowa	 im.	 Kazimierza	 Różyckiego	
w	 Jastrzębiu	włączyła	 się	w	zbiórkę.	Po	pierwszej	 lekcji	
rozpoczęły	 się	 występy	 uczniów	 szkoły.	 Podczas	 show	
uczniowie	 mogli	 obejrzeć	 występy	 swoich	 koleżanek	
i	 kolegów,	 którzy	 pod	 okiem	 nauczycieli	 przygotowali	
przedstawienie	o	walce	dobra	ze	złem.	Można	było	posłu-
chać	występów	wokalnych	uczennic	z	klas	V	i	VII	oraz	
podziwiać	wykonane	„cheerleaderskie”	układy	taneczne.	

Po	 zaprezentowanych	 popisach	 uczniów,	 dzieci	 wzięły	
udział	w	loterii	fantowej.	Za	każdy	los	uczestnik	wrzucał	
do	puszki	określoną	kwotę,	która	była	zależna	od	wylo-
sowanego	gadżetu,	można	 tez	 było	wylicytować	 „Dzień	
z	Panią	Dyrektor”.	W	tym	roku	każda	klasa	włączyła	się	
do	 akcji	 i	 przygotowała	 drobne,	 smaczne	 przekąski,	 do	
których	należały:	sałatki,	kanapki,	galaretki	czy	babecz-
ki.	Do	akcji	włączył	się	również	miejscowy	punkt	przed-
szkolny,	przygotowując	ciasteczka	francuskie.	Uczniowie	
wykonali	 też	 okolicznościowe	 plakaty,	 którymi	 została	
przyozdobiona	 sala	 gimnastyczna,	 a	 później	w	 dzień	 fi-
nału	 zawisły	 one	 na	 scenie	 na	 Placu	 Dekerta.	 Organi-
zatorem	 przedsięwzięcia	 był	 Samorząd	 Szkolny	 wraz	
z	opiekunami,	pod	okiem	nauczycielki	Marii	Piotrkiewicz.				
Szkoła	 Podstawowa	 im.	 F.	 Żwirki	 i	 S.	Wigury	w	Mali-
szewie	 zorganizowała	moc	 atrakcji	 dla	 swoich	 uczniów.	
Główną	 organizatorką	 była	 Magdalena	 Kucińska	 z	 po-
mocą	Joanny	Kruzińskiej	i	Michała	Kuźniaka.	W	progra-
mie	przewidziany	był	kiermasz,	a	w	nim	licytacja	fantów	
otrzymanych	od	Sztabu,	sponsorów,	a	także	dzięki	przy-
niesionym	przez	dzieci	upominkom.	Kolejną	atrakcją	był	
kiermasz	słodkości,	pokaz	filmów,	fotobudka	 i	sportowa	
niespodzianka,	którą	był	aerobik	prowadzony	przez	prze-
wodnicząca	samorządu	uczniowskiego	Paulinę	Piórecką.	
Ogromnym	 powodzeniem	 cieszyła	 się	 również	 ścianka,	
na	 której	 uczniowie	 chętnie	 robili	 sobie	 zabawne	 foto-
grafie.	 W	 dzień	 Finału	 WOŚP	 wolontariusze	 ze	 szkoły	
wraz	ze	strażakami	OSP	Maliszewo,	przed	przyjazdem	do	
Sztabu,	 przeprowadzili	 jeszcze	 zbiórkę	 pieniędzy	wśród	
mieszkańców	Maliszewa,	 tym	 samym	 umożliwiając	 im	
wsparcie	 WOŚP	 bez	 konieczności	 przyjazdu	 do	 Lipna.	
Natomiast	uczniowie	ze	Szkoły	Podstawowej	im.	Jana	Ko-
chanowskiego	w	Trzebiegoszczu	podczas	zbiórki	przepro-
wadzonej	w	szkole	mogli	skosztować	pysznych	ciast	oraz	
rozmaitych	 smakołyków	 zapewnionych	 przez	 rodziców
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Łączy nas pamięć! Akcja „Żonkile” 
w Bibliotekach Gminy Lipno 

 Biblioteki z tere-
nu Gminy Lipno już po raz 
kolejny dołączą do ogólno-
polskiej akcji społeczno-
-edukacyjnej „Żonkile” or-
ganizowanej przez Muzeum 
Historii Żydów Polskich 
POLIN w Warszawie z oka-
zji 75. rocznicy wybuchu po-

i pracowników szkoły. Uczestnicy spotkania brali udział 
w loterii fantowej, która była poprowadzona przez Alek-
sandrę Ałtyn. Do akcji włączyło się również Karnkowo. 
Pod przewodnictwem nauczyciela ze Szkoły Podstawowej 
Michała Wiśniewskiego przygotowany został kiermasz 
ciast i słodkości oraz loteria fantowa gadżetów. Ponadto, 
można było wziąć udział w otwartym turnieju tenisa sto-
łowego. Z kolei w dniu finału wolontariusze przeprowa-
dzili również zbiórkę pieniędzy w swojej miejscowości, 
aby później dołączyć do wolontariuszy w Lipnie. War-
to również wspomnieć, że udało się pobić zeszłoroczny 
rekord, z czego wolontariusze byli bardzo zadowoleni.   

 Kolejnym działaniem na rzecz WOŚP mającym 
miejsce na terenie Gminy Lipno była impreza taneczna 
zorganizowana przez OSP Wichowo. Zabawa odbyła się 
w Domu Kultury w Wichowie. Tancerzom muzykę za-
pewniali DJ Kileroo, DJ Miniks, DJ Woox i DJ Nitka. Nie 
ma co ukrywać, że na imprezie świetnie się bawili również 
wolontariusze i członkowie Sztabu obecni na zabawie. 
Wszyscy zgromadzeni mogli podziwiać pokaz tanecz-
ny instruktora tańca Marcina Grochockiego związanego 
z formacją taneczną Ride Da Riddim. Na sportowo kwe-
stowano również w Wichowie, gdzie w miejscowym Ze-
spole Szkół odbył się turniej piłki halowej, który stał się 
już tradycją. Pieniądze z wpisowego drużyn zebrano na 
ten szczytny cel. Dodatkowo wolontariusze zbierali pie-
niądze od kibiców. Do turnieju zgłosiło się 10 zespołów: 
Popowo, FC Wielgie, Bętleje, Ganges Team, FC Drewce, 
Polmost Team, Spartanie, Cukrownik, Roman Akademia 
i FC Bogucin. I chociaż cel był charytatywny, to wszystkie 
mecze były bardzo zacięte i wiele z nich musiało rozstrzy-
gnąć się po rzutach karnych. Turniej wygrała drużyna FC 
Wielgie, która w finale, po rzutach karnych, pokonała Gan-
ges Team. Trzecie miejsce należało do Cukrownika, który 
okazał się lepszy od FC Drewce. Pierwsze trzy zespoły 
otrzymały pamiątkowe puchary, a pozostałe dyplomy.
 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w na-
szej Gminie nie powstałaby gdyby nie pomoc i zaanga-
żowanie bardzo wielu osób dobrego serca, które zdecy-
dowały się wesprzeć Sztab. Są to lokalne samorządy 
na czele z Andrzejem Piotrem Szychulskim – Wójtem 
Gminy Lipno, wszystkie placówki oświatowe, instytu-
cje kultury, biblioteki, które zorganizowały zaplanowa-
ne przedsięwzięcia i przeprowadziły zbiórki pieniędzy. 
Organizatorzy dziękują wszystkim darczyńcom za szczo-
dre serce i pomoc w realizowanych przedsięwzięciach.

wstania w Getcie Warszawskim.   
 „Żonkile” to akcja społeczno-edukacyjna upa-
miętniająca powstanie w getcie warszawskim. Od kilku 
lat szkoły, biblioteki oraz inne ośrodki i instytucje kultury 
włączają się do akcji, organizując lokalne wydarzenia po-
święcone tematyce powstania.  
 Jednym z ocalałych z getta był Marek Edelman, 
ostatni przywódca w getcie warszawskim. Każdego roku, 
dokładnie 19 kwietnia, w rocznice powstania, składał pod 
Pomnikiem Bohaterów Getta na Muranowie bukiet żół-
tych kwiatów, które symbolizować miały dążenie czło-
wieka do wolności i pamięć o zamordowanych.
 Biblioteka Publiczna Gminy Lipno z/s w Radomi-
cach oraz jej filie biblioteczne w Jastrzębiu, Karnkowie, 
Trzebiegoszczu i Wichowie uczestnicząc w akcji będą 
organizowały lekcje biblioteczne i warsztaty historycz-
ne poświęcone tamtym wydarzeniom. Więcej informacji 
i szczegółowy program wydarzeń z podziałem na po-
szczególne filie zostanie ogłoszony wkrótce.

Z baśnią przez świat
 Biblioteka Publiczna w Trzebiegoszczu oraz 
Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Trzebie-
goszczu wspólnie rozpoczęli  bajkową podróż po świecie, 
pod hasłem „ Z baśnią przez świat”. W ramach lekcji bi-
bliotecznych uczniowie z klas : IV, V, VI, VII będą po-
znawać bajki, autorów oraz kulturę wybranych krajów 
z całego świata. Naszą podróż rozpoczęliśmy od Polski. 
Nawiązując do stulecia odzyskania niepodległości przez 
nasz kraj uczniom zaprezentowano „ Kwiat paproci” Józe-
fa Ignacego Kraszewskiego aby przybliżyć trochę uczest-
nikom spotkania nasze wierzenia, legendy oraz  tradycje. 
Jest to powiastka z morałem, której akcja toczy się przede 
wszystkim podczas nocy świętojańskiej. „Nie ma szczę-
ścia dla człowieka, jeżeli się niem z drugim podzielić 
nie może” czytamy na zakończenie utworu i wzbogaceni 
o nową wiedzę kończymy spotkanie rysując ilustracje do 
książki.
 Dla dzieci przygotowano dziewięć zaskakujących 
i magicznych spotkań podczas których przez zabawę za-
poznają się z  kulturą krajów z całego świata.



	 Międzynarodowy	Dzień	Kobiet	to	święto	o	bogatej	i	wielokulturowej	tradycji,	które	narodziło	się	już	w	staro-
żytności.	I	chociaż	sama	uroczystość	była	światkiem	wielu	przemian,	epok	i	pokoleń,	to	jednak	uniwersalne	treści	tego	
święta	pozostają	aktualne	do	dziś.	W	tym	dniu	wspominamy	kobiety	silne,	niezależne,	zdolne	do	poświęceń,	ale	też	te	
ciche,	skromne,	służące	radą	i	pomocą,	będące	tuż	obok.	Wyjątkowy	wymiar	miało	tegoroczne	Święto	Kobiet,	które	
odbyło	się	w	świetle	jubileuszu	100-lecia	odzyskania	niepodległości	przez	Polskę,	a	także	przypadającej	na	ten	rok	set-
nej	rocznicy	uzyskania	przez	Polki	praw	wyborczych.	Walka	kobiet	o	niepodległość	i	zachowanie	polskiej	tożsamości	
przejawiała	się	na	różnych	płaszczyznach	życia:	w	kulturalnej	dyplomacji	czy	działalności	konspiracyjno-bojowej.	To	
organizatorki	tajnej	oświaty,	dyplomatki	i	żołnierki	w	męskich	przebraniach.	Obecnie,	zapomniane	już	nieraz	bohater-
ki,	które	podczas	zaborów	toczyły	podwójną	walkę	–	o	niepodległość	i	emancypację.
	 To	wyjątkowe	 i	 bogate	w	 tradycje	 święto	 było	 doskonałą	 okazją	 do	 spotkania,	 poznania	 siebie	 nawzajem,	
wymiany	myśli	 i	 doświadczeń,	 utrwalania	 lokalnej	 historii	 na	 tle	wydarzeń	 ogólnokrajowych,	 a	 także	 inicjowania	
kolejnych	działań	w	życiu	społecznym.	Do	wspólnego	świętowania	Dnia	Kobiet	zaprosiła	Teresa	Sztuka	–	Dyrektor	
Ośrodka	Kultury	Gminy	Lipno	z/s	w	Wichowie	oraz	Panie	z	miejscowego	Koła	Gospodyń	Wiejskich	na	czele	z	Prze-
wodniczącą	Koła	Hanną	Gryczewską.	Uroczystość	odbyła	się	7	marca	w	przededniu	święta	kobiet	 i	było	 to	drugie	
gminne	takie	spotkanie.	Wśród	gości	honorowych	pojawili	się:	Aneta	Jędrzejewska	–	Członek	Zarządu	Województwa	
Kujawsko-Pomorskiego,	Krzysztof	Baranowski	–	Starosta	Powiatu	Lipnowskiego,	Andrzej	Piotr	Szychulski	–	Wójt	
Gminy	Lipno,	Kazimierz	Mątowski	–	Z-ca	Wójta	Gminy	Lipno,	Krzysztof	Milak	–	Sekretarz	Gminy	Lipno,	angażujące	
się	w	organizację	wielu	lokalnych	przedsięwzięć	Panie	z	Kół	Gospodyń	Wiejskich	z	terenu	Gminy	Lipno,	dyrektorzy	
szkół,	pracownicy	Gminy	Lipno,	Instytucji	Kultury,	a	także	emerytowani	pracownicy.
	 O	ucztę	duchową	zadbali	soliści	operetki	z	Wrocławia	przypominając	zgromadzonym	niezapomniane	utwory	
muzyczne.	Natomiast	o	rozkosz	podniebienia	zadbały	gospodynie	spotkania,	Panie	z	Koła	Gospodyń	Wiejskich	w	Wi-
chowie.	W	tym	dniu	ze	strony	Panów	nie	mogło	zabraknąć	pięknych	kwiatów,	które	dopełniły	serdeczne	życzenia.	Go-
spodarz	Gminy	Lipno	Andrzej	Piotr	Szychulski	–	w	swoim	wystąpieniu	–	podziękował	zgromadzonym	Paniom	za	ich	
wielkie	serce,	zaangażowanie	w	rozwój	życia	społecznego	regionu	i	pomoc	w	kształtowaniu	nowoczesnego	wizerunku	
gminy.	Z	kolei	Aneta	 Jędrzejewska	–	Członek	Zarządu	Województwa	Kujawsko-Pomorskiego	 zwróciła	 szczególną	
uwagę	na	rolę	kobiety	we	współczesnym	świecie	uwzględniając	jej	długą	drogę	w	uzyskaniu	praw	obywatelskich.
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V edycja Gminnej Wystawy – Stoły 
Wielkanocne na Ziemi Dobrzyńskiej
	 Wielkanoc	 to	 najstarsze	 i	 najważniejsze	 święto	
chrześcijan,	obchodzone	na	pamiątkę	zmartwychwstania	
Jezusa	Chrystusa.	I	choć	poprzedza	go	dość	smutny	okres	
Wielkiego	Postu,	same	święta	 to	czas	radości	 i	odnowy,	
tym	bardziej,	że	zwiastują	nadejście	wiosny.	Jedną	z	uro-
czystości,	która	na	trwałe	wpisała	się	w	przedświąteczny	
nastrój	i	jednocześnie	stanowi	piękną	wizytówkę	naszego	
regionu	 jest	 Gminna	Wystawa	 –	 Stoły	Wielkanocne	 na	
Ziemi	 Dobrzyńskiej.	 To	 już	 piąta	 edycja	 tego	 przedsię-
wzięcia,	będąca	kolebką	kultury	 ludowej,	a	 także	 trady-
cji	i	wartości	wyniesionych	z	domu.	Tegoroczna	wystawa	
odbyła	się	18	marca	w	Szkole	Podstawowej	w	Karnkowie.	
Gospodarzem	spotkania	i	zarazem	głównym	organizato-
rem	był	Ośrodek	Kultury	w	Wichowie	przy	współpracy	ze	
Szkołą	Podstawową	w	Karnkowie	oraz	Stowarzyszeniem	
„Nasze	Karnkowo”.	Patronat	honorowy	objął	Wójt	Gminy	
Lipno	–	Andrzej	Piotr	Szychulski.
	 Święta	Wielkanocne	to	czas	odrodzenia.	Zwycię-
stwa	 życia	 nad	 śmiercią	 i	 pokonania	 przeciwności	 losu.	
Tym	 bardziej,	 że	 tegoroczną	 edycję	 Stołów	Wielkanoc-
nych	obchodzimy	w	świetle	jubileuszu	100-lecia	odzyska-
nia	 niepodległości	 przez	 Polskę.	 Niegdyś,	 nasi	 Ojcowie	
walcząc	o	wolną	Ojczyznę,	często	płacili	najwyższą	cenę.	
Dzięki	solidarnym,	heroicznym	czynom	przodków	może-
my	dziś	cieszyć	się	wolnością	i	czerpać	inspiracje	z	kul-
tury	 ludowej	 i	 tradycji	narodowych,	przekazując	wiedzę	
następnym	pokoleniom.	Opowieść	o	wolności	jest	obecna	
w	całej	historii	Polski	i	dotyka	każdego	jej	regionu,	który	
ma	istotne	znaczenie	w	kształtowaniu	się	naszej	państwo-
wości.	 Nie	 można	 mówić	 o	 historii	 niepodległości	 bez	
walki	 o	 poszanowanie	 godności	 człowieka	 i	 jego	 praw.	
Opowieść	o	godności	jest	opowieścią	o	budowaniu	wspól-
noty,	która	zaczyna	się	już	na	płaszczyźnie	lokalnej	–	„na-
szej	małej	Ojczyzny”	–	podkreśliła	w	swoim	wystąpieniu	
Dyrektor	Ośrodka	Kultury	w	Wichowie	–	Teresa	Sztuka.
	 Zebranych	 gości	 powitała	Wicedyrektor	 Szkoły	
Podstawowej	 w	 Karnkowie	 –	 Iwona	 Terebińska,	 wyra-
żając	 dużą	 radość	 z	 podjętej	 inicjatywy.	W	 sam	 nastrój	
świąteczny	wprowadzili	uczestników	wystawy	uczniowie	
miejscowej	szkoły	programem	artystycznym	przygotowa-
nym	pod	kierunkiem	nauczycieli	Magdaleny	Złakowskiej	
i	Rafała	Ługowskiego.	Potrawy	poświęcił	i	pobłogosławił	
proboszcz	parafii	p.w.	św.	Jadwigi	w	Karnkowie	–	ks.	Da-
niel	Augustyniak.	Życzenia	świąteczne	złożył	wszystkim	
zebranym	Wójt	Gminy	Lipno	–	Andrzej	Piotr	Szychulski.	
Po	 powitaniu	 gości	 i	 okolicznościowych	 wystąpieniach	
nastąpiła	bardzo	przyjemna	i	świąteczna	część	uroczysto-
ści,	czyli	degustacja	tradycyjnych,	wielkanocnych	potraw.

Patriotyzm Jutra w Urzędzie Gminy
	 W	 ramach	programu	„Mój	patriotyzm,	moja	hi-
storia”	realizowanego	przez	Bibliotekę	Publiczną	Gminy	
Lipno	z/s	w	Radomicach	oraz	filię	biblioteczną	w	Jastrzę-
biu	 zorganizowana	 została	 wystawa	 ilustrująca	 dawne	
życie	 Gminy	 Lipno,	 a	 przede	 wszystkim	 miejscowości	
Jastrzębie.	 Projekt	 był	 współfinasowany	 przez	 Program	
„Patriotyzm	Jutra”,	którego	organizatorem	 jest	Muzeum	
Historii	Polski	w	Warszawie.		Wystawę	można	było	obej-
rzeć	od	grudnia	do	lutego	w	Urzędzie	Gminy	Lipno.	
	 Dofinansowano	 ze	 środków	 Muzeum	 Historii	
Polski	w	Warszawie	w	ramach	Programu	„Patriotyzm	Ju-
tra”.

Fotorelacja z wydarzenia 
na okładce kwartalnika

Szopka Noworoczna 
w jastrzębskiej książnicy

	 Początek	roku	obfitował	w	wiele	ciekawych	przed-
sięwzięć	kulturalnych	i	edukacyjnych.	Jednym	z	nich	była	
zorganizowana	 przez	 Bibliotekę	 Publiczna	 w	 Jastrzębiu	
„Szopka	Noworoczna”,	 która	 odbyła	 się	 7	 lutego	w	 sali	
kominkowej	biblioteki.	W	 tradycyjny	 scenariusz	zostało	
wplecionych	 wiele	 odniesień	 do	 współczesności,	 ponie-
waż	 już	od	wieków	 toczy	 się	walka	dobra	 ze	 złem.	Nie	
brakowało	 również	 porównań	 do	 naszych	 narodowych	
przywar,	 który	 mamy	 całkiem	 sporo.	 Jednak	 wszystko	
zostało	 utrzymane	w	 lekkim,	 żartobliwym	 tonie.	Głów-
nym	 przesłaniem	 był	 temat	 tolerancji	 oraz	 twierdzenie,	
że	każdy,	nawet	 ten	najgorszy,	może	odnaleźć	właściwą	
drogę.	A	w	obliczu	dobra	i	jego	mocy	sprawczej	nawet	zło	
przestaje	mieć	znaczenie.	Wniosek	z	tego,	że	trzeba	wie-
rzyć	w	ludzi	 i	 tylko	od	nas	samych	zależy	co	zwycięży.	
Czy	dobro,	czy	jednak	zło.	Na	widowni	zasiedli	również	
przedstawiciele	władz	samorządowych.
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	 W	dniu	11	lutego	2018	r.	odbył	się	II	Turniej	Piłki	Nożnej	Halowej	Drużyn	Sołeckich	o	Puchar	Wójta	Gminy	
Lipno,	w	którym	wystąpiły	zespoły	z	Chlebowa,	Głodowa	,	 	Karnkowa	,	Karnkowskich	Rumunek,	Łochocina,	Po-
powa,	Trzebiegoszcza	i	Wichowa.	Rozgrywki	toczyły	się	w	systemie	brazylijskim.	Mecze	dostarczały	wielu	emocji	
zarówno	na	boisku	jak	i	na	trybunach.	Zawodnicy	stwarzali	dużo	sytuacji	podbramkowych,	ale	również	nie	zabrakło		
strzałów	z	dystansu.	Kilka	bramek	padło	w	naprawdę	efektowny	sposób	ku	uciesze	kibiców	w	Wichowie.	Zacięty	mecz	
o	III	miejsce	stoczyli	zawodnicy	Popowa	z	Głodowem,	ostatecznie	zakończyło	się	wynikiem	3:2	dla	Popowa	i	to	oni	
cieszyli	się	z	miejsca	na	podium.	W	finale	spotkały	się	ekipy	Rumunek	Karnkowskich	z	Karnkowem,	podobnie	z	reszta	
jak	poprzedniej	edycji	turnieju.	Spotkanie	kończyło	się	rzutami	karnymi,	gdyż	w	regulaminowym	czasie	gry	był	wynik	
remisowy	1:1.Skuteczniejszymi	egzekutorami	okazali	się	zawodnicy	z	Rumunek	Karnkowskich	i	to	oni	zostali	trium-
fatorami	turnieju.	Sędzią	zawodów	był	Marcin	Koziorowicz.	

 II Turniej Piłki Nożnej Halowej w Wichowie 

Oto	klasyfikacja	generalna	turnieju:
I miejsce - Karnkowskie Rumunki, II  miejsce - Karnkowo, III miejsce - Popowo, IV miejsce - Głodowo

	 Zwycięzcy	wystąpili	w	następującym	składzie:	Jan	Bartczak,	Łukasz	Bartczak,	Rafał	Bartczak,	Mateusz	Bart-
czak,	Jakub	Bartczak,	Dariusz	Jesionowski	i	Arkadiusz	Jesionowski,.	Puchary	i	pamiątkowe	dyplomy		wręczył	Wójt	
Gminy	Lipno	Andrzej	Piotr	Szychulski.	
	 Ponadto	zawody	zakończyły	się	bardzo	miłym	akcentem,	gdyż	kapitan	drużyny	reprezentującej	Gminę	Lipno	
w	rozgrywkach	w	piłkę	nożną	Jan	Bartczak	przekazał	na	ręce	Wójta	Gminy	Lipno	Andrzeja	Szychulskiego	okazały	pu-
char	dla	świeżo	upieczonego	Mistrza	Dobrzyńskiej	Ligi	Halowej	w	sezonie	2017/2018	,	który	w	sobotę	10	lutego	2018r.	
zdobyła	ekipa		Gminy	Lipno.	Gratulacje	i	serdeczne	podziękowania	z	zaangażowanie	dla	członków	tego	zespołu	złożył	
Wójt	Gminy	Lipno.								

Skład: Jan	Bartczak,	Łukasz	Bartczak,	Rafał	Bartczak,	Mateusz	Bartczak,	Jakub	Bartczak,	Marcin	Kaczorow-
ski,	Szymon	Moszczyński,	Dariusz	Jesionowski,	Arkadiusz	Jesionowski,	Jakub	Podlas	Marcel	Rozpendowski.
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Grand Prix Wichowa - liderzy 
nie zwalniają tempa! 

	 51	zawodników	wzięło	udział	w	trzecim	turnieju	
z	cyklu	GP	Wichowa,	który	został	rozegrany	18.02.2018r.
w	 Zespole	 Szkół	 w	 Wichowie.	 W	 obydwu	 kategoriach	
zwyciężyli	zawodnicy	 liderujący	w	klasyfikacji	general-
nej.	 W	 kategorii	 open	 Mirosław	 Narowski	 (Fala	 Nowy	
Duninów)	 pokonał	 w	 finale	 swojego	 klubowego	 kolegę	
Piotra	Milczarskiego.	 Za	 nimi	 uplasowali	 się:	 Grzegorz	
Ziółkowski	(Gwiazda	Bydgoszcz),	Marcin	Chojnicki	(LZS	
Jastrzębie),	 Andrzej	 Frąckiewicz	 (Boniewo)	 i	 Paweł	 Ję-
drzejczak	(Fala	Nowy	Duninów).	W	grupie	zawodników	
45+	ciągle	niepokonany	w	tym	sezonie	pozostaje	Robert	
Różyński	(Borówno),	który	w	finale	nie	bez	trudu	poko-
nał	3:2	Jarosława	Politowskiego	(Płock).	W	grze	o	trzecie	
miejsce	również	3:2	Grzegorz	Dzioba	(Aleksandrów	Kuj.)	
wygrał	w	Jarosławem	Prykowskim	(LZS	Wichowo).	Tuż	
za	 nimi	 znaleźli	 się:	 Paweł	Mikucki	 (Fala	Nowy	Duni-
nów)	i	Krzysztof	Skowroński	(Gostynin).	Czwarty,	ostat-
ni	 już	 turniej	Grand	Prix	Wichowa	oraz	podsumowanie	
całego	cyklu	odbędzie	się	25	marca	2018.

I miejsce Gminy Lipno w Samorzą-
dowym Turniej Piłki Siatkowej

	 W	sobotę	3	marca	2018	r.	w	hali	przy	sportowej	
przy	 	 Zespole	 Szkół	 im.	 Romualda	 Traugutta	 w	 Lipnie	
odbył	 się	Samorządowy	 	Turniej	Piłki	Siatkowej.Turniej	
rozgrywany	 był	w	 dwóch	 grupach.	 Reprezentacja	Gmi-
ny	Lipno	w	drugiej	grupie	rywalizowała	z	Urzędem	Mia-
sta	 I	Gminy	 Skępe	 oraz	Gminą	Bobrowniki.	Wszystkie	
spotkania	 zakończyły	 się	 wygraną	 naszej	 reprezentacji.	
W	finale	Gmina	Lipno	spotkała	się	ze	zwycięzcą	pierw-
szej	 grupy,	 czyli	 reprezentacja	Zespołu	Szkół	w	Lipnie.	
Finał	zapowiadał	się	emocjonująco.	Walka	w	setach	była	
dość	wyrównana	 ale	 końcówki	 należały	 do	 naszego	 ze-
społu,	 który	 pokonał	 przeciwników	 2:0.	 Reprezentacja	
Gminy	Lipno	wystąpiła	w	składzie:	Mateusz	Bądkowski,	
Kamil	Chłopecki,	Marcin	Domanowski,		Andrzej	Kielik,	
Szymon	 Moszczyński,	 Kamil	 Went,	 Patryk	 Sadowski.	
Organizatorem	zawodów	była	Dyrekcja	Szkoły.	

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony 
internetowej 
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