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Drodzy Mieszkańcy Gminy Lipno!
Oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie „Kwartalnika
Gminy Lipno”, który stanowi podsumowanie jakże bogatej w inwestycje i wydarzenia mijającej kadencji.
Dobiegająca kadencja była czasem trudnych wyzwań dla
Gminy Lipno. Dzięki ciężkiej i skutecznej pracy Rady
Gminy, minione cztery lata należy uznać za udane. Zrealizowaliśmy wiele przedsięwzięć, które wpłynęły na poprawę infrastruktury drogowej, bezpieczeństwa, jak również
na podniesienie standardów szkolnictwa, kultury, sportu, i
ogólny rozwój naszej Małej Ojczyzny.

fot. Marcin Jaworski

Samorząd Gminy Lipno podejmował szereg działań mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców i dynamiczny rozwój. Jednym z głównych zadań było zapewnienie mieszkańcom odpowiednio przygotowanej infrastruktury.
Priorytetowo traktowane były inwestycje z zakresu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków, ponieważ to ich realizacja
może przyspieszyć lub zahamować dalszy rozwój gminy. Natomiast realizacja inwestycji drogowych jest jednym z najważniejszych zadań samorządu, gdyż bezpieczeństwo mieszkańców stawiane jest na pierwszym miejscu.
Szkoły, biblioteki i ośrodki kultury, dla których Gmina jest organem prowadzącym realizują wartościowe i innowacyjne
przedsięwzięcia edukacyjne oparte m.in. na autorskich pomysłach pracowników oświaty i kultury oraz nowoczesnych
rozwiązaniach wypracowanych we współpracy z uczniami. Dzieciom i młodzieży zapewniono możliwości rozwijania
swoich zainteresowań i talentów, a także ciekawego spędzania wolnego czasu.
Upływająca kadencja samorządu 2014 - 2018 jest dla mnie okazją do podziękowań za dobrze wykorzystany czas. Dziękuję zatem Wam, Drodzy Mieszkańcy za wsparcie, którego niejednokrotnie od Was doświadczałem, za dobre słowo,
krytykę, Wasze zaangażowanie społeczne w życie poszczególnych miejscowości oraz działających w nich organizacji
i stowarzyszeń. Dziękuję radnym Rady Gminy Lipno z Przewodniczącym Bohdanem Nowakiem na czele, sołtysom
i radom sołeckim, dyrektorom i pracownikom szkół i instytucji kultury, moim współpracownikom w urzędzie gminy
i poza nim, bo przecież bez nich niewątpliwy sukces Gminy Lipno w bieżącej kadencji nie byłby możliwy. Wraz z kończącą się kadencją samorządu mam poczucie satysfakcji, dobrze wykonanej misji oraz wymiernej wartości wykonanej
pracy.
W prezentowanym numerze Kwartalnika znajdą Państwo m.in.: relację z dwóch ważnych wydarzeń kulturalnych, jakie
miały miejsce na ternie naszej Gminy – Jubileuszowej, 10. edycji Sołtysiady i Dożynek Gminnych, które w tym roku
odbyły się Wichowie. Znajdą Państwo informacje z długo wyczekiwanych inwestycji jakimi są rewitalizacja terenów
parkowych w Złotopolu wraz budową strefy aktywności, termomodernizacja budynku szkoły w Trzebiegoszczu, przebudowa świetlicy wiejskiej w Kolankowie, a także syntetyczny materiał będący podsumowaniem ostatnich wydarzeń
społecznych i kulturalnych.
O efektach naszych działań będziemy Państwa informować na łamach kolejnych numerów Kwartalnika. Kto chce poznać aktualne wydarzenia regionu, zapraszam na stronę www.uglipno.pl. Tymczasem odsyłam Państwa do bieżącego
wydania biuletynu, w którym znajduje się wiele ciekawych i wartościowych wiadomości z życia Gminy Lipno.
						
Życząc miłej lektury pozostaję z wyrazami szacunku
							
Andrzej Piotr Szychulski

Redakcja „Kwartalnika Gminy Lipno”:
Redaktor naczelny: Ewa Rozen - Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Lipno z siedzibą w Radomicach,
Krzysztof Milak - Sekretarz Gminy Lipno;
Materiały i zdjęcia: Instytucje kultury i jednostki organizacyjne Gminy Lipno;
Wydawca: Gmina Lipno, ul. Mickiewicza 29, 87-600 Lipno. Nakład 1000 egz.
Skład i druk: SZYMA TECH Sp. z o.o. 87-800 Włocławek, ul. Toruńska 148, tel. 535 775 950, kontakt@szymatech.pl
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Wozy dla strażaków
Na wyposażenie jednostek Ochotniczej Straży
Pożarnej w naszym województwie trafią cztery ciężkie
samochody ratowniczo-gaśnicze oraz dziesięć średnich,
wszystkie świetnie wyposażone. Zostaną zakupione dzięki
wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego. Podpisy pod umową o dofinansowanie złożyli 22 sierpnia marszałek Piotr Całbecki i wicemarszałek Dariusz Kurzawa.                                
W ceremonii uczestniczył wiceprzewodniczący sejmiku
województwa Adam Banaszak.
- To kolejne wsparcie samorządu województwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Wyposażenie naszych strażaków
jest nowoczesne, regularnie wymieniane na sprzęt coraz
nowszej generacji. Nie żałujemy na to pieniędzy, ani unijnych, ani z budżetu województwa – podkreśla marszałek
Piotr Całbecki.
Średni samochód gaśniczy ze zbiornikiem wodnym i autopompą otrzyma dziesięć jednostek OSP:
•
OSP Cekcyn (powiat tucholski);
•
OSP Chlebowo (powiat lipnowski);
•
OSP Gościeradz (powiat bydgoski);
•
OSP Janowice (powiat włocławski);
•
OSP Kołodziejewo (powiat inowrocławski);
•
OSP Łążyn (powiat toruński);
•
OSP Radzyń Chełmiński (powiat grudziądzki);
•
OSP Strzygi (powiat brodnicki);
•
OSP Szubin (powiat nakielski);
•
OSP Świętosław (powiat golubsko-dobrzyński).
Ciężki samochód gaśniczy ze zbiornikiem wodnym i autopompą otrzymają cztery jednostki:
•
OSP Gąsawa (powiat żniński);
•
OSP Gębice (powiat mogileński);
•
OSP Przysiersk (powiat świecki);
•
OSP Wąbrzeźno (powiat wąbrzeski).
Wszystkie wozy wyposażone są w napęd na obie
osie i czterodrzwiowe kabiny przystosowane do przewozu
6 strażaków. W kabinach zainstalowane są radiotelefony.
Samochody mają wyciągarki elektryczne o uciągu 7 ton.
Nadwozie pożarnicze wyposażono w skrytki sprzętowe
zamykane aluminiowymi żaluzjami. Zbiornik wody ma
pojemność 5000 litrów a zbiornik środka pianotwórczego 500 litrów. Wozy mają też wysokociśnieniową linię
szybkiego natarcia z wężem o długości 60 metrów, a na
dachu działko wodno-pianowe. Maksymalna wydajność
pompy to 3200 litrów na minutę. Ponadto w zabudowie
zamontowany jest maszt oświetleniowy wysuwany pneumatycznie. Wozy wyposażono też w agregat prądotwórczy
o mocy 6 kilowatów.  
Łączny koszt zakupów to prawie 13 milionów
złotych, wartość dofinansowania z naszego RPO wynosi
8,4 miliona złotych. Liderem projektu jest kujawsko-pomorski Oddział Wojewódzki OSP.
Źródło: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/33040-wozy-dla-strazakow-z-naszego-regionu
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Otwarcie przedszkola w Karnkowie

W dniu 3 września w miejscowości Karnkowo,
w Zespole Szkoł w Karnkowie odbyło się uroczyste
ostwrcie Samorządowego Przedszkola. W starym budynku szkolnym wyremontowanym ze środków pozykanych
z funduszy unijnych zostało umiejscowione pięknie wyposażone Samorządowe Przedszkole dla dwóch grup przedszkolaków. W uroczystości otwarcia uczestniczyli: Wójt
Gminy Lipno, Dyrektor Zespołu Szkół w Karnkowie,
ks. Probosz Parafii Karnkowo, Przewodniczący   Rady
i Radni Gminy Lipno z rejonu Zespołu Szkół w Karnkowie. W uroczystości otwarcia wzięły udział dzieci
uczęszczające do Samorzadwego Przedszkola. Po długim
okresie oczekiwania spowodowanego remontem budynku –
z początkiem września – dzieci z Karnkowa i okolic mogą
cieszyć się z nowo otwartego przedszkola a Gmina Lipno może pochwalić się kolejnym miejscem, w którym jest
prowadzone wychowanie przedszkolne.  
Projekt w ramach, którego zostało utworzone
Przedszkole jest realizowany w formule projektu zintegrowanego tzn. składa się z dwóch odrębnych projektów tj.:
1.Projekt pn. „Utworzenie przedszkola samorządowego
w miejscowości Karnkowo”, który zakładał kompleksowy remont tj. wymianę dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, założenie nowej instalacji: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz częściową przebudowę pomieszczeń.
Ponadto w ramach przedmiotowego projektu dokonano
zakupu mebli do poszczególnych pomieszczeń, wyposażenia kuchni/przygotowalni posiłków oraz sprzętu informatycznego takiego jak tablica interaktywna, laptop,
oprogramowanie itp.
Wartość projektu: 515 149.00 zł
Kwota dofinasowania: 380 508.55 zł
Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2. Projekt pn. „Poszerzenie oferty edukacyjnej Gminy
Lipno o dodatkową placówkę wychowania przedszkolnego w miejscowości Karnkowo”, którego celem głównym jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej
na terenie gminy Lipno poprzez utworzenie nowych 32
miejsc w nowoutworzonym przedszkolu samorządowym
w Karnkowie w 2018 r. Projekt zakłada pokrycie kosztów
związanych z zatrudnieniem kadry prowadzącej zajęcie
przedszkolu, organizacją zajęć dodatkowych oraz zakupem pomocy dydaktycznych.
Wartość projektu: 330 000.00 zł
Kwota dofinasowania: 280 500.00 zł
Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego
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Przekazanie sprzętu dla OSP Gminy Lipno

W maju br. Gmina Lipno złożyła wniosek w ramach naboru wniosków prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań ze
środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.
W ramach umowy zawartej w dniu 28 czerwca br. w Toruniu, Gmina Lipno zakupiła: torby ratownicze 4 szt., pilarki do drewna 3 szt., piła ratownicza do szyb kolejowych
1 szt., nożyce hydrauliczne do pedałów 1 szt., agregat prądotwórczy 4 szt., przenośny zestaw oświetleniowy 3 szt.
12 września nastąpiło przekazanie sprzętu i urządzeń zakupionych przez Gminę Lipno na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych terenu gminy Lipno ze środków
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Jednostki OSP
z terenu Gminy Lipno otrzymały specjalistyczny sprzęt
do ratowania ludzkiego życia i zdrowia o łącznej wartości 74 200,00 zł. Uroczyste przekazanie sprzętu odbyło się
w Świetlicy Wiejskiej w Radomicach. Przekazania sprzętu dokonał Andrzej Piotr Szychulski – Wójt Gminy Lipno
wraz z Kazimierzem Mątowskim – Zastępcą Wójta Gminy
Lipno w asyście władz Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lipnie, Prezesa Zarządu oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lipnie Zbigniewa Agacińskiego. St. brygadiera Ireneusza Poturalskiego
– Komendanta Powiatowego PSP w Lipnie. Przekazanie
było finalnym etapem wcześniejszych działań, które rozpoczęły się zaproszeniem Ministra Sprawiedliwości dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa
Kujawsko-Pomorskiego na uroczyste przekazanie sprzętu.
Zakupiony sprzęt przekazano na podstawie Umowy użyczenia na ręce przedstawicieli jednostek ochrony
przeciwpożarowej. Jednostki OSP z terenu Gminy Lipno
otrzymały:
Jednostka OSP Łochocin:
- Torba ratownicza (4 800,00 zł)
- Pilarka do drewna (5 400,00 zł)
Wartość zakupionego sprzętu dla OSP Łochocin:
10 200,00 zł
Jednostka OSP Maliszewo:
- Agregat prądotwórczy (5 300,00 zł)
- Przenośny zestaw oświetleniowy ( 1 100,00 zł)
Wartość zakupionego sprzętu dla OSP Maliszewo:
6 400,00 zł
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Jednostka OSP Radomice:
- nożyce hydrauliczne (12 000,00 zł)
Wartość zakupionego sprzętu dla OSP Radomice:
12 000,00 zł
Jednostka OSP Popowo:
- Torba ratownicza (4 800,00 zł)
Wartość zakupionego sprzętu dla OSP Popowo:
4 800,00 zł
Jednostka OSP Krzyżówki:
- Torba ratownicza (4 800,00 zł)
Wartość zakupionego sprzętu dla OSP Krzyżówki:
4 800,00 zł
Jednostka OSP Brzeźno:
- Torba ratownicza (4 800,00)
Wartość zakupionego sprzętu dla OSP Brzeźno:
4 800,00 zł
Jednostka OSP Jankowo:
- Przenośny zestaw oświetleniowy (1 100,00 zł)
- Agregat prądotwórczy (5 300,00 zł)
Wartość zakupionego sprzętu dla OSP Jankowo:
6 400,00 zł
Jednostka OSP Karnkowo
- Przenośny zestaw oświetleniowy (1 100,00 zł)
    
- Agregat prądotwórczy (5 300,00 zł)
Wartość zakupionego sprzętu dla OSP Karnkowo:
6 400,00 zł
Jednostka OSP Chlebowo:
- Pilarka do drewna (5 400,00 zł)
- Agregat prądotwórczy (5 300,00 zł)
- Piła ratownicza do szyb klejonych (2 300,00 zł)
Wartość zakupionego sprzętu dla OSP Chlebowo:
13 000,00 zł
Jednostka OSP Wichowo:
- Pilarka do drewna (5 400,00 zł)
Wartość zakupionego sprzętu dla OSP Wichowo:
5 400,00 zł
Strażacy ochotnicy są najczęściej pierwszymi na
miejscu wypadków i często to od nich oraz ich natychmiastowej pomocy zależy zdrowie i życie poszkodowanych.
Sprzęt o jaki wzbogaciły się jednostki OSP z naszej gminy, stawia przed strażakami nowe wymagania w zakresie
doskonalenia umiejętności udzielania pierwszej pomocy
i z pewnością przyczyni się do poprawy efektywności podejmowanych działań ratowniczych podczas udzielania
pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia, jak również do poprawy warunków pracy strażaków w sytuacjach kryzysowych, ratując ludzkie życie.
Zadanie jest realizowane z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie wsparcia i rozwoju systemu
instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych
z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem
– nabycia: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.  
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Radni w terenie

Mała Infrastruktura Sportowa

9 lipca Radni Gminy Lipno kolejny raz wizytowali gminne obiekty użyteczności publicznej oraz sprawdzali efekty realizacji działań inwestycyjnych. Tym razem na trasie ich wyjazdu znalazły się: ulica Spacerowa,
PSZOK w Złotopolu, droga relacji Złotopole – Konotopie
oraz Chlebowo – Chodorążek, Przedszkole w Karnkowie,
Świetlica Wiejska w Kolankowie, Remiza OSP w Wierzbicku, budynek socjalny w Kłokocku, droga Popowo
– Ostrowite, oczyszczalnia ścieków w Radomicach oraz
plac zabaw w Rumunkach Głodowskich.

Zarząd województwa wytypował do dofinansowania projekty inwestycyjne 42 samorządów. Decyzję
w sprawie przyznania środków z budżetu województwa
podjął ostatecznie sejmik województwa. W gronie samorządów, które otrzymały wsparcie znalazła się również
Gmina Lipno z projektem „Rewitalizacja terenów parkowych w Złotopolu wraz budową otwartej strefy aktywności.” Umowę z rąk Marszałka Województwa Kujawsko
– Pomorskiego odebrał Wójt Gminy Lipno Andrzej Piotr
Szychulski.
W ramach przedmiotowego projektu planowane
jest wykonanie pierwszego etapu realizacji Otwartej Strefy Aktywności w istniejącym parku w Złotopolu polegający na zakupie i montażu:

Przebudowa świetlicy wiejskiej
wraz z wyposażaniem
w miejscowości Kolankowo
Sukcesem zakończyło się staranie o dofinasowanie projektu pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz
z wyposażeniem w miejscowości Kolankowo gmina Lipno”. Oficjalna uroczystość wręczenia umów odbyła się
12 września br. w Urzędzie Marszałkowskim. Dofinansowanie otrzymało 71 projektów w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
W gronie wyróżnionych Gmin znalazła się również Gmina Lipno. Umowę z rąk Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego odebrał Andrzej Piotr Szychulski Wójt
Gminy Lipno.
Przedmiotowy projekt zakłada:
- Przebudowę przegrody na gruncie, ścian zewnętrznych,
instalacji grzewczej i kotłowni oraz wymianę stolarki
okiennej i drzwiowej;
- Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kolankowie w niezbędne meble i sprzęt;
- Organizację zajęć z dziedziny astronomii pod nazwą
„Obserwacje małego astronoma”.
Wartość projektu : 342 390,02 zł w tym dofinasowanie
wynosi 279 008,32 zł
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej i realizowany w ramach działania „Podstawowe
usługi i odnowa wsi”, operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
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- krzesła do wyciskania podwójnego na pylonie
- orbitreka podwójnego na pylonie,
- biegacza podwójnego na pylonie,
- narciarza podwójnego na pylonie,
- roweru podwójnego na pylonie.
Szacowana wartość inwestycji wynosi: 36 327,51 zł.

Kolejne wodomierze

Na terenie naszej Gminy kontynuacja prac związanych z wdrażaniem systemu radiowego odczytu wodomierzy. Zakres robót obejmuje demontaż wodomierza
głównego oraz montaż wodomierza, posiadającego nakładkę do zdalnego radiowego odczytu. Od dnia 14 września 2018 roku rozpoczną się prace w miejscowościach
Komorowo oraz Brzeźno. Następnie pracami zostaną
objęte sołectwa Ignackowo, Barany, Grabiny, Krzyżówki, Ostrowite, Ostrowitko, Popowo, Wichowo, Łochocin,
Zbytkowo.
Na podstawie Uchwały Rady Gminy Lipno
odbiorca jest obowiązany udostępnić lokal w celu zainstalowania lub wymiany wodomierza głównego,
ewentualnej obsługi gwarancyjnej, kontroli wskazań
i sposobu użytkowania wodomierza, w tym stanu nakładki oraz plomb. W związku z powyższym zwracamy się
z prośbą o zastosowanie się do ogłaszanych informacji
i zapewnienie pracownikom swobodnego dostępu do pomieszczenia, w którym znajdują się wodomierze i umożliwienie wykonania robót montażowych, dzięki czemu
praca przebiegnie sprawnie i skutecznie. Wszystkie koszty
związane z wymianą wodomierzy pokrywa Gmina Lipno.
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Modernizacja drogi wojewódzkiej
w powiecie lipnowskim
Modernizacja drogi wojewódzkiej w powiecie lipnowskim 21 sierpnia w Urzędzie Marszałkowskim odbyło
się uroczyste podpisanie umowy na realizację przebudowy
drogi wojewódzkiej nr 558, łączącej Lipno z Dobrzyniem
nad Wisłą. Gruntowna przebudowa 7-kilometrowego odcinka pochłonie ponad 12 mln zł.
- To druga obecnie ważna inwestycja drogowa na terenie
powiatu lipnowskiego – mówi marszałek Piotr Całbecki.
– Wcześniej rozpoczęliśmy przebudowę trasy z Lipna do
granicy województwa. Przygotowujemy się również do remontu odcinka drogi z Lipna w kierunku Rypina.
Droga wojewódzka nr 558 zapewnia komunikacje pomiędzy Lipnem i południowo-wschodnią częścią
powiatu lipnowskiego. W ostatnich latach przebudowany
został odcinek tej trasy przebiegający przez miejscowość
Wielgie. Teraz rozpocznie się modernizacja kolejnego
fragmentu trasy od tej miejscowości do Kłokocka.
Trasa zostanie przebudowa na odcinku liczącym
prawie 8 kilometrów. Jezdnia zostanie poszerzona do
6-6,5 metrów, znajdzie się przy niej utwardzone pobocze. Zaplanowano wykonanie nowej solidnej podbudowy
przenoszącej obciążenia rzędu 10 ton na oś. Dzięki temu
droga będzie dostosowana do przejazdu ciężarówek i odporna na powstawanie kolein.
Między Wielgie i Domem Pomocy Społecznej
w Nowej Wsi zbudowany zostanie chodnik. Przejście dla
pieszych przy placówce oświetlimy ledowymi lampami
hybrydowymi zasilanymi energią słoneczną lub wiatrową.
Chodniki przy przystankach i przejścia dla pieszych będą wyposażone w elementy ze specjalnymi żłobieniami i wypustkami ułatwiającymi orientację osobom niewidomym.
W ramach zadania przebudujemy też 8 zatok autobusowych, a także zjazdy na posesje. Na trasie zamontowana zostanie też bramownica, na której zainstalowane
będą kamery. Zaprojektowana została też stacja meteo
wraz z tablicą informującą o aktualnych warunkach pogodowych. Na koniec trasa zyska nowe oznakowanie poziome i pionowe.
W przetargu na wykonanie prac najkorzystniejsza
ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lipna.
Inwestycja pochłonie ponad 12 mln zł i będzie objęta
7-letnią gwarancją. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na wrzesień przyszłego roku.
Podpisy pod umową złożyli marszałek Piotr Całbecki, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Mirosław Kielnik i prezes Przedsiębiorstwa Robót
Drogowych Andrzej Kurda. W ceremonii uczestniczyli
też członkowie zarządu województwa Aneta Jędrzejewska
i Sławomir Kopyść oraz radny województwa Stanisław
Pawlak.
W ubiegłym roku w powiecie lipnowskim rozpoczęła się przebudowa drogi wojewódzkiej nr 559 z Lipna
do Kamienia Kotowego. Prace na 22-kilometrowym odcinku kosztują 59 mln zł. Obecnie najbardziej zaawansowane roboty toczą się pomiędzy miejscowościami Jasień
i Kamień Kotowy. Na tym odcinku zakończą się one jesienią. W wakacje ułożono też mikrodywanik na trasie nr 541
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z Wilczej Turzy do Kamienia Kotowego.
Droga nr 558 w liczbach:
•
koszt prac budowlanych 12,056 mln zł
•
długość modernizowanego odcinka 7709
•
szerokość jezdni: 6-6,5 m
•
8 zatok autobusowych do remontu
•
długość nowego chodnika 1171 m
•
powierzchnia nowych jezdni 49798 m kw. o
•
z trasy korzysta w ciągu dobru 2883 pojazdów
Źródło:https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/
33032-modernizacja-drogi-wojewodzkiej-w-powiecie-lipnowskim

Odbiór końcowy kolejnych odcinków
dróg w Gminie Lipno

W dniu 25.09.2018r dokonano odbioru końcowego kolejnych dwóch przebudowanych odcinków dróg:
- Przebudowy drogi gminnej Złotopole – Konotopie
nr. 170506 C Etap I i II na odcinku 1.806 km – którą wykonywało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Spółka z o. o. z Lipna. Koszt realizacji inwestycji wyniósł
901 563,43 zł.
- Przebudowy drogi gminnej Wichowo - Chełmica
nr. 170529 C na odcinku 0.598 km - którą wykonywało
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. z Lipna. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 395 338,41 zł.
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Termomodernizacja budynku Punkt Selektywnego Zbierania
szkoły w Trzebiegoszczu
Odpadów Komunalnych w Złotopolu

W dniu 24 sierpnia 2018 r. w siedzibie Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego miało miejsce uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie wartości blisko 16 milionów złotych. Urząd
Marszałkowski reprezentowali marszałek Piotr Całbecki
i członek zarządu województwa Sławomir Kopyść. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego.
W tym elitarnym gronie znalazła się Gmina Lipno, której projekt pn. „Termomodernizacja budynku szkoły w Trzebiegoszczu” uzyskał dofinasowanie w kwocie
819 171,97 zł. Środki te pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia zaplanowano wykonanie kompleksowej termomodernizacji
budynku Szkoły Podstawowej w Trzebiegoszczu z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii.
Zakres planowanych prac obejmuje:
1. Prace termomodernizacyjne:
-ocieplenie cokołu;
-docieplenie elewacji powyżej cokołu;
-wymiana stolarki budowlanej;
-docieplenie stropodachu.
2. Wymianę instalacje sanitarne – woda + CO wraz z wymiana kotła na kocioł opalny biomasą.
3. Wymiana instalacji elektrycznej wraz z oprawami na
energooszczędne.
4. Budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej.
Całkowity koszt realizacji projektu został oszacowany na
kwotę 1 370 817,91 zł.
Celem głównym projektu jest „Podniesienie efektywności energetycznej budynku i jakości powietrza, poprzez termomodernizacje budynku szkoły w Trzebiegoszczu”.

Już wkrótce zostanie uruchomiony nowy Punkt
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Złotopolu.
Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Złotopolu” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa
4. Region przyjazny środowisku, Działanie 4.2 Gospodarka odpadami. Gmina Lipno otrzymała grant w wysokości
858 620,00zł.
Będzie tam można bezpłatnie dostarczyć wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Lipno:
-        odpady wielkogabarytowe,
-        meble,
-        papier i tekturę,
-        szkło,
-        tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
-        zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
-        zużyte baterie i akumulatory,
-        zużyte opony samochodowe,
-        odpady komunalne ulegające biodegradacji,
-        przeterminowane leki i opakowania po nich,
-        odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące
z prowadzenia drobnych prac,
-        popiół i żużel,
-        chemikalia,
-        odzież i tekstylia.
Utworzony zostanie również punkt wymiany rzeczy używanych.

Fot. Szymon Zdziebło/tarntoga.pl/Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
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100 lat Szkoły Podstawowej w Maliszewie
Szkoła Podstawowa im. F. Żwirki i S. Wigury
w Maliszewie obchodziła 100–lecie swojego istnienia.
Uroczystość miała miejsce 14 września br. i rozpoczęła
się wprowadzeniem pocztu sztandarowego przez absolwentów - seniorów: Jadwigę Bartczak, Jadwigę Ostrowską i Andrzeja Braneckiego. Chwilę później sztandar
został przekazany absolwentom drugiego pokolenia:
Anecie Bonowicz, Wioletcie Bartczak i Piotrowi Bartczakowi, by następnie przejęli go obecni uczniowie szkoły.
Dyrektor szkoły Iwona Kornacka przywitała
wszystkich zaproszonych gości, wśród których przybyli:
Marek Gralik – Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty,
Andrzej Piotr Szychulski – Wójt Gminy Lipno, Kazimierz
Mątowski – Zastępca Wójta i Kierownik SAPO, Aneta Jędrzejewska - Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, prof. Artur Rusowicz – Prodziekan Politechniki Warszawskiej, Anna Kozłowska – prezes Banku Spółdzielczego w Lipnie, Barbara Kania – przedstawiciel Koła
Łowieckiego „Szarak” w Bobrownikach, ksiądz Jacek Kopczyński - proboszcz parafii w Brzeźnie, Zbigniew Agaciński
– prezes Związku OSP RP w powiecie lipnowskim. Wśród zebranych pojawili się także dyrektorzy okolicznych szkół:
z Jastrzębia, Radomic, Trzebiegoszcza, Wichowa, Karnkowa, radni Gminy Lipno oraz sołtys Maliszewa – Piotr Sikora.
Szkoła została wyróżniona Medalem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis” przyznawanym dla równolatków Niepodległej, które to odznaczenie przekazała marszałek Aneta Jędrzejewska na ręce pani dyrektor.
Po powitaniu nastąpił czas na przemówienia gości i życzenia, które przyjmowano ze wzruszeniem.
Zaproszeni goście obejrzeli prezentację multimedialną, przypominającą dzieje szkoły od początku jej istnienia,
do czasów obecnych. Prezentacja przeplatana była występami artystycznymi uczniów – były pieśni, tańce oraz recytacje
wierszy.
W czasie uroczystości absolwenci – seniorzy otrzymali dyplomy Ucznia Honoris Causa, a panowie: Kazimierz
Mątowski, Zbigniew Agaciński i Rafał Has zostali przyjęci w poczet Kawalerów Orderu Róży. Wszyscy otrzymali pamiątki, dyplomy, certyfikaty i drobne upominki związane z obchodami stulecia szkoły.
Po uroczystości przybyli goście mogli zwiedzić sale lekcyjne, przejrzeć kroniki, „Złotą Księgę Rodziców”
i „Złotą Księgę Uczniów”. Obejrzeć przygotowane wystawy oraz dokonać wpisu do księgi pamiątkowej. Uroczystości
zakończył posiłek przygotowany przez pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.

Stypendium Wójta Gminy Lipno
W związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2018/2019 zostały wręczone przez Dyrektorów Szkół oraz Radnych
Gminy Lipno „Listy Gratulacyjne” dla uczniów, którzy otrzymali Stypendium Wójt Gminy Lipno.

Stypendium Wójta Gminy Lipno otrzymali następujący uczniowie:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Szablewska Paulina (ZS w Radomicach)
Evans Maximilian Stanislaw (ZS w Radomicach)
Grejciun Łukasz (Zespół Szkół w Karnkowie)
Poćwiardowski Mikołaj Piotr (ZS w Karnkowie)
Kręgiel Artur (ZS w Karnkowie)
Bejnar Alicja (ZS w Karnkowie)
Drzażdżewski Artur (SP w Trzebiegoszczu)
Łęgowska Monika (SP w Trzebiegoszczu)
Szychulska Natasza (SP w Wichowie)
Jagielska Olga (ZS w Karnkowie)
Siecińska Wiktoria (ZS w Radomicach)
Bugdalska Agnieszka (ZS w Karnkowie)
Kowalski Jakub (SP w Trzebiegoszczu)
Urbańska Wiktoria (SP w Maliszewie)
Evans Elizabeth (ZS w Radomicach)
Przybyszewski Szymon (ZS w Radomicach)
Ciarkowska Julia (SP w Wichowie)
Kowalski Wiktor (ZS w Radomicach)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lewandowska Agata (SP w Jastrzębiu)
Lewandowska Ewelina (SP w Jastrzębiu)
Zajączkowski Michał (ZS w Karnkowie)
Słabkowski Mateusz (ZS w Karnkowie)
Jagielska Natalia (ZS w Karnkowie)
Sikora Laura (SP w Wichowie)
Wiśniewska Dominika (ZS w Karnkowie)
Sochocki Kacper (ZS w Karnkowie)
Urbanowska Kalina (ZS w Radomicach)
Kiełbowicz Cezary (ZS w Karnkowie)
Rzymska Wiktoria (ZS w Karnkowie)
Paśniewski Kacper (ZS w Karnkowie)
Wojciechowska Weronika (ZS w Radomicach)
Złakowska Amelia (SP w Wichowie)
Kubacka Karolina (ZS w Radomicach)
Strulak Kacper (ZS w Karnkowie)
Piotrkiewicz Mateusz (ZS w Karnkowie)
Zowczak Martyna Maria (ZS w Karnkowie)

KWARTALNIK GMINY LIPNO NR 3/2018

EDUKACJA/KULTURA 9

„Sprzątanie świata”
w Gminie Lipno

Akcja Lato
w Gminie Lipno

Czy można zrobić coś dobrego dla naszej planety? Można! W połowie września szkoły z terenu Gminy
Lipno włączyły się w ogólnopolską akcję sprzątania świata. Dzięki zaangażowaniu szkół m.in.: z Jastrzębia, Trzebiegoszcza i Wichowa nazbierano wiele worków pełnych
odpadów. Tegoroczne działania uświadomiły uczniom, że
wyrzucone do wody lub porzucone w lesie szklane i plastikowe butelki, foliowe torby i opakowania po produktach spożywczych, stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla
środowiska. W naszych szkołach, nadrzędnym celem tego
typu przedsięwzięć jest rozbudzanie świadomości ekologicznej uczniów oraz budowanie poczucia współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.  

Tegoroczne wakacje w Gminie Lipno obfitowały w wiele ciekawych zajęć i warsztatów.   Jak co roku,
Gminna Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury Gminy
Lipno przygotowały ofertę spędzania wolnego czasu dla
dzieci i młodzieży.
Przez cały czas trwania wakacji dzieci i młodzież
mogły uczestniczyć w różnorodnych zajęciach, które przygotowały świetlice wiejskie, domy kultury, remizy OSP,
biblioteki i szkoły z terenu Gminy Lipno. Już pierwszy
tydzień wakacyjnych spotkań cieszył się dużą frekwencją
wśród dzieci i młodzieży. Wśród najpopularniejszych zabaw powodzenie miała gra   w zbijaka, głuchy telefon, czy
tradycyjne już letnie kolorowanki na betonie. A słoneczna
aura tylko sprzyjała wspólnym zabawom.
Nie mogło również zabraknąć rodzinnych pikników, które odbyły się m.in. w takich sołectwach jak Złotopole, Radomice, Trzebiegoszcz, Jastrzębie, Chodorążek
i Ośmiałowo. Atrakcji nie brakowało.  Ci młodsi, i ci trochę starsi mogli znaleźć cos dla siebie. Sporym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia świetlicowe w Maliszewie. Tam dzieci i młodzież uczestniczyła w spotkaniach                       
z zaproszonymi gośćmi. Powstał również klub kuchcika
dla najmłodszych.  
W trakcie wakacyjnych zajęć powodzeniem cieszyły się wycieczki terenowe i warsztaty ekologiczne.
Dzieci i młodzież miały okazję spędzić miłe chwile na
dwudniowym wyjedźcie do Ośrodka Edukacji Ekologicznej Wilga. Słoneczne dni spędzone w malowniczym
Górznie były dla uczestników nie tylko miłym wypoczynkiem na łonie przyrody, ale również poszerzeniem wiedzy                            
i zgłębianiu tajników otaczającego nas środowiska przyrodniczego. Warsztaty ekologiczne współfinansowane
były ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Dotacja na zakup nowości
wydawniczych

Biblioteka Publiczna Gminy Lipno z/s w Radomicach oraz jej cztery filie biblioteczne otrzymały dotację na
zakup nowości wydawniczych w wysokości 5 328,00 zł.
Celem Programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych. Środki finansowe
przeznaczone będą na zakup nowości czytelniczych, wydawnictw popularnonaukowych, lektur szkolnych, literatury pięknej dla dzieci, młodzieży i dorosłych dla wszystkich
placówek bibliotecznych z terenu Gminy Lipno. Przyznana dotacja to istotne wzbogacenie naszego księgozbioru.
„Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.
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Mała Książka – Wielki Człowiek
Biblioteka Publiczna Gminy Lipno z/s w Radomicach i jej filia w Jastrzębiu przystąpiły do ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek”, którego organizatorem jest Instytut Książki w Krakowie. Projekt rozpoczął się
w połowie września 2018 i jego nadrzędnym celem jest
zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem.
Każdy trzylatek, który odwiedzi bibliotekę, otrzyma
w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę
„Pierwsze wiersze dla…” oraz Kartę Małego Czytelnika.
Za każdą wizytę w bibliotece zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego
Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W Wyprawce
znajdą coś dla siebie także rodzice. „Książką połączeni,
czyli o roli czytania w życiu dziecka” to broszura informacyjna, przypominająca o korzyściach wynikających z czytania dzieciom oraz podpowiadająca, skąd czerpać nowe
inspiracje czytelnicze. Dzięki akcji dziecko pozna ważne
miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę)
i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego.
Kampania społeczna „Mała książka – wielki
człowiek” przypomina o korzyściach wynikających ze
wspólnego, rodzinnego czytania już od pierwszych miesięcy życia dziecka. Została przygotowana w związku
z ogólnopolską akcją, w ramach której młodzi rodzice na
oddziałach położniczych otrzymują wyjątkowe Wyprawki Czytelnicze: książkę z wierszami dla dzieci najwybitniejszych polskich poetów oraz broszurę informacyjną
o roli czytania w rozwoju młodego człowieka. W 2017 r.
w ramach akcji pilotażowej rozpoczętej w grudniu rozdaliśmy 100 tys. Wyprawek Czytelniczych w 360 szpitalach
w całej Polsce, a w 2018 r. na nowo narodzone dzieci czeka aż 360 tys. wyprawek.
Organizator: Instytut Książki
Patronat Honorowy: Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak

Partnerzy: Polska Sekcja IBBY, Fundacja Metropolia Dzieci
Patronat Medialny: Ryms, CzasDzieci.pl

www.uglipno.pl

Wakacyjne warsztaty ekologiczne

W dniach 9-11 lipca grupa uczniów ze szkoły
podstawowej i gimnazjum Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Radomicach pod opieką pań: Lucyny Siecińskiej, Małgorzaty Grzankowskiej, Katarzyny Tarkowskiej
Mirosławy Kownackiwj i Ewy Lewickiej przez trzy dni
uczestniczyli w wakacyjnych warsztatach ekologicznych
w Gostynińsko - Włocławskim Parku Krajobrazowym
z siedzibą w Kowalu. Wakacyjne dni spędzone w parku
krajobrazowym były dla uczestników nie tylko miłym wypoczynkiem na łonie przyrody, ale również poszerzeniem
wiedzy i zgłębianiu tajników otaczającego nas środowiska
przyrodniczego. Była to nagroda za udzielanie się w projekcie Erasmus + w naszej placówce. Wyjazdy współorganizowane były przez Urząd Marszałkowski w Toruniu
w ramach projektu „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko – pomorskiego: Lubię tu być…na zielonym!” oraz Wójta Gminy
Lipno. Zajęcia terenowe przeprowadziła p. Patrycja Modrzejewska - zielony edukator GWPK.
W czasie warsztatów uczniowie poznali ekosystemy leśne na ścieżce dydaktycznej Dzilno – Kukawy.
Odwiedzili Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Chronionych
w Dębniakach, gdzie udało się obejrzeć bociany, myszołowy, puszczyki, jastrzębia, kruki, krogulce, sowy.
Z wieży widokowej nad Jeziorem Rakutowskim obserwowali rezerwat ornitologiczny i największy na pojezierzu Gostynińskim ekosystem wodny. Poznawali
ekosystem łąkowy oraz mieli okazje zobaczyć pomnik
przyrodyw postaci dębu szypułkowego. Z dużym zainteresowaniem obserwowali zwierzęta w ,,mini zoo”
w Zielonej Szkole w Goreniu Dużym, gmina Baruchowo. Podziwiali lamę, alpakę, koniki polskie, kangury, gołębie, kury zielononóżki oraz królika angorka.
Piękne chwile spędzili również nad jeziorem
Czarnym we Włocławku obserwując otaczającą przyrodę
oraz korzystając z plaży i parku linowego.
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Narodowe Czytanie „Przedwiośnia”
w Gminie Lipno
Po raz kolejny file biblioteczne w Jastrzębiu
i Trzebiegoszczu włączyły się w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania, która organizowana jest przez prezydenta RP od 2012 roku. Wydarzenie ma na celu promocję czytelnictwa, jest też okazją do przypomnienia bądź
zapoznania Polaków z klasykami narodowej literatury.
W tym roku podczas akcji czytane były fragmenty „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. Nie jest to lektura przypadkowa, bowiem znajdują się w niej przemyślenia na
temat pierwszych lat niepodległości Polski, ukazano też
chęć odbudowy państwa, co wpisuje się w tegoroczne uroczystości stulecia odzyskania niepodległości.  
W tym roku Narodowe Czytanie odbyło się8
września w Bibliotece Publicznej w Trzebiegoszczu
i 11 września w Bibliotece Publicznej w Jastrzębiu.
Wspólne czytanie fragmentów „Przedwiośnia” odbyło
się również w Bibliotece Pedagogicznej we Włocławku.
Uczennica Szkoły Podstawowej w Wichowie Alicja Leśniewska z kl. III została tam zaproszona, aby rozpocząć
część oficjalną   Narodowego Czytania. Zaśpiewała dwie
piosenki: „Gołębi song” i „Z lat dziecinnych dożynek...”.
Fragmenty „Przedwiośnia” w ogrodzie jastrzębskiej
książnicy zaprezentowali przedstawiciele władz samorządowych gminy i powiatu, dyrektorzy szkół, znane i lubiane osoby z życia kulturalnego i społecznego.  
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Historię, opowiadającą o rosyjskich perypetiach Cezarego
Baryki i jego matki w Baku, oraz o szaleństwach i okrucieństwach rewolucji bolszewickiej przeczytali następujący goście:
Andrzej Piotr Szychulski – Wójt Gminy Lipno
Rafał Wiśniewski – Przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie
Izabela Balcerkowska – Skarbnik Gminy Lipno
Jolanta Kruszyńska – Dyrektor Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Radomicach
Irena Retlikowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Kazimierza Różyckiego w Jastrzębiu
Justyna Nierychlewska – Pracownik Urz. Gminy w Lipnie
Jolanta Staśkiewicz – Przewodnicząca KGW Jastrzębie
Maria Piotrkiewicz – Nauczyciel Szkoły Podstawowej
im. Kazimierz Różyckiego w Jastrzębiu
Katarzyna Gęscika – Nauczyciel Szkoły Podstawowej
im. Kazimierz Różyckiego w Jastrzębiu
Wybrane utwory z 44 tekstów Antologii Niepodległości przeczytała młodzież ze Szkoły Podstawowej
im. Kazimierza Różyckiego w Jastrzębiu.
Dopełnieniem wydarzenia była inauguracja wystawy „Ojcowie niepodległości”, która została przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej w ramach 100.
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Ekspozycja składa się z 30 plansz przedstawiających sylwetki
liderów walki o wolną Polskę 1918 roku.: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego i wielu innych. Na wystawie znajduje się również
kalendarium najważniejszych wydarzeń w procesie odradzania się niepodległej Polski, a także kopie dokumentów
związanych z 11 listopada 1918 roku.
Wystawa potrwa do 31 października 2018 r., następnie będzie można ją oglądać w budynkach: Urzędu Gminy
w Lipnie, Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Radomicach i Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Różyckiego
w Jastrzębiu.
W tegoroczne, wspólne czytanie można było się włączyć
odwiedzając filię biblioteczną w Trzebiegoszczu. Przenosząc się w czasy „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego; jego mitycznej wizji szklanych domów, rozczarowania pisarza polską międzywojenną oraz niepokój, obawy
i refleksje, które miały miejsce swoje odzwierciedlenie
w prezentowanym utworze. W kameralnym gronie Biblioteki Publicznej w Trzebiegoszczu miejscowa młodzież
i ich rodzice przeczytali fragmenty powieści.
Zarówno w Jastrzębiu, jak i Trzebiegoszczu dopełnieniem wydarzenia była sceneria nawiązująca do mitu
szklanych domów i powtarzające się pytanie: A jakie są
Wasze szklane domy?  
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Dożynki Gminne 2018

Misternie wykonane wieńce dożynkowe, kolorowe stragany, smaczne potrawy, gry i zabawy rodzinne,
liczne konkursy z nagrodami, a także występy gminnych
zespołów i wokalistów – to atrakcje jakie przygotowali
organizatorzy podczas tegoroczne Święta Plonów Gminy
Lipno.
Dożynki gminne – to jedno z najważniejszych
wydarzeń kulturalnych w gminie Lipno, które każdego
roku obfituje w wiele niespodzianek i atrakcji. Również
i w tym roku ich nie zabrakło
Uroczystości dożynkowe miały miejsce 18 sierpnia i tradycyjnie rozpoczęły się mszą świętą  dziękczynną,
którą odprawił ks. proboszcz Henryk Wysocki z Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Jakuba Apostoła z Chełmicy
Dużej. Rolnicy wraz z władzami dziękowali za tegoroczne
zbiory, choć jak wielu mówiło, nie zawsze najlepsze.
Następnie odbyło się przekazanie chleba upieczonego z tegorocznego zboża i wspólne dzielenie się nim.
Wybrano także najpiękniejsze wieńce dożynkowe, a wybór jak co roku, był bardzo trudny. Wieńce przygotowały sołectwa: Popowo, Jastrzębie, Maliszewo, Łochocin,
Trzebiegoszcz, Okrąg, Wichowo, Zbytkowo, Chodorążek, Krzyżówki, Złotopole. Nagrodę publiczności zdobył
wieniec gospodarzy tegorocznych dożynek. Natomiast na
dożynki powiatowe pojechał wieniec z Jastrzębia. Święto
Plonów było również okazją do wręczenie nagród laureatom konkursu „Rolnik Gminy Lipno 2018”. W czasie uroczystości dożynkowych odbywała się degustacja potraw
regionalnych wykonanych przez gospodynie naszej gminy. W części artystycznej wystąpili uczniowie szkół z Radomic, Jastrzębia i Wichowa. Zaprezentowały się również
grupy instrumentalno-wokalna, taneczna i folklorystyczna
z Gminnego Ośrodka Kultury w Wichowie. Ludowe nuty
rozbujały licznie zgromadzoną publiczność. Wykorzystał
to zespół „Eratox”, koncentrując o godz. 20.00 na scenie
w Wichowie i porywając do tańca zgromadzoną publiczność. Impreza dożynkowa zakończyła się zabawą taneczną przy dźwiękach zespołu „Beata i Tomek”.

Teresa Sztuka – Dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Lipno, Ewa Rozen – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, ks. kanonik Daniel Augustyniak  – Proboszcz parafii
św. Jadwigi, Zbigniew Agaciński – Prezes Związku Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu lipnowskiego, Krzysztof Nowakowski – Sołtys wsi Chodorążek, Radni Gminy
Lipno, pracownicy ośrodków kultury i bibliotek gminy
Lipno oraz mieszkańcy Chodorążka.
Część artystyczną uroczystości stanowił występ
dzieci i młodzieży z Chodorążka, które na co dzień uczestniczą w zajęciach organizowanych przez Dom Kultury.
Ludowy charakter montażu słowno- muzycznego zaprezentowanego przez dzieci uzupełnił zespół folklorystyczny „Wichowiacy”.
Zaproszeni goście w swoich przemówieniach
podkreślali, jak ważne jest istnienie instytucji kultury na
wsiach, albowiem są one sercem danej miejscowości, skupiają i integrują dzieci, młodzież i dorosłych.
Oprócz wspaniałych życzeń, dalszej owocnej pracy na rzecz rozwoju kulturalnego, Marszałek Aneta Jędrzejewska i Krzysztof Baranowski – Starosta Lipnowski
wręczyli na ręce Małgorzaty Ośmiałowskiej – kierownika
Wiejskiego Domu Kultury pamiątkowe statuetki oraz upominki w postaci bonów finansowych, do wykorzystania na
rzecz Domu Kultury. Z kolei Wójt Gminy Lipno przekazał
sprzęt nagłaśniający, który będzie wykorzystywany przy
organizacji lokalnych uroczystości.

FOTORELACJA Z DOŻYNEK
NA OKŁADCE KWARTALNIKA

Jubileusz 50-lecia WDK
w Chodorążku
30 czerwca w miejscowości Chodorążek miała
miejsce niecodzienna uroczystość, która stanowiła niezwykle ważne wydarzenie dla miejscowego domu kultury oraz dla wszystkich mieszkańców wsi. Wiejski Dom
Kultury w Chodorążku obchodził jubileusz 50-lecia swojego powstania. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście: Aneta Jędrzejewska   – Członek
zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, Krzysztof
Baranowski – Starosta Lipnowski, Andrzej Piotr Szychulski – Wójt Gminy Lipno, Krzysztof Milak – Sekretarz
Gminy Lipno, Bohdan Nowak – Przewodniczący Rady
Gminy Lipno,  Bogdan Chojnacki – Radny Gminy Lipno,
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10 lat Sołtysiady w powiecie lipnowskim
2018 rok obfituje w wiele ważnych jubileuszy. Jednym z najbardziej świętowanych jest 100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę, a także 20-lecie powrotu powiatów na mapy administracyjne kraju. W tym roku,
w powiecie lipnowskim, 7 lipca, odbył się X. Jubileuszowy Zjazd i Turniej  Rodzinny Sołtysów i Rad Sołeckich Powiatu Lipnowskiego „Sołtysiada”. Gospodarzem i współorganizatorem jubileuszowej edycji rozgrywek Radnych i Sołtysów była Gmina Lipno.
W związku z jubileuszem organizatorzy przygotowali dla sołtysów startujących w turnieju kilka nowych konkurencji. Jak każdego roku rywalizacja sołtysów dostarczyła mnóstwo świetnej zabawy i jeszcze więcej śmiechu.
W sobotnie popołudnie na placu przy ZS w Karnkowie w szranki stanęło 49 z 157 sołtysów z terenu Powiatu
Lipnowskiego. Ponownie najliczniejsza okazała się delegacja z największej gminy - współorganizatora, czyli Gminy
Lipno, która liczyła aż 19 z 36 sołtysów. Z gminy Bobrowniki w turnieju udział wzięło 3 z 9 sołtysów, z Gminy Chrostkowo 4 z 16 sołtysów. Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą reprezentowali sołtysi sołectw: Glewo i Szpiegowo (2 z 24
sołectw), natomiast Gminę Kikół 4 z 16 sołtysów, Miasto i Gminę Skępe sołtys sołectwa Ławiczek, Gminę Tłuchowo
7 z 20, Wielgie zaś 9 z 17 sołtysów.
Pogoda sprzyjała, dlatego bez problemów udało się przeprowadzić wszystkie zaplanowane konkurencje. Było
tradycyjne przeciąganie liny, „sołtysowe taxi” – wyścigi taczek, rzut gumowcem, wyścigi na nartach, szukanie jajek
w wozie z sianem, bicie rekordu w ilości osób na wozie – w tym roku zmieściło się na nim 65 osób, pobijając przy
tym ubiegłoroczny rekord, który wynosił 64 osoby. Najwięcej śmiechu dostarczyła wprowadzona w ubiegłym roku
konkurencja, zaczerpnięta z oczepin weselnych, czyli przebijanie balonów za pomocą lędźwi. Na sołtysów czekały
także nowe atrakcyjne konkurencje, tj. „sołtys z jajem” – slalom z jajkiem umieszczonym na łyżce, „Sołtys hula…hop”,
mumifikacja, „skacowany sołtys”,  czy jazda na kosiarce w użyczonych przez Komendę Powiatową Policji w Lipnie
„alkogoglach”.
Tegoroczne zawody, podobnie jak w ubiegłym roku odbywały się w podziale na dwie drużyny, parzystych
i nieparzystych, które rywalizowały o punkty dla wszystkich swoich reprezentantów, o zwycięstwie jednak zdecydowały konkurencje indywidualne.  W turnieju prowadzona była klasyfikacja punktowa z podziałem na kategorię Sołtyska
i Sołtys.
Rywalizację wśród pań zdominowały reprezentantki Gminy Lipno, które zajęły dwa pierwsze miejsca. Najlepsza okazała się Wanda Chłopecka (Sołtys Sołectwa Chlebowo), drugie miejsce zajęła Dorota Lendecka (Sołtys Sołectwa Wierzbick), podium uzupełniła Renata Mańska (Sołtys Sołectwa Zaduszniki, gm. Wielgie).
Wśród panów pierwsze miejsce zajął Leszek Dudziński (Członek Rady Sołeckiej Sołectwa Chrostkowo), drugie miejsce zajął Rafał Leśniewski  (Sołtys Sołectwa Nowa Wieś, gm. Wielgie), na najniższym stopniu podium uplasował się Bogumił Balcerowski (Sołtys Sołectwa Szpiegowo,  gm. Dobrzyń nad Wisłą).
Na wszystkich, którzy przybyli do Karnkowa czekała moc atrakcji, zarówno dla najmłodszych, jak i dla tych trochę
starszych. Były place zabaw, stoiska jarmarkowe, występy lokalnych artystów, zabawa taneczna i koncert  gwiazdy –
Zespołu CLASSIC.
Z okazji Jubileuszowej „Sołtysiady” nagrodzono również (w kategoriach sołtyska i sołtys) najdłużej, aktualnie
urzędujących sołtysów. Te zaszczytne tytuły przypadły Jadwidze Orszak z Sołectwa Ławiczek (gm. Skępe) – 31 lat
nieprzerwanego sprawowania funkcji sołtysa oraz Ryszardowi Lewandowskiemu z Sołectwa Głęboczek (gm. Chrostkowo), który urząd sołtysa piastuje od 38 lat.
Ponadto w tym roku Organizatorzy docenili także najstarszego i najmłodszego zawodnika Turnieju. Nagrodę
w kategorii najstarszy uczestnik zdobyła Anna Wiśniewska z Sołectwa Piątki, gm. Lipno, a najmłodszym uczestnikiem
okazała się Ewelina Wróblewska z Sołectwa Hornówek, gm. Kikół. Panie dzieliła różnica wieku wynosząca 49 lat.

OBSZERNA FOTORELACJA NA OKŁADCE KWARTALNIKA
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Obchody 100-lecia Lotnictwa Wojskowego

Przedstawiciele Szkoły Podstawowej w Maliszewie na zaproszenie Generalnego Dowództwa Rodzajów Sił Zbrojnych uczestniczyli w Centralnych obchodach 100-lecia Lotnictwa Wojskowego. Uroczystości odbyły się w dniach
23-25 sierpnia br. w Dęblinie gdzie nasi reprezentanci zwiedzili Muzeum Sił Powietrznych oraz Wydział Lotnictwa. Dzięki bardzo ciekawym opisom historycznym uzyskali informacje, jak formowało się oraz ewoluowało polskie lotnictwo na
przestrzeni 100 lat. W muzeum zostały zgromadzone pamiątki, dokumenty, dyplomy, części samolotów i ich szczątki, wyposażenie i uzbrojenie oraz umundurowanie. Miejsce to uświadamia jaką bohaterską postawą odznaczali się   prekursorzy
lotnictwa, m.in. piloci F. Żwirko i S. Wigura – patroni maliszewskiej szkoły.
Przedstawiciele pocztu sztandarowego: Patryk Osendowski, Oliwia
Mamrzyńska i Wiktoria Kolczyńska godnie reprezentowali szkołę podczas centralnych uroczystości, w czasie których minister MON - Mariusz Błaszczak wygłosił przemówienie przy Pomniku Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt.
Kolejną atrakcją był AIR SHOW w Radomiu, gdzie najlepsi piloci zaprezentowali kunszt pilotażu indywidualnego, a zespoły zachwyciły akrobacjami grupowymi. Dla miłośników militariów przygotowano wystawę statyczną
obejmującą sprzęt i uzbrojenie wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP. Zaprezentowano czołgi, transportery opancerzone, armaty, zestawy przeciwlotnicze, radary, broń osobistą żołnierzy i symulatory szkolenia strzeleckiego. Do dyspozycji widzów udostępniono nowoczesną technikę wojskową oraz indywidualne wyposażenie żołnierzy, na co dzień
niedostępne dla publiczności.
Dla wszystkich sympatyków lotnictwa przygotowano strefę Foto-Star, gdzie piloci AIR SHOW opowiadali
o uprawianym zawodzie i pilotowanych statkach powietrznych. Można było także wykonać wyjątkową fotografię
w towarzystwie pilotów. Szkoła Podstawowa w Maliszewie otrzymała podziękowania od organizatorów AIR SHOW
za udział w uroczystościach.
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„Ojcowie niepodległości” – wystawa IPN
w budynku Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu
Ojcowie niepodległości to tytuł wystawy, której oficjalne otwarcie towarzyszyło Narodowemu Czytaniu „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. Uroczystości
odbyły się 11 września br. w Bibliotece Publicznej w Jastrzębiu. Na wystawie znajdziemy sylwetki  Piłsudskiego, Paderewskiego, Dmowskiego i innych mężów stanu.
Wystawa „Ojcowie niepodległości” przedstawia liderów walki o wolną Polskę w 1918
roku.: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego i Ignacego Daszyńskiego. Plansze z sylwetkami
tych wybitnych postaci opatrzone są ich biogramami w języku polskim i angielskim. Na
wystawie znajduje się także kalendarium najważniejszych wydarzeń w procesie odradzania się niepodległej Polski, a także kopie dokumentów związanych z 11 listopada 1918 r.
Wystawę będzie można oglądać w budynkach: Urzędu Gminy Lipno, Zespołu Szkół im.
Marii Konopnickiej w Radomicach i Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Różyckiego.

KWARTALNIK GMINY LIPNO NR 3/2018

www.uglipno.pl

16 KULTURA

W Radomicach świętowano 100 lat niepodległości
W ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Gmina
Lipno przygotowała szereg wydarzeń upamiętniających ten zacny jubileusz. Jednym
z takich wydarzeń był Piknik Niepodległościowy, który odbył się 29 lipca przy Świetlicy Wiejskiej w Radomicach.
W organizację pikniku włączyły się instytucje i stowarzyszenia jak: Biblioteka Publiczna Gminy Lipno, Ośrodek Kultury Gminy Lipno, Świetlica Wiejska
w Radomicach, Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Radomicach, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Lipnie, OSP Radomice, Sołectwo Radomice
i Aktyw Wsi. Wspólne świętowanie odzyskania państwowości uświetnili swą obecnością władze samorządowe, dyrektorzy szkół oraz instytucji kultury, przedstawiciele
policji i straży pożarnej.

Piknik zapoczątkował patrol historyczny, którego organizatorem było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich. Można było uczestniczyć w spotkaniu, gdzie odtwórcy historyczni, rycerstwo, rękodzielnicy
i rzemieślnicy prezentowali wybrane wątki historii naszego regionu. Ten radosny i uroczysty charakter pikniku był również okazją do zainagurowana dwóch wystaw. Pierwsza z nich to wystawa „W drodze do niepodległości”, będąca nowoczesną i atrakcyjną lekcją historii. Uczestnicy pikniku podziwiali również prace mieszkańców Gminy Lipno, którzy
brali udział w Konkursie Fotograficznym „Gmina Lipno – Nasza Mała Ojczyzna” przygotowanym przez Zespół Szkół
im. Marii Konopnickiej w Radomicach. Po burzliwych naradach jury zostali wyłonieni następujący zwycięzcy:
I miejsce – Paulina Szablewska
II miejsce – Jarosław Aleksandrzak
III miejsce – Wiktoria Siecińska
Wyróżnienie – Luiza Witkowska
Wyróżnienie – Karolina Falkiewicz
Podczas uroczystego otwarcia obu wystaw uczestnicy pikniku mogli złożyć swój podpis pod Deklaracją Mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Była to szczególna okazja, aby pod Deklaracją móc złożyć swój podpis jako mieszkańca naszej małej Ojczyzny. Zgromadzone podpisy będą znajdowały się wewnątrz szklanej instalacji, która umieszczona zostanie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego
w Toruniu.
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Część artystyczną pikniku stanowił występ dzieci i młodzieży z Zespołu
Szkół w Radomicach, Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu i Wiejskiego Domu Kultury
w Chodorążku. Dopełnieniem występu były wzruszające polskie piosenki w wykonaniu Klaudii Chłopeckiej i Wiktorii Jankowskiej.
Nie mogło również zabraknąć atrakcji przygotowanych zarówno dla dzieci,
jak i dorosłych. Organizatorzy zadbali, aby najmłodsi mogli się bawić przy wesołym
dmuchanym miasteczku, było również malowanie twarzy, pokaz ratownictwa przygotowany przez lipnowski WOPR i pokaz sprzętu strażackiego przygotowany przez
OSP Radomice.
Spragnieni wiedzy historycznej wzięli udział w quizie małego patrioty. Natomiast
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” zadbała o darmowe lody dla wszystkich uczestników pikniku. Na zakończenie części artystycznej przewidziano konkurs
dla dorosłych, którego organizatorem i fundatorem był GS Lipno. Zwieńczeniem pikniku był występ zespołu „Galaxis”.
Za pośrednictwem Kwartalnika, Gmina Lipno i wszyscy zaangażowani w przygotowanie pikniku pragną wyrazić serdeczne podziękowania sponsorom i partnerom organizacji imprez plenerowych. Paniom z sołectwa Radomice,
które tak chętnie uczestniczą w życiu wsi, Wojewódzkiej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu za wypożyczenie banera niepodległościowego, Powiatowej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie za udostępnienie wysięgnika strażackiego, lipnowskiemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu, Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Lipnie, firmie VIK Sp. z o.o. Sp. k. Radomice za pomoc w przetransportowaniu mobilnej wystawy
„W drodze do niepodległości”, a także wszystkim pozostałym osobom zaangażowanym w   przygotowanie Pikniku
Niepodległościowego.
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„W drodze do niepodległości” z wizytą w Radomicach

W dniu 29 lipca o godz. 15.00 odbyła się uroczysta inauguracja mobilnej wystawy „W drodze do niepodległości”. Wystawa zorganizowana w jubileuszowym roku
100-lecia niepodległej Polski ma na celu przypomnienie najważniejszych wydarzeń
i postaci związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.
Wystawa „W drodze do niepodległości” to nowoczesna i atrakcyjna lekcja historii,
dla uczniów i dorosłych. Fundatorami wystawy są Bank Pocztowy SA i PERN SA.
Partnerami merytorycznymi natomiast Narodowe Archiwum Cyfrowe i Archiwum
Akt Nowych.
Projekt jest częścią obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez
Polskę, koordynowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021. Celem PW
„Niepodległa” jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków oraz
rodaków w kraju i za granicą do aktywnego uczestnictwa w obchodach i wspólnym, radosnym świętowaniu stulecia
odzyskania niepodległości.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Aneta Jędrzejewska – Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Andrzej Piotr Szychulski – Wójt Gminy Lipno, Jolanta Zielińska – Zastępca Burmistrza Miasta Lipna,
Kazimierz Mątowski – Zastępca Wójta Gminy Lipno, Bohdan Nowak – Przewodniczący rady Gminy Lipno, nadkom. Piotr Czajkowski – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lipnie, Jolanta kruszyńska – Dyrektor Zespołu
Szkół im. Marii Konopnickiej w Radomicach, przedstawiciele instytucji samorządowych, instytucji kultury i bibliotek.
Organizacji wystawy towarzyszył Piknik Niepodległościowy skierowany do mieszkańców naszego regionu.
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Sportowo-integracyjna sobota w Jastrzębiu
W sobotę 15 września 2018r. na boiskach w Jastrzębiu odbył się Otwarty Turniej Piłki Plażowej o puchar Wójta Gminy Lipno. Dzięki współpracy Gminy Lipno z  LZS Jastrzębie zawody cieszyły się sporym zainteresowaniem,
ponieważ na boiskach rywalizowało 11 par i stały na wysokim sportowym poziomie. Zwyciężyła para Michał Rowicki
i Cezary Jaks ze Skępego. Kolejne miejsca zdobyli: 2- Wesołowski Dariusz i Graczyk Radosław, 3- Lewandowski Łukasz
i Szalecki Patryk, 4- Dankowski Jakub i Markowski Marcin, 5- Przybyłowski Mateusz i Rzymski Jakub, 6- Chłopecki
Kamil i Sztuczka Przemysław, 7- Błaszczyk Artur i Wyborska Anna, 8- Sztubecki Jarosław i Strulak Maciej, 9- Pokłacki Dariusz i Szychulski Krzysztof, 10- Watkowski Filip i Wiśniewski Krzysztof 11 - Kolanowski Łukasz i Konczalski
Szczepan. Puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe wręczył  Andrzej Piotr Szychulski Wójt Gminy Lipno.

Po zmaganiach w turnieju otwartym  odbył się już po raz  XVII Turniej Piłki Siatkowej Plażowej Drużyn Samorządowych o Puchar Wójta Gminy Lipno. W zawodach - zarówno w kategorii żeńskiej jak  i męskiej - udział wzięły
dwie reprezentacje samorządów tj. Gminy Lipno i Starostwa Powiatowego w Lipnie. Podczas koleżeńskiej rywalizacji, między zespołami, nie brakowało emocji oraz sportowej zaciętości. Wśród kobiet zwyciężyła drużyna Starostwa
Powiatowego przed zespołem z Gminy Lipno. Wśród mężczyzn także triumfowali zawodnicy Starostwa Powiatowego
w Lipnie, a na drugim uplasowali się zawodnicy Gminy Lipno w składzie: Szymon Moszczyński, Patryk Szajgicki,
Wojciech Trojanowski oraz Sebastian Rozpendowski. Pamiątkowe puchary i nagrody wręczył Andrzej Piotr Szychulski
Wójt Gminy Lipno.  
Ponadto w godzinach popołudniowo - wieczornych w jastrzębskim parku odbył się piknik rodzinny. Impreza
promocyjna miała miejsce dzięki współpracy Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe wraz
z Gminą Lipno. Dla przybyłych gości czekało wiele atrakcji. Najmłodsi korzystali z placu zabaw, konkursów i animacji. Natomiast pozostali biesiadowali wspólnie w rytmie muzyki  serwowanej przez zespoły Czerwone Róże i Unison.
Gwiazdą wieczoru był  Model MT.
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