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Drodzy Czytelnicy, 

koniec roku jest czasem refleksji i podsumowań. Dla sa-
morządowej wspólnoty Gminy Lipno, te dwanaście mie-
sięcy upłynęło przede wszystkim pod znakiem realizacji 
założonych planów. Powstało wiele cennych pomysłów, 
które przełożyły się na wartościowe projekty będące 
zwieńczeniem całorocznej pracy. Dzięki zaangażowaniu 
i ścisłej współpracy jednostek działających na rzecz Gmi-
ny, a także firm prywatnych, wiele pomysłów miało swoje 
odzwierciedlenie w rzeczywistości. Taka współpraca daje 
szansę na realizację kolejnych, wartościowych przedsię-
wzięć, co wpływa na jakość naszej lokalnej wspólnoty.

Rok 2018 był szczególną okazją do wspomnień, w któ-
rych staraliśmy się ocalić od zapomnienia cząstkę historii, 
a przede wszystkim ludzi tworzących tę historię. Odradzająca się w 1918 roku Polska wykorzystała szansę dziejową, 
o której marzyli polscy romantycy i spadkobiercy powstańców listopadowych. „Wojna ludów” skłóciła zaborców, 
a realizacja różnych wizji odzyskania niepodległości była skutecznym sposobem przywrócenia Polski na mapę Europy. 
Dziś, świętujemy odzyskaną państwowość, wolność  i suwerenność. W Gminie Lipno uroczystości z okazji obchodów 
100. rocznicy odzyskania niepodległości trwały przez cały rok. Tradycyjnie, szkoły, instytucje kultury, biblioteki i jed-
nostki OSP przygotowały uroczyste akademie, liczne konkursy dla dzieci i dorosłych. Można było podziwiać wystawy 
nawiązujące do wydarzeń z minionych lat i wziąć udział w biegu niepodległościowym. 

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Lipno! Przyjmijcie najserdeczniejsze podziękowanie za Wasz udział w tego-
rocznych wyborach samorządowych, co świadczy o Państwa zaangażowaniu i zrozumieniu demokracji. Dziękuję za po-
parcie udzielone mi 21 października i ponowny wybór na urząd Wójta Gminy Lipno. Zapewniam, że dołożę wszelkich 
starań, aby Was nie zawieźć. Poparcie, jakie udzielili mi Państwo, daje silny mandat nie tylko do reprezentowania naszej 
Gminy, ale przede wszystkim jest dla mnie zobowiązaniem do dalszej, wytrwałej pracy na rzecz naszej Małej Ojczyzny. 
Postaram się rozwiązywać problemy, z którymi spotykamy się na co dzień, aby żyło się nam coraz lepiej. 

Rozpoczynając nową kadencję mam świadomość, że czeka nas ciężka praca, jednak o nadchodzących wyzwaniach my-
ślę z optymizmem. Liczę, że pracą, zaangażowaniem i przede wszystkim efektami działań przekonam tę część miesz-
kańców, która w tych wyborach wyraziła niezdecydowanie wobec mojej osoby. 

Jeszcze raz wszystkim dziękuję za współpracę i zrozumienie oraz niezmiennie deklaruję pracę na rzecz wspólnego dobra. 

Serdecznie zachęcam Państwa do przeczytania ostatniego w tym roku wydania Kwartalnika. Znajdą    w nim Państwo wiele 
informacji z różnych dziedzin, a także notatkę z działań podejmowanych w ostatnich miesiącach na terenie Gminy Lip-
no. Jest to również podsumowanie dotychczasowej pracy samorządu, realizowanych projektów i planów na kolejny rok. 

Szanowni Mieszkańcy! Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia przyniosą radość i wyciszenie, a czas spędzony 
w gronie najbliższych na zawsze pozostanie w pamięci. W Nowym – 2019 Roku, życzę wszystkim zdrowia, wiary 
w siebie, odwagi w podejmowaniu nowych wyzwań i wytrwałości w dążeniu do celu. 
     
        Życząc miłej lektury
        pozostaję z wyrazami szacunku
        
        Andrzej Piotr Szychulski
        

        Wójt Gminy Lipno
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To była ostatnia sesja w mijają-
cej kadencji 2014-2018

	 19	października	br.	Radni	Gminy	Lipno	kadencji	
2014-2018	 obradowali	 po	 raz	 ostatni.	 Przez	 cztery	 lata	
podjęli	wiele	uchwał	mających	fundamentalne	znaczenie	
dla	samej	gminy.		
	 Uczestniczący	w	obradach	Andrzej	Piotr	Szychul-
ski	–	Wójt	Gminy	Lipno	i	Krzysztof	Baranowski	–	Staro-
sta	Lipnowski	podziękowali	radnym,	za	to,	że	podejmując	
różne	działania,	wykazali	troskę	o	gminę	i	jej	mieszkańców.	
	 Przewodniczący	 Bohdan	Nowak	 dziękował	 rad-
nym	za	pracę	na	rzecz	gminy,	za	wiele	dobrych	decyzji,	
jakie	podjęli.	Dziękował	również	za	współpracę	Wójtowi,	
jego	zastępcy,	sekretarzowi	gminy	i	pani	skarbnik	oraz	dy-
rektorom	wydziałów	Urzędu	Gminy.		
 - Razem zmieniliśmy gminę, na prężenie działają-
cy region, który dba o dobrą infrastrukturę, gospodarkę 
i bezpieczeństwo swoich mieszkańców	 –	 podkreślił	An-
drzej	 Piotr	 Szychulski	 –	 Wójt	 Gminy	 Lipno,	 który	 na	
ostatniej	 sesji	 tej	 kadencji	 podziękował	 za	 bardzo	dobrą	
współpracę	 także	 dyrektorom,	 kierownikom	 i	 pracowni-
kom	Urzędu	Gminy	i	jednostek	organizacyjnych.	
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	 Miło	 nam	 poinformować,	 iż	 Nasza	 Gmina	 Lip-
no	 wraz	 z	 Partnerem	 Fundacją	 Wspierania	 Zrównowa-
żonego	Rozwoju	realizują	projekt	grantowy	pod	 tytułem	
w	 ramach	 „E-aktywni	mieszkańcy	województwa	kujaw-
sko-pomorskiego	i	łódzkiego”.
Wartość	projektu	grantowego:	149	500,00	zł
	 Celem	projektu	 jest	 podniesienie	 poziomu	kom-
petencji	 cyfrowych	 mieszkańców,	 niezbędnych	 do	 sku-
tecznego	korzystania	 z	mediów	cyfrowych	w	celach	 za-
wodowych,	 edukacyjnych	 i	 rekreacyjnych	 wśród	 min.	
90%	uczestników	objętych	 szkoleniami	kompetencji	 cy-
frowych	do	31.07.2019	r.	
	 Planowanym	efektem	realizacji	projektu	jest	prze-
szkolenie	267	osób	dorosłych	powyżej	25	roku	życia	ob-
jętych	działaniami	szkoleniowymi	w	zakresie	korzystania	
z	Internetu	(w	tym	z	e-usług).
	 W	ramach	realizowanego	projektu	zakupione	zo-
stały	 komputery,	 które	 po	 zakończeniu	 szkoleń	 zostaną	
przekazane	do	szkoły	z	terenu	Naszej	gminy.	
Zapraszamy	wszystkie	osoby,	które	ukończyły	25	rok	ży-
cia	na	bezpłatne	szkolenia.	W	zależności	od	potrzeb	mogą	
być	one	realizowane	z	następujących	tematów:

•	 Działam	w	sieciach	społecznościowych
•	 Kultura	w	sieci
•	 Moje	finanse	w	sieci
•	 Rodzic	w	internecie
•	 Tworzę	własną	stronę	internetową,	blog
•	 Mój	biznes	w	sieci
•	 Rolnik	w	sieci

	 Szkolenia	 będą	 odbywały	 się	 w	 dogodnych	 dla	
Państwa	terminach	na	terenie	Naszej	gminy	w	przyjaznej	
atmosferze.	Prowadzone	będą	przez	profesjonalnych	do-
świadczonych	instruktorów,	którzy	zadbają	o		przekazanie	
wiedzy	w	dogodnej	dla	Państwa	formie.	Dla	uczestników	
szkoleń	będzie	dostępny	catering.

	 Skorzystaj	z	tej	szansy	już	dzisiaj	–	ilość	dostęp-
nych	miejsc	jest	ograniczona.

	 Masz	pytania,	wątpliwości	–	zadzwoń	pod	numer	
733-885-505	 lub	 664-378-317.	 Zapraszamy	 również	 do	
kontaktu	mailowego	–	czekamy	na	Państwa	pytania	pod	
adresem:	rekrutacja@fwzr.pl 

	 Już	teraz	bez	wychodzenia	z	domu	istnieje	moż-
liwość	zapisu	na	wybrane	szkolenie.	Jeśli	chcesz	zapisać	
się	na	szkolenie	lub	sprawdzić	dostępne	terminy	szkoleń	
uruchom	nasz	system	rezerwacji	i	dokonaj	najkorzystniej-
szego	dla	siebie	wyboru.	https://fwzr.pl/rezerwacje/ 
Uwaga:	jedna	osoba	może	wziąć	udział	wyłącznie	w	jed-
nym	szkoleniu.	Prosimy	o	przemyślany	wybór.

	 Informacje	 dotyczące	 zapisów	 na	 szkole-
nia	 otrzymacie	 Państwo	 w	 Naszej	 Gminie	 pod	 nu-
merem	 telefonu	 664-378-137	 oraz	 na	 stronie	 inter-
netowej	 Naszego	 Partnera:	 www.fwzr.pl/rezerwacje

Uwaga! Zmiana rachunków 
bankowych Gminy Lipno!

	 Informujemy,	 że	 od	 dnia	 01.01.2019r.	 nastąpi	
zmiana	rachunków	bankowych	Gminy	Lipno.	Po	tej	da-
cie	prosimy	o	zwrócenie	szczególnej	uwagi	na	dokony-
wane	przelewy	przez	Internet	lub	poprzez	druki	banko-
we.	Aktualne	konta	Gminy	Lipno	zostaną	udostępnione	
w	 najbliższym	 czasie	 na	 stronie	 internetowej	 Urzędu	
Gminy	Lipno.	Zmianie	ulegną	wszystkie	 rachunki,	na	
które	należy	dokonywać	wpłat	na	rzecz	Gminy	Lipno,	
dotyczących	między	innymi:
- podatku od środków transportowych,
- podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób 
prawnych,
- opłat za wodę i odbiór ścieków,
- opłat za dzierżawę, czynsz za najem lokali,
- opłat za sprzedaż działek, sprzedaż budynków, lokali,
- opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych,
- opłat za zajęcie pasa drogowego,
- opłaty targowej,
- opłaty skarbowej.
Więcej informacji dostępnych na stronie www.uglipno.pl 

E-aktywni w Gminie Lipno
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	 5	 grudnia	 2018	 roku	 maiło	 miejsce	 uroczyste	
wręczenia	mieszkańcom	 naszej	 gminy	medali	 za	 długo-
letnie	 pożycie	małżeńskie,	 która	 odbyło	 się	w	Świetlicy	
Wiejskiej	w	Radomicach.	Na	wstępie	Kierownik	Gmin-
nego	Ośrodka	Pomocy	Społecznej	w	Lipnie	Hanna	Szlą-
giewicz	 przywitała	 Jubilatów	 i	 wszystkich	 przybyłych	
gości.	 Następnie	 Jubilaci	 zostali	 uhonorowani	 medala-
mi	 „Za	 Długoletnie	 Pożycie	 Małżeńskie”	 przyznanymi	
przez	 Prezydenta	 Rzeczypospolitej	 Polskiej.	Aktu	 deko-
racji	 w	 imieniu	 Prezydenta	 dokonał	Wójt	 Gminy	 Lipno	
Andrzej	 Szychulski	 w	 asyście	 Sekretarza	 Gminy	 Lipno	
Krzysztofa	 Milaka.	 Medale	 otrzymało	 29	 par,	 byli	 to:	

Danuta	i	Stanisław	Jerzy	Wichrowscy,	
Zofia	i	Stanisław	Zygmunt	Bonkiewicz,	

Krystyna	i	Stanisław	Chojniccy,	
Julianna	i	Henryk	Cymerman,	
Zofia	i		Zdzisław	Czachorowscy,	

Jadwiga	Maria	i	Stanisław	Dankowscy,	
Elżbieta	i	Jan	Leszek	Insadowscy,	
Daniela	Aniela	i	Jerzy	Karbowscy,	

Czesława	i	Władysław	Zdzisław	Kostrzewscy,	
Róża	Anna	i	Tadeusz	Kowalewscy,	
Ewa	Elżbieta	i	Ryszard	Kowalscy,	
Marianna	i	Mieczysław	Kozłowscy,	
Krystyna	i	Franciszek	Latawiec,	

Stanisława	i	Kazimierz	Lewandowscy,	
Marianna	i	Stanisław	Macieja,	
Marianna	i	Tadeusz	Malinowscy,	
Danuta	i	Mirosław	Małkiewicz,	
Marianna	i	Roman	Matysiak,	

Natalia	i	Krzysztof	Witold	Moniccy,	
Anna	Halina	i	Jerzy	Narowscy,	

Danuta	i	Janusz	Edmund	Nierychlewscy,	
Krystyna	i	Bohdan	Nowak,	

Anna	Wanda	i	Walenty	Sawiccy,	
Daniela	Maria	i	Stefan	Skrzypińscy,	

Zofia	i	Czesław	Szablewscy,	
Teresa	i	Tadeusz	Sztankowscy,	

Teresa	i	Jan	Wąsewicz,	
Hanna	i	Józef	Wysoccy,	

Irena	i	Janusz	Henryk	Zowczak.	

 

Złote gody w Gminie Lipno

	 Wójt	Gminy	Lipno	Andrzej	 Szychulski	 z	 okazji	
Złotych	Godów	 życzył	 Jubilatom	następnych	 lat	wypeł-
nionych	wzajemną	miłością,	troską	i	zaufaniem,	wszelkiej	
pomyślności,	 pociechy	 z	 dzieci	 i	wnuków,	 radości	 i	 po-
koju	serca,	sił	 i	zdrowia	na	dalsze	 lata	wspólnego	życia,	
kierował	wyrazy	 uznania	 i	 szacunku	 za	 przykład	 zgody	
i	miłości	małżeńskiej	oraz	za	codzienny	trud	utrzymania	
i	wychowania	dzieci.	Życzył	długich	i	pogodnych	lat	ży-
cia,	aby	nadchodzące	dni,	miesiące,	lata	były	dla	Nich	peł-
ne	optymizmu	i	radości,	upływały	w	spokoju,	w	otoczeniu	
kochającej	rodziny,	dzieci	i	wnuków.	Była	to	wyjątkowo	
podniosła	 i	wzruszająca	chwila	dla	Jubilatów,	 ich	rodzin	
i	władz	samorządowych.	Nie	zabrakło	również	wspaniałe-
go	tortu,	symbolicznej	lampki	szampana	oraz	poczęstun-
ku.	Wzruszeniom	i	gratulacjom	dla	odznaczonych	par	nie	
było	 końca.	Uroczystość	 została	 uwieczniona	 na	wspól-
nych	fotografiach,	które	można	obejrzeć	na	naszej	stronie	
internetowej.	Oprawę	artystyczną	uroczystości	zapewnili	
uczniowie	 z	 Zespołu	 Szkół	 w	 Radomicach	 pod	 kierun-
kiem	Bożeny	Witkowskiej	i	Mirosławy	Kownackiej.	



               SAMORZĄD    5

KWARTALNIK GMINY LIPNO NR 4/2018 www.uglipno.pl

Gminne Obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę 

	 W	 dniu	 8	 listopada	 2018	 r.	 w	 Zespole	 Szkół
im.	Marii	Konopnickiej	w	Radomicach	odbyły	się	Gminne	
Obchody	100.	Rocznicy	Odzyskanie	Niepodległości	prze	
Polskę	zainaugurowane	występem	Gminno-Parafialnej	Or-
kiestry	Dętej	z	Brzeźna	pod	batutą	Stanisława	Jagielskiego.	
	 Ten	 zacny	 jubileusz	 był	 doskonałą	 okazją	 do	
wspólnego,	 solidarnego	 świętowania	 odzyskanej	 pań-
stwowości,	 poznania	 siebie	 nawzajem,	 wymiany	 myśli	
i	 doświadczeń,	utrwalania	 lokalnej	 tradycji	na	 tle	wyda-
rzeń	 ogólnokrajowych,	 a	 także	 inicjowania	 kolejnych	
działań	w	życiu	społecznym.	Do	wspólnego	świętowania	
100.	Rocznicy	niepodległości	zaprosiła	Jolanta	Kruszyń-
ska	 –	 Dyrektor	 Zespołu	 Szkół	 im.	 Marii	 Konopnickiej	
w	 Radomicach.	 Patronat	 honorowy	 uroczystości	 objął	
Wójt	 Gminy	 Lipno	 –	Andrzej	 Piotr	 Szychulski.	Wśród	
zaproszonych	pojawili	 się	 następujący	goście:	Aneta	 Ję-
drzejewska	–	Członek	Zarządu	Województwa	Kujawsko-
-Pomorskiego,	Andrzej	 Piotr	 Szychulski	 –	Wójt	 Gminy	
Lipno,	Rafał	Wiśniewski	–	Przewodniczący	Rady	Powiatu	
Lipnowskiego,	 Bohdan	Nowak	 –	 Przewodniczący	 Rady	
Gminy	w	Lipnie,	radni	rady	powiatu	i	radni	gminy	Lipno,	
dyrektorzy	szkół,	instytucji	kultury,	kierownicy	referatów	
Gminy	 Lipno,	 nauczyciele	 i	 pracownicy	 Zespołu	 Szkół	
w	Radomicach,	rodzice	i	mieszkańcy	gminy.	
	 O	ucztę	duchową	zadbały	dzieci	i	młodzież	z	Ze-
społu	 Szkół	 w	 Radomicach.	 Poruszający	 taniec	 z	 flagą	
Polski,	a	 także	sentymentalne	wiersze,	recytowane	przez	
najmłodszych	uczniów	szkoły	wzbudziły	zachwyt	przyby-
łych	gości.	Z	kolei	występ	młodych	solistek	i	chóru	szkol-
nego	 wprowadził	 w	 zadumę	 i	 refleksję,	 przypominając	
trudną	i	krwawą	drogę	naszego	kraju	w	procesie	odzyski-
wania	niepodległości.	
 

	 Podczas	uroczystości	zaproszeni	goście	mieli	oka-
zję	obejrzeć	następujące	wystawy	patriotyczne;	wystawę	
prac	 przedstawiających	 godło	 Polski	 oraz	wystawę	 prac	
plastycznych „Maskotka Patriotka”. Prace z obu wystaw 
zostały	 przygotowane	 przez	 uczniów	 i	 rodziców	 szkół	
z	terenu	Gminy	Lipno.	Dopełnieniem	prezentowanych	prac	
plastycznych	była	wystawa	„Ojcowie	Niepodległości”		opra-
cowana	przez	Instytut	Pamięci	Narodowej	w	Warszawie.	
	 Gospodarz	Gminy	Lipno	Andrzej	Piotr	Szychul-
ski	 –	 w	 swoim	 wystąpieniu	 –	 podziękował	 szkole	 oraz	
instytucjom	kultury	za	organizację	 tego	przedsięwzięcia.	
W	sposób	szczególny	podziękował	dzieciom,	 	 	młodzie-
ży	i	nauczycielom	za	przygotowany	program	artystyczny.	
Wyrażając	dużą	radość	z	licznej	obecności	przybyłych	go-
ści	przypomniał,	że	niepodległość	jest	dobrem	wspólnym.	
Tegoroczne	 stulecie	 odzyskania	 przez	 Polskę	 niepodle-
głości	w	1918	roku	jest	okazją	do	świętowania	wydarzeń	
z	przeszłości,	ale	również	zachętą	do	budowania	wspólnej	
przyszłości.	Z	kolei	Aneta	 	 Jędrzejewska	–	Członek	Za-
rządu	Województwa	Kujawsko-Pomorskiego	podkreśliła,	
iż	stulecie	odzyskania	niepodległości	jest	również	okazją	
do	 budowania	 trwałej	 narracji	 o	 wartościach	 obecnych	
w	całej	historii	Polski,	wyróżniających	naszą		tożsamość	
narodową	na	tle	innych	narów:	dążeniu	do	wolności,	po-
szanowaniu	godności	i	praw	człowieka.	

		 Stulecie	 odzyskania	 przez	Polskę	 niepodległości	
to	 wyjątkowa	 rocznica,	 a	 jednocześnie	 niepowtarzalna	
okazja,	by	podjąć	działania	służące	budowaniu	wspólnoty,	
kształtowaniu	tożsamości	narodowej	i	poczucia	dumy	by-
cia Polakiem. 
 Podczas tegorocznych obchodów 11 listopada 
czcimy	pamięć	 tych,	którym	zawdzięczamy	własne	pań-
stwo,	którym	udało	się	podnieść	kraj	z	ogromnych	znisz-
czeń	I	wojny	światowej,	stworzyć	warunki	rozwoju	eko-
nomicznego, modernizacji gospodarczej i cywilizacyjnej.

www.uglipno.pl
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	 Bieżący	rok	jest	rokiem	szczególny	dla	samorzą-
dowców	wszystkich	 szczebli,	 gdyż	 jest	 to	 rok	wyborów	
samorządowych.	 Oczywiście,	 nie	 ma	 nic	 wyjątkowego	
w	tym,	że	jest	to	rok	wyborczy,	gdyż	upływ	kadencji	zna-
ny	był	już	cztery	lata	temu.	Jednak	wyjątkowość	tych	wy-
borów	polegała	na	atmosferze	w	jakiej	się	odbywały,	na	
co	 niewątpliwie	 miały	 wpływ	 zmieniające	 się	 przepisy,	
często	w	ostatniej	chwili.	Jedną	z	najważniejszych	zmian	
jest	wydłużenie	 kadencji	 samorządowców	 z	 czterech	 do	
pięciu	lat.	Inna	to	wprowadzenie	limitu	dwukadencyjności	
dla	wójtów,	 burmistrzów	 i	 prezydentów.	Kolejną	 nowo-
ścią	 tegorocznych	 wyborów	 było	 wprowadzenie	 dwóch	
obwodowych	 komisji	 wyborczych.	 tj.	 komisji	 ds.	 prze-
prowadzenia	 głosowania	 i	 ds.	 ustalenia	wyników	 głoso-
wania.	 	Zmiana	miała	 usprawnić	 proces	 ustalania	wyni-
ków	 głosowania	 a	 spowodowała,	 że	 Komisje	 nierzadko	
potrzebowały	4	godziny	by	przekazać	 sobie	dokumenty.	
W	naszej	gminie	pierwsze	komisje	ds.	ustalenia	wyników	
głosowania	 z	 protokołami	wyników	 głosowania	 pojawi-
ły	się	dopiero	o	godzinie	4	nad	ranem,	a	ostatnia	komisja	
zakończyła	 swoją	 prace	 po	 godzinie	 11	w	 poniedziałek.	
Niemniej	 jednak	nasza	Gminna	Komisja	Wyborcza	była	
jedną	z	pierwszych	komisji,	które	zakończyły	swoją	pra-
cę.	Niewątpliwie	była	to	zasługa	dobrego	przygotowania	
i	organizacji	pracy	członków	Komisji,	której	działaniami	
kierował	jej	Przewodniczący	Pan	Adrian	Zalewski.		Zmie-
niła	 się	 też	 definicja	 znaku	 „X”,	 który	 należy	 zamieścić	
w	kratkach	przy	nazwiskach	osób,	na	które	można	oddać	
swój	głos	oraz	zasady	co	do	tego,	gdzie	kandydaci	do	rad	
gmin	będą	wybierani	z	jednomandatowych	okręgów	wy-
borczych.	Jak	zapewne	zauważyli	wyborcy,	wprowadzone	
zostały	przezroczyste	urny	wyborcze,	wprowadzono	moż-
liwość	rejestracji	własnymi	urządzeniami	nagrywającymi	
czynności	 obwodowych	 komisji	 przez	 mężów	 zaufania	
przed	 rozpoczęciem	 głosowania	 i	 po	 jego	 zakończeniu	
i	wiele	innych	zmian.

	 21	 października	 2018	 roku	 odbyły	 się	 wybo-
ry	 do	 rad	 gmin,	 rad	 powiatów,	 sejmików	 województw	
i	rad	dzielnic	m.st.	warszawy	oraz	wybory	wójtów,	burmi-
strzów	i	prezydentów	miast.	W	Gminie	Lipno	zameldowa-
nych	 jest	11	798	mieszkańców,	w	 tym	zarejestrowanych	
9	263	wyborców.	W	głosowaniu	udział	wzięło	4	567	wy-
borców,	co	stanowi	49,3	%,	frekwencja	dla	kraju	wyniosła	
51,3%.	 Gminna	 Komisja	 zarejestrowała	 33	 kandydatów	
na	 radnych	oraz	dwóch	kandydatów	na	Wójta.	W	wyni-
ku	przeprowadzonych	wyborów	zmiana	w	składzie	Rady	
Gminy	nastąpiła	w	5	okręgach	wyborczych.
	 29	 października	 2018	 r.	 odbyło	 się	 posiedzenie	
Gminnej	Komisji	Wyborczej	w	Lipnie.	Posiedzenie	mia-
ło	 charakter	 formalny.	Komisja	 potwierdziła	 otrzymanie	
mandatów	przez	poszczególnych	 radnych	 i	wręczyła	za-
świadczania.	 Wręczenia	 zaświadczeń	 dokonali	 Adrian	
Zalewski	–	Przewodniczący	Gminnej	Komisji	Wyborczej	
oraz	 Ewa	 Rzepczyńska	 –	 Zastępca	 Przewodniczącego	
Gminnej	Komisji	Wyborczej.	Złożyli	oni	wszystkim	wy-
branym	Radnym	serdecznie	gratulujemy	i	życzyli	owoc-
nej	pracy	na	rzecz	lokalnej	społeczności.
	 20	listopada	2018	r.	o	godzinie	12.00	w	Sali	Kon-
ferencyjnej	 Urzędu	Gminy	 Lipno	 rozpoczęła	 się	 I	 sesja	
Rady	Gminy	w	kadencji	2018-2023.	Sesję	otworzył	Radny	
Senior	Pan	Jan	Kowalski.	Podczas	sesji	uroczyste	ślubo-
wanie	złożyli	radni	elekci	obejmując	w	ten	sposób	oficjal-
nie	 funkcję	Radnych	Gminy	Lipno.	Następnie	 ślubowa-
nie	złożył	wójt	elekt	Andrzej	Piotr	Szychulski,	obejmując	
w	ten	sposób	oficjalnie	urząd	Wójta	Gminy	Lipno.	Kolej-
nymi	punktami	porządku	obrad	był	wybór	Przewodniczą-
cego	Rady	Gminy,	a	następnie	dwóch	Wiceprzewodniczą-
cych	Rady	Gminy.	W	wyniku	tajnych	głosowań	funkcje	te	
objęli:	Andrzej	Chojnicki	–	Przewodniczący	Rady	Gminy,	
Jan	Kowalski	 –	Wiceprzewodniczący	Rady	Gminy	 i	 Ja-
nusz	 Lorenc	 –	Wiceprzewodniczący	 Rady	 Gminy.	 Cały	
przebieg	 sesji	 był	 transmitowany	w	 Internecie	 na	 żywo.
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Przewodniczący Rady 
Gminy Lipno
Andrzej Chojnicki
Okręg wyborczy nr 4
Sołectwa: Jastrzębie, Okrąg

Skład Rady Gminy w kadencji 2018-2023

Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Lipno
Jan Andrzej Kowalski
Okręg wyborczy nr 8
Sołectwa: Barany, 
Krzyżówki, Ostrowite

Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Lipno
Janusz Lorenc
Okręg wyborczy nr 12
Sołectwo Radomice

Radny Gminy Lipno
Edward Celmer
Okręg wyborczy nr 2
Sołectwa: Jankowo, Trzebie-
goszcz

Radny Gminy Lipno
Marian Józef Górnicki
Okręg wyborczy nr 3
Sołectwa: Lipno I, Złotopole

Radny Gminy Lipno
Rafał Has
Okręg wyborczy nr 1
Sołectwa: Brzeźno, 
Maliszewo

Radna Gminy Lipno 
Małgorzata Jabłońska
Okręg wyborczy nr 10
Sołectwo Łochocin

Radny Gminy Lipno
Grzegorz Jędrzejewski 
Okręg wyborczy nr 11
Sołectwa: Wichowo, 
Zbytkowo
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Radny Gminy Lipno
Krzysztof Sławomir Kijewski
Okręg wyborczy nr 9
Sołectwa: Grabiny, 
Ostrowitko, Popowo

Radna Gminy Lipno
Anna Rozpędowska
Okręg wyborczy nr 6
Sołectwa: Karnkowo

Radny Gminy Lipno
Stanisław Strużyński
Okręg wyborczy nr 14
Sołectwa: Huta Głodowska, 
Kłokock, Rumunki Głodow-
skie, Tomaszewo

Radny Gminy Lipno
Leszek Szajgicki 
Okręg wyborczy nr 7
Sołectwa: Biskupin, 
Ignackowo, Komorowo, 
Ośmiałowo

Radny Gminy Lipno
Tomasz Wiśniewski
Okręg wyborczy nr 5
Sołectwa: Chlebowo, 
Chodorążek, Karnkowskie 
Rumunki, Kolankowo

Radny Gminy Lipno
Wacław Ziemiński
Okręg wyborczy nr 13
Sołectwa: Białowieżyn, 
Lipno II

Radny Gminy Lipno
Robert Złakowski
Okręg wyborczy nr 15
Sołectwa: Głodowo, Piątki, 
Wierzbick

Skład Rady Gminy w kadencji 2018-2023
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 Gmina Lipno w ostatnich latach podejmuje szereg 
działań zmierzających do polepszenia warunków pracy 
strażaków, a tym samym poprawę bezpieczeństwa miesz-
kańców gminy Lipno.
 W związku tak licznymi przedsięwzięciami 
w ulepszaniu standardów gminnych jednostek straży po-
żarnej zakończono inwestycję, której przedmiotem była 
budowa garażu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Trzebiegoszczu wraz z budową parkingu. Inwestycja 
została w całości sfinansowana ze środków własnych. 
Łączny koszt inwestycji wyniósł 152 000,00 zł.
 Wykonany remont pomoże w zdecydowanym 
stopniu zwiększyć efektywność działań strażaków, 
usprawni wyjazdy do akcji ratowniczych, a w konsekwen-
cji pomoże uratować życie lub/i zdrowie poszkodowanym 
na terenie działania jednostki. 

Gmina Lipno zakończyła 
budowę garażu dla OSP Trzebiegoszcz

„Kujawsko-Pomorska Mała 
Infrastruktura Sportowa” 

 11.12.2018 r. miała miejsce uroczystość odda-
nie do użytkowania siłowni plenerowej – urządzeń gim-
nastycznych dla młodzieży i dorosłych zrealizowanej 
w ramach projektu pn. „Rewitalizacja terenów parkowych 
w Złotopolu wraz z budową otwartej strefy aktywności.” 
Był to etap pierwszy przedmiotowego projektu. Wartość 
inwestycji wyniosła 34 000,00 zł.  Projekt został dofi-
nansowany w 50 % ze środków budżetu Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego. Pozostałe środki pochodziły ze 
środków własnych budżetu Gminy Lipno. Inwestycja po-
legała na zakupie i montażu: krzesła do wyciskania po-
dwójnego na pylonie, orbitreka podwójnego na pylonie, 
biegacza podwójnego na pylonie, narciarza podwójnego 
na pylonie, roweru podwójnego na pylonie. Swoją obec-
ności podczas uroczystości odbioru zaszczycili Pani Aneta 
Jędrzejewska – Członek Zarządu Województwa Kujawsko 
– Pomorskiego, Wójt Gminy Lipno – Andrzej Szychulski 
oraz  Radni Gminy Lipno i Sołtysi. 

Przebudowy dróg w Gminie Lipno
 W dniu 25.09.2018r dokonano odbioru końco-
wego kolejnych dwóch przebudowanych odcinków dróg:
- Przebudowy drogi gminnej Złotopole – Konotopie 
nr. 170506 C Etap I i II na odcinku 1.806 km – którą wyko-
nywało 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 Lip-
na. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 395 338,41 zł.
 W dniu 12.10.2018r. dokonano końcowego od-
bioru kolejnych trzech odcinków przebudowanych dróg 
gminnych:
- przebudowy drogi gminnej Chlebowo- Chodorążek 
nr 170513C  Etap II na odcinku 0,224 km, którą wykony-
wało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z .o.o. 
z Lipna. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 302 995,62 zł.
- przebudowy gminnej drogi Popowo – Barany nr 170532C 
na odcinku 0,970 km, którą zrealizowała Firma Inżynieryj-
no-Drogowa DROGTOM Sp. z o.o. z Włocławka. Koszt 
realizacji inwestycji wyniósł 671 517,76 zł.
-przebudowy drogi gminnej Popowo –Grabiny nr 170675C 
na odcinku 0,213 km, którą wykonywało Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych Spółka z .o.o. z Lipna. Koszt realizacji 
inwestycji wyniósł 154 684,52 zł.
- w miejscowości Karnkowo został wybudowany chodnik 
dla pieszych przy drodze gminnej Karnowo – Chodorążek 
o długości 0,647km  za kwotę 145 092 00 zł, który był 
wykonywany w ramach środków Funduszu Sołeckiego 
w okresie czterech lat:
2015 - 220m - koszt budowy   -   42 494.00 zł.
2016 - 140m - koszt budowy   -   27 248 00 zł.
2017 - 125m - koszt budowy   -   29 889 00 zł.
2018 - 162m - koszt budowy   -   45 461 00 zł.
 W dniu 26.11.2018 r. dokonano odbioru końcowe-
go inwestycji pn.; „Przebudowa drogi gminnej Krzyżówki 
– Barany - Grabiny nr 170533C” na odcinku 0.995 km – 
którą wykonywała Firma Inżynieryjno Drogowa DROG-
TOM Sp. z o.o. z Włocławka. Koszt realizacji inwestycji 
wyniósł 701 965.61 zł. 
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Ślubowanie pierwszoklasistów 
ze szkół Gminy Lipno

	 28.11.2018	r.	w	Zespole	Szkół	im.	Marii	Konop-
nickiej	 w	 Radomicach	 odbyło	 się	 spotkanie	 promujące	
bezpieczne	uczestnictwo	w	ruchu	drogowym.	Szkołę	od-
wiedzili	organizatorzy	akcji	„Z	nami	będzie	bezpieczniej”-	
redaktor	naczelna	Tygodnika	Lipnowskiego,	przedstawi-
ciele	KPP	w	Lipnie	oraz	WORD	we	Włocławku.	Obecny	
był	również	Wójt	Gminy	Lipno	Andrzej	Szychulski,	który	
cenia	znaczenia	edukacji	dzieci	w	tym	zakresie.
	 W	 spotkaniu	 brały	 udział	 pierwszaki	 ze	 szkoły	
w	Radomicach	oraz	Maliszewie	i	Wichowie.	Dzieci	z	za-
interesowaniem	 uczestniczyły	 w	 zajęciach,	 chętnie	 włą-
czały	się	w	scenki	przedstawiające	właściwe	i	bezpieczne	
zachowanie	na	drogach.	Na	zakończenie	uczniowie	otrzy-
mali	znaczki	odblaskowe	w	kształcie	misiów.

	 Pierwszoklasiści	 ze	 szkół	 Gminy	 Lipno	 są	 już	
pełnoprawnymi	 uczniami.	 W	 październiku	 we	 wszyst-
kich	szkołach	odbyło	się	uroczyste	pasowanie	na	ucznia.	
To	był	wyjątkowy	dzień.	Szkoły	Podstawowe	w	Radomi-
cach,	Wichowie,	Karnkowie,	Maliszewie,	Trzebiegoszczu	
i	Jastrzębiu	przyjęły	w	swoje	mury	nowych	uczniów.	Do-
niosłą	chwilą	uroczystości	był	 sam	moment	 ślubowania,	
który	wzbudził	wiele	emocji.	Kolorowym	ołówkiem	aktu	
pasowania	 dokonali	 dyrektorzy	 placówek.	 Tym	 samym	
pierwszaki	 zostały	 włączone	 do	 społeczności	 uczniow-
skiej.	 Świeżo	 upieczeni	 pierwszoklasiści	 zaprezentowali	
przed	zaproszonymi	gośćmi	bardzo	ciekawe	programy	ar-
tystyczne.	Odświętnie	ubrani	mali	uczniowie	przedstawili	
krótką	 inscenizację	 składając	 ślubowanie	 i	 zapewniając,	
że	będą	wzorowymi	uczniami	zarówno	pod	względem	na-
uki,	jak	i	zachowania.

Szkołę w Radomicach odwiedzili 
organizatorzy akcji „Z nami będzie 

bezpieczniej”

Per Aspera Ad Astra – wizyta 
na Politechnice Warszawskiej 

	 W	 poniedziałek,	 22	 października	 br.,	 grupa	
uczniów	klas	 IV	–	VII	Szkoły	Podstawowej	w	Malisze-
wie	wyjechała	na	Politechnikę	Warszawską	na	specjalne	
zaproszenie	Rektora	i	Dziekana	Wydziału	Mechanicznego	
Energetyki	i	Lotnictwa.	Celem	wyjazdu	był	udział	przed-
stawicieli	naszej	placówki	w	wystawach	 i	konferencjach	
polskich	 osiągnięć	 lotniczych	 pn.	 Per	 Aspera	Ad	Astra	
w	100.	rocznicę	odzyskania	niepodległości.
	 Wydarzenie	to	zaznajomiło	zwiedzających	z	historią	
polskiego	lotnictwa	oraz	zaprezentowało	jego	obecny	stan,	
a	także	perspektywy	rozwoju.
	 Liczne	wystawy	demonstrowały	przekrój	polskich	
konstrukcji	lotniczych	–	samolotów,	śmigłowców,	obiek-
tów	 bezzałogowych	 oraz	 zaznajamiały	 zwiedzających	
z	biogramami	wybitnych	postaci	polskiej	techniki	lotniczej.	
	 Ogromnym	 zainteresowaniem	 uczniów	 cieszył	
się	jedyny	egzemplarz	legendarnego	myśliwca	PZL	P.11C	
biorącego	udział	w	kampanii	wrześniowej	oraz	wielozada-
niowy,	lekki	polski	śmigłowiec	PZL	SW-4	Puszczyk	uży-
wany	przez	polskie	Siły	Powietrzne.
	 Udział	 uczniów	 w	 wydarzeniach	 promujących	
lotnictwo,	 prezentujących	 polskie	 osiągnięcia	 lotnicze,	
a	 zwłaszcza	 możliwość	 obejrzenia	 mnóstwa	 ciekawych	
wystaw	 prezentujących	 modele	 samolotów,	 zrobiły	
ogromne	wrażenie	na	uczestnikach	wyjazdu.	

Wszystkie dzieci lubią misie

	 Miękki,	puchaty	i	taki	z	łatką.	25	listopada	swoje	
święto	 obchodziła	 najmilsza	 zabawka,	 najlepszy	 przyja-
ciel	 dziecka,	 powiernik	 wszystkich	 sekretów	 i	 niezastą-
piona	przytulanka	przy	zasypianiu	–	Pluszowy	Miś.		
	 Miś	Pluszowy,	a	szczególnie	ten	nasz,	wyjątkowy	
i	ukochany,	nie	jest	zwykłą,	pluszową	zabawką.	Chyba	nie	
ma	 domu,	w	 którym	na	 półce,	 łóżku	 czy	 fotelu	 nie	 sie-
działby	ten	milusiński	przyjaciel.	
	 W	 szkołach,	 punktach	 przedszkolnych,	 świetli-
cach	i	bibliotekach	Gminy	Lipno	jak	co	roku	święto	plu-
szowego	misia	jest	obchodzone	bardzo	szczególnie.	Tego	
dnia	każde	dziecko	przyniosło	swojego	najmilszego	misia.	
Dzieci	ze	Szkoły	Podstawowej	w	Radomicach	i	Jastrzębiu	
wyrecytowały	wiersze	o	tym,	jaki	jest	miś.	Na	laureatów	
konkursu	 recytatorskiego	 pluszowych	 wierszyków	 cze-
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kało wiele atrakcyjnych nagród, przygotowanych przez 
biblioteki. Każde dziecko otrzymało misia i pamiątkowy 
dyplom. W filiach bibliotecznych w Karnkowie, Trzebie-
goszczu i Wichowie również świętowano ten dzień. Było 
kolorowo i radośnie. W Trzebiegoszczu nie mogło zabrak-
nąć ciekawych konkursów i zabaw z najlepszym, pluszo-
wym przyjacielem.  
 Dzieci z Przedszkola Samorządowego w Karnko-
wie i Oddziału Przedszkolnego w Maliszewie rozpoczęły 
świętowanie urodzin misia przygotowując pluszową in-
scenizację. W trakcie przedstawienia uczniowie zapozna-
li się także z historią tej najmilszej i ulubionej zabawki 
wszystkich dzieci. W Karnkowie dzieci brały aktywny 
udział w warsztatach o Pluszowym Misiu. Natomiast na-
wiązaniem do świętowania tego wydarzenia była wyciecz-
ka przedszkolaków do „Krainy Odkrywców”.
 W Zespole Szkół w Radomicach Dzień Pluszowe-
go Misia rozpoczęto obejrzeniem prezentacji multimedial-
nej o historii pluszowej maskotki, a następnie wysłuchano 
recytacji wierszy o misiu w wykonaniu uczniów.  
 Światowy Dzień Pluszowego Misia ustanowio-
no dokładnie w setną rocznicę powstania maskotki, czyli 
w 2002 roku. Jednak historia Pluszowego Misia zaczęła 
się znacznie wcześniej. 
 W 1902 roku prezydent Stanów Zjednoczonych 
Teodor Roosvelt, wybrał się na polowanie. Po kilku go-
dzinach bezskutecznych łowów, jeden z towarzyszy pre-
zydenta postrzelił małego niedźwiadka i zaprowadził go 
do Roosvelta. Prezydent ujrzawszy przerażone zwierząt-
ko, kazał je natychmiast uwolnić. Jeden ze świadków 
tego zdarzenia uwiecznił historię niedźwiadka na rysunku 
w waszyngtońskiej gazecie, którą czytał producent zaba-
wek… Od tego momentu zaczęto wykorzystywać zdrob-
niałe imię prezydenta i sprzedawać maskotki pod nazwą 
Teddy Bear, która dziś w języku angielskim jest określe-
niem wszystkich pluszowych misiów.
 A jak jest dzisiaj?
 Trudno sobie wyobrazić dzisiejszy świat bez 
Pluszowego Misia. Jest towarzyszem dzieci i dorosłych 
w świecie beztroskiej zabawy oraz przyjacielem i powier-
nikiem największych sekretów i tajemnic.                  
 W literaturze dziecięcej spotykamy wielu Sław-
nych Misiów jak Kubuś Puchatek,  Miś Paddington albo 
Miś Uszatek. 

Dzień Edukacji Narodowej 
w Gminie Lipno

 Dzień Edukacji Narodowej jest polskim świętem 
państwowym, świętem oświaty i szkolnictwa wyższego. 
Upamiętnia rocznice powstania Komisji Edukacji Naro-
dowej (KEN), utworzonej z inicjatywy króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego, na mocy uchwały Sejmu Roz-
biorowego z dnia 14 października 1773 roku. 
 Warto dodać, że Komisja Edukacji Narodowej 
była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Pol-
sce i pierwszą tego typu instytucją w Europie.
 Święto jest okazją do nagradzania osób wyróżnia-
jących się w dziedzinie edukacji. Minister Edukacji Na-
rodowej przyznaje nauczycielom złote, srebrne, brązowe 
Krzyże Zasługi, medale Komisji Edukacji Narodowej oraz 
nagrody Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia dy-
daktyczno-wychowawcze.
 11 października br. w budynku Biblioteki Publicz-
nej w Jastrzębiu odbyło się uroczyste spotkanie nauczy-
cieli z władzami Gminy Lipno. W jego trakcie dyrektorom 
szkół i wyróżniającym się nauczycielom zostały wręczo-
ne nagrody za zaangażowanie na rzecz oświaty i czynny 
udział w kształtowaniu postaw obywatelskich dzieci i mło-
dzieży. Nagrody wręczył Andrzej Piotr Szychulski – Wójt 
Gminy Lipno i Kazimierz Mątowski – Zastępca Wójta. 
 Dzień Edukacji Narodowej obchodzony był we 
wszystkich szkołach Gminy Lipno. Z tej okazji odbyły się 
liczne akademie, montaż słowno-muzyczne i przedstawie-
nia nadające podniosły charakter tego święta. 
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Andrzejki w rytmie disco
	 Andrzejki	obchodzone	są	w	Polsce	w	nocy	z	29	na	
30	listopada,	czyli	w	Wigilię	dnia	św.	Andrzeja.	Jest	to	wy-
jątkowy	wieczór,	gdyż	zgodnie	z	tradycją	–	święty	Andrzej	
uchyla	 rąbka	 tajemnicy	 wszystkim	 pragnącym	 poznać,	
jaka	przyszłość	 ich	czeka	w	uczuciach,	zdrowiu	 i	pracy.	
	 Andrzejkowe	 wróżby	 do	 doskonała	 okazja	 do	
rozbudzania	zainteresowań	dziecka	historią	kraju	poprzez	
prezentowane	bogactwa	wierzeń,	zwyczajów	i	obyczajów	
ludowych.
	 Instytucje	kultury,	biblioteki	i	szkoły	Gminy	Lip-
no	aktywnie	włączyły	się	w	obchody	andrzejowego	świę-
ta.	Był	 to	dzień	pełen	 czarów	 i	magii,	 a	wszystko	okra-
szone	dobrą	zabawą	przy	dźwiękach	muzyki	serwowanej	
przez	DJ-a.	Nie	mogło	obyć	się	bez	wróżb,	na	co	dzieci	
z	radością	czekały.	Były	też	konkursy	na	najlepszy	taniec	
w	parze.	Dzieci	uczestniczące	w	andrzejkowych	zabawach	
poznały	 ludowe	 tradycje	 i	 zwyczaje	 naszych	 przodków	
i	co	najważniejsze	–	świetnie	się	bawiły.	

Kultury	zaprosiła	na	wieczerzę	wigilijną.	Tradycja	naka-
zuje	spróbować	wszystkich	potraw,	ponieważ	w	przeciw-
nym	 razie	 grozi	 to	 nieszczęściem.	Wieczerza	 przebiegła	
\w	przyjaznej	i	pełnej	pogody	atmosferze.	Tradycyjne	po-
trawy	przygotowały	wyjątkowe	panie	 z	KGW	Wichowo	
i	kucharki	ze	szkół	Radomice,	Karnkowo	i	Wichowo.	Jak	
przy	 prawdziwej	 polskiej	WIGILII	 był	 koncert	KOLĘD	
I	PASTORAŁEK	w	wykonaniu	uczniów	Szkoły	Podsta-
wowej	w	Wichowie,	 pod	 kierownictwem	 Jadwigi	 Jasiń-
skiej.	Wszyscy	uczestnicy	zostali	obdarowani	upominka-
mi	 świątecznymi	 od	Wójta	 Gminy	 i	 Kierownika	 GOPS	
Hanny	 Szlągiewicz.	 W	 imieniu	 uczestniczących	 miesz-
kańców	Gminy	Lipno	prowadząca	spotkanie	Teresa	Sztu-
ka,	 podziękowała	 wszystkim,	 którzy	 zaangażowali	 się	
w	tą	wspaniałą,	tradycyjną	w	naszej	gminie	uroczystość:
-	Wójtowi	i	Radnym	Gminy;
-	Kierownik	GOPS	Hannie	Szlągiewicz;
-	Pracownikom	Ośrodka	Kultury	w	Wichowie;
-	 Paniom	 z	KGW	Wichowo,	 które	włożyły	wiele	 pracy	
i	serca;
-	Kucharkom	ze	szkół	Radomice,	Karnkowo,	Wichowo;
-	Druhom	z	OSP	Wichowo;
-	Dyrekcji	Szkoły	Podstawowej	w	Wichowie.
Dzięki	 tak	 wspaniałej	 współpracy	 była	 to,	 jak	 zwykle	
w	Wichowie,	wyjątkowa	uroczystość.

Wigilia w Gminie Lipno
	 „Stół	 świąteczny	 już	 gotowy,	 zasiąść	 przy	 nim	
czas	 już	 wielki,	 bowiem	 DZIEŃ	 TO	 WYJĄTKOWY	
...Tym	 „wyjątkowym”	 dniem	 dla	 NASZEJ	 GMINNEJ	
RODZINY,	był	12	grudnia	2018r,	gdy	w	gościnnych	pro-
gach	Ośrodka	Kultury	w	Wichowie	z	mieszkańcami	gmi-
ny	Lipno,	do	TRADYCYJNEJ	WIGILII	zasiadły	władze	
samorządowe	gminy	z	jej	gospodarzem	Wójtem	Andrze-
jem	Szychulskim,	powiatu	i	województwa.	
	 Święta	Bożego	Narodzenia	to	czas	radości,	pojed-
nania,	 bliskości	 i	 odpoczynku	 od	 codzienności.	 Dlatego	
warto	wrócić	do	wspomnień	 i	zaczerpnąć	z	nich	wzorce	
do	naśladowania,	tak	aby	czas	ten	na	powrót	stał	się	tym,	
czym	 powinien	 być-pięknym,	 duchowym	 przeżyciem,	
pełnym	 szczęścia	 z	 obcowania	 z	 najbliższymi	 i	 wesela	
z	przyjścia	na	świat	DZIECIĄTKA	JEZUS.	WCZEŚNIEJ-
SZĄ	PASTERKĘ	celebrował	proboszcz	parafii	Chełmica	
Duża	ks.	Henryk	Wysocki	z	proboszczami	parafii	gminy	
Lipno.	Następnie	serdeczne	życzenia	mieszkańcom	gminy	
Lipno	złożył	Wójt	Gminy	Lipno	 i	Aneta	 Jędrzejewska	 -	
Członek	Zarządu	Województwa	Kujawsko	-	Pomorskiego.	
Pobłogosławionym	 OPŁATKIEM,	 który	 jest	 symbolem	
pojednania	 i	 przebaczenia,	 połamali	 się	wszyscy	uczest-
nicy	 SPOTKANIA.	 To	 tradycyjny	 i	 magiczny	 moment	
dla	wszystkich.	Po	„uczcie	duchowej”,	Dyrektor	Ośrodka	

Obszerna fotorelacja 
ze spotkania wigilijnego 
na okładce kwartalnika
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„CUDZE CHWALICIE,SWEGO NIE ZNACIE, 
SAMI NIE WIECIE, CO POSIADACIE ...” 

CZYLI POZNAJ SWOJĄ GMINĘ

	 Leszek	 i	 Małgorzata	 Olszewscy	 prowadzą	 go-
spodarstwo	 rolne	 we	 wsi	 Białowieżyn	 koło	 Lipna.	
We	wrześniu	odbyło	się	oficjalne	otwarcie	dużej,	nowo-
czesnej	 obory.	 Inwestycja	 Olszewskich	 pochłonęła	 dwa	
i	pół	miliona	złotych,	tyle	trzeba	było	wydać	na	budynek	
wyposażony	w	dwa	roboty	udojowe	oraz	zbiornik	na	gno-
jownicę.	 Ten	 duży	 zbiornik	 stoi	 obok	 obory	 i	 wzbudza	
ogromne	zainteresowanie	każdego,	kto	zajrzy	do	Olszew-
skich.	Zbiornik	jest	tak	skonstruowany,	że	można	go	roz-
budować	i	stworzyć	biogazownię.	Pan	Leszek	mówi,	że:	
Robot	 zrobi	wszystko	–	od	 zakładania	kubków,	poprzez	
stymulację,	mycie,	suszenie,	przedzdajanie,	dój	właściwy,	
aż	po	ćwiartkowe	zdejmowanie	kubkaudojowego.	W	go-
spodarstwie	zainwestowano	również	w	maty	legowiskowe	
i	czochradła,	które	pomogą	dbać	o	czystość,	znaleźć	

Innowacyjne gospodarstwo rolne w Białowieżynie
pasożyty,	ale	i	wpływają	między	innymi	na	lepsze	samo-
poczucie	i	wzrost	płodności.	W	oborze	funkcjonuje	także	
system	 zarządzania	 płodnością	 (wykrywania	 rui)	 i	 kon-
trolowania	 procesu	 pobierania	 paszy.	 Są	 w	 niej	 sektory	
dla	 krów	 zasuszonych	 jałówek	 cielnych,	 pod	 zacielenie,	
cieląt	do	pierwszego	roku	poniżej	pierwszego	roku,	stwo-
rzono	także	izolatki	dla	zwierząt	chorych	lub	leczonych,	
porodówkę	i	cielętnik.	Pan	Leszek	zwiedzał	gospodarstwa	
w	Holandii,	Francji	i	później	ciekawe	rozwiązania	wyko-
rzystał	w	 swoim	gospodarstwie.	Chętnie	korzystał	 także	
z	wiedzy	i	doświadczenia	polskich	rolników.	Należy	tak-
że	wspomnieć,	 że	Pan	Olszewski	 zdobył	drugie	miejsce	
w	plebiscycie	Rolnik	Roku	w	kategorii	gospodarstw	po-
wyżej	100	ha	oraz	wyróżnienie	dla	najbardziej	innowacyj-
nego	rolnika.
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Nowości wydawnicze 
w bibliotekach Gminy Lipno

	 Biblioteka	Narodowa	dofinansowała	 zakupy	 no-
wości	wydawniczych	dla	bibliotek	gminy	Lipno	w	ramach	
Programu	Wieloletniego	 „Narodowy	 Program	 Rozwoju	
Czytelnictwa	2018”	Priorytet	1	-	Zakup nowości wydaw-
niczych do bibliotek publicznych.	Operatorem	Priorytetu	
1	jest	Biblioteka	Narodowa.	Biblioteka	Publiczna	Gminy	
Lipno		z	siedzibą	w	Radomicach	oraz	filie	w	Jastrzębiu,	
Karnkowie,	 Trzebiegoszczu	 i	Wichowie	 wzbogaciły	 się	
o	236	woluminów	za	kwotę	5	328,00	zł.	Wśród	zakupio-
nych	nowości	znalazła	się	literatura	beletrystyczna	dla	do-
rosłych,	dzieci	i	młodzieży,	zakupiono	też	lektury	szkolne	
oraz	 literaturę	popularnonaukową.	 	Biblioteka	Publiczna	
w	Radomicach	co	roku	składa	wniosek	o	udzielenie	dofi-
nansowania	na	zakupy	nowości		wydawniczych	ze	środ-
ków	Biblioteki	Narodowej	i	zawsze	otrzymuje	dofinanso-
wanie.
	 „Zrealizowano	ze	środków	finansowych	Ministra	
Kultury	i	Dziedzictwa	Narodowego	w	ramach	Narodowe-
go	Programu	Rozwoju	Czytelnictwa”.

Zadanie z patriotyzmu
	 W	 ramach	 obchodów	 100.	 rocznicy	 odzyskania	
niepodległości	przez	Polskę	-	16	października	w	Bibliote-
ce	Publicznej	w	Radomicach,	filii	bibliotecznej	w	Jastrzę-
biu	 i	 Gminnym	 Ośrodku	 Kultury	 w	Wichowie	 -	 gościł	
krakowski	teatr	„Maska”	wystawiając	przedstawienie	dla	
młodzieży	 pt.	 „Zadanie	 z	 patriotyzmu”.	Był	 to	 spektakl	
w	wykonaniu	dwóch	aktorów	na	temat	pojęcia		patrioty-
zmu	we	współczesnym	świecie,	w	którym	dominuje	kon-
sumpcja.
	 Patriotyzm	 to	 postawa	 szacunku,	 umiłowania	
i	oddania	własnej	ojczyźnie	oraz	chęć	ponoszenia	za	nią	
ofiar,	pełna	gotowość	do	jej	obrony	w	każdej	chwili.	Czy	
jednak	w	dzisiejszych	czasach	pojęcie	„patriotyzm”	jesz-
cze	istnieje?	Czy	każdy	może	być	patriotą?	Może	przeja-
wem	umiłowania	wobec	 kraju	 jest	 choćby	wywieszenie	
flagi	państwowej	podczas	Święta	Konstytucji	3-	go	Maja.	
Warto	się	nad	tym	zastanowić.

Spotkanie z Renatą Czarnecką 
– autorką powieści historycznych
	 3	grudnia	br.	gościem	filii	bibliotecznej	w	Jastrzę-
biu	była	Renata	Czarnecka	–	autorka	powieści	historycz-
nych.	 Spotkanie	 poprowadziła	 dziennikarka	 „Tygodnika	
Lipnowskiego”	–	Małgorzata	Chojnicka.	W	 trakcie	 spo-
tkania	można	była	 dowiedzieć	 się	 jak	 przebiegała	 praca	
autorki	nad	niedawno	wydaną	książką	„Ja,	królowa”,	któ-
ra	 opowiada	 o	 barwnym	 życiu	 kontrowersyjnej	 i	 często	
niedocenianej	przez	historyków	Królowej	Bony.	Pisarka	
w	ciekawy	i	 inspirujący	sposób	opowiadała	o	fascynacji	
historią	i	pierwszych	próbach	pisarskich.	W	spotkaniu	au-
torskim	 uczestniczyli	 przedstawiciele	 Lipnowskiej	 Gru-
py	Literackiej,	bibliotekarze	i	miłośnicy	słowa	pisanego.	
Dziękujemy	 serdecznie	Pani	Renacie	Czarneckiej	 za	 in-
teresujące	 spotkanie,	 a	Pani	Małgorzacie	Chojnickiej	 za	
organizację	i	poprowadzenie	wieczoru	autorskiego.	

Zapraszamy na naszą 
stronę internetową 

www.uglipno.pl
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Ojcowie Niepodległości z wizytą w lipnowskim liceum
	 „Ojcowie	Niepodległości”	 to	 tytuł	wystawy,	której	oficjalne	otwarcie	mia-
ło	 miejsce	 podczas	 Narodowego	 Czytania	 w	 Bibliotece	 Publicznej	 w	 Jastrzębiu.	
Następnie,	 wystawę	 można	 było	 obejrzeć	 w	 budynku	 Urzędu	 Gminy	 w	 Lipnie	
i	 podczas	 Gminnych	 Obchodów	 100.	 rocznicy	 odzyskania	 niepodległości,	 które	
w	 tym	 roku	 odbyły	 się	w	 Zespole	 Szkół	 im.	Marii	 Konopnickiej	w	Radomicach.	
Dzięki	 uprzejmości	 Biblioteki	 Publicznej	 w	 Jastrzębiu	 w	 dniach	 11-29	 paździer-
nika	 wystawa	 była	 częścią	 uroczystości	 niepodległościowych	 orgaznizowanych	
przez	Zespół	 Szkół	 im.	Romualda	Traugutta	w	Lipnie.	Wśród	ważnych	wydarzeń	
znalazły	się	 takie	uroczystości	 jak:	 jubileusz	40-lecia	 istnienia	Zespołu	Przedszko-
li	Miejskich	nr	1	w	Lipnie,	Koncert	Niepodległa,	a	 także	Powiatowy	Konkurs	Hi-
storyczny	„Nasza	Niepodległa”.	W	samym	liceum	wystawę	obejrzało	1.363	osoby.		
Na	 wystawie	 znajdziemy	 sylwetki	 Piłsudskiego,	 Paderewskiego,	 Dmowskiego	
i	innych	mężów	stanu.	Wystawa	„Ojcowie	Niepodległości”	przedstawia	liderów	walki	o	wolną	Polskę	w	1918	roku.	
Plansze	z	sylwetkami	tych	wybitnych	postaci	opatrzone	są	ich	biogramami	w	języku	polskim	i	angielskim.	Na	wystawie	
znajduje	się	także	kalendarium	ważniejszych	wydarzeń	w	procesie	odradzania	się	niepodległej	Polski,	a	także	kopie	
dokumentów	związanych	z	11	listopada	1918	roku.

„Wolność we krwi” – popołudniowe spotkanie z piosenką patriotyczną 
	 11	 listopada	 1918	 roku	 jest	 jedną	 z	 najważniej-
szych	 i	 wyjątkowych	 dat	 w	 historii	 narodu	 polskiego.	
Odzyskanie	 niepodległości	 po	 123	 latach	 zaborów	 było	
wynikiem	splotu	niezwykle	korzystnych	czynników	wy-
nikających	 z	 sytuacji	 międzynarodowej	 oraz	 dążeniu	
Polaków	 do	 samostanowienia	 narodowego.	 Aby	 uczcić	
100.	rocznicę	odzyskania	niepodległości	przez	Polskę	Bi-
blioteka	Publiczna	w	Jastrzębiu	 i	miejscowa	szkoła	pod-
stawowa	przygotowały	widowisko	patriotyczne	pt.	„Wol-
ność	we	krwi”.	Spotkanie	odbyło	się	23	listopada	(piątek)	
w	 sali	 kominkowej	 biblioteki.	Uroczystość	 swą	 obecno-
ścią	uświetnili	następujący	goście:	Aneta	Jędrzejewska	–	
Członek	Zarządu	Województwa	Kujawsko-Pomorskiego,	
Andrzej	Chojnicki	–	Przewodniczący	Rady	Gminy	Lipno,	
Andrzej	Nowak	–	Członek	Zarządu	Powiatu	Lipnowskie-
go,	Zbigniew	Chmielewski	–	Sekretarz	Starostwa	Powia-
towego,	Krzysztof	Milak	–	Sekretarz	Gminy	Lipno	i	wielu	
innych	zacnych	gości.	Na	widowni	nie	zabrakło	władz	sa-
morządowych,	radnych	i	sołtysów,	zaprzyjaźnionych	dyrek-
torów	szkół	i	bibliotek,	nauczycieli,	członków	Lipnowskiej	
Grupy	Literackiej	i	KGW	Jastrzębie.	Wśród	gości	zasiadł	
sam	Marszałek,	za	którego	przebrał	się	jeden	z	uczniów.		
Patriotyczne	 spotkanie	 było	 wspólną	 inicjatywą	 Szko-
ły	 Podstawowej	 w	 Jastrzębiu	 i	 miejscowej	 biblioteki	
w	ramach	100.	rocznicy	odzyskania	niepodległości	przez	
Polskę.	Uczniowie	 ze	Szkoły	Podstawowej	w	 Jastrzębiu	

zaprezentowali	 utwory	 patriotyczne	 przy	 akompa-
niamencie	 Radosława	 Wysockiego.	 Natomiast	 frag-
menty	 wspomnień	 wymarszu	 I	 Kompanii	 Kadrowej	
przybliżyli	 następujący	goście:	 Irena	Retlikowska	–	Dy-
rektor	 Szkoły	 Podstawowej	 im.	 Kazimierza	 Różyckie-
go	w	 Jastrzębiu,	Maria	Piotrkiewicz,	Katarzyna	Gęsicka	
i	 Anna	 Szymańska	 –	 nauczycielki	 miejscowej	 szkoły.		
Dopełnieniem	 spotkania	 była	 prezentacja	 wysta-
wy	 „Tak	 powstała	 niepodległa”	 przygotowana	 przez	
Biuro	 Programu	 Niepodległa.	 Wystawa	 poświęco-
na	 została	 procesowi	 odzyskiwania	 przez	 Polskę	 nie-
podległości	 oraz	 dorobkowi	 II	 Rzeczypospolitej.	
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100 lat dla Niepodległej w Wichowie
	 Bardzo	 uroczyście	 100	 lat	 Niepodległej	 Polski	 świętowało	 Wichowo.	
10	listopada	OSP	i	Ośrodek	Kultury		włączyły	się	w	uroczystości	parafialne	organizowa-
ne	przez	ks.	proboszcza	Henryka	Wysockiego.	Mszę	św.	za	Ojczyznę	rozpoczął		koncert
zespołu	 instrumentalno-wokalnego	„DLA	NIEPODLEGŁEJ”,	druhowie	uczcili	pa-
mięć	założyciela	OSP	Wichowo	ks.	kanonika	Antoniego	Klimaszewskiego	udziałem
pocztu	sztandarowego	 i	złożeniem	kwiatów	na	grobie	założyciela	w	100.	 rocznicę
jego	śmierci.	Uroczystość	środowiskowa	odbyła	się	11	listopada	2018	o	godz.	14:00
w	Ośrodku	Kultury.	W	programie	 była	msza	 św.	 dziękczynna	w	100-tną	 rocznicę
niepodległości,	 celebrowana	przez	ks.	Henryka	Wysockiego	 i	 ks.	 prefekta	Dawida	
Matusiaka,	 odsłonięcie	 i	 poświęcenie	 tablicy	 pamiątkowej	 w	 100-tną	 rocznicę
śmierci	 założyciela	 OSP	 Wichowo	 ks.	 Kanonika	 Antoniego	 Klimaszewskiego.
	 Tablicę	 ufundowała	 jednostka	 z	Wichowa	 i	 zamontowano	 ją	 na	 budynku	 	 remizy	 strażackiej.	Dalszą	 część	
tej	podniosłej		uroczystości	stanowił	koncert	„DLA		NIEPODLEGŁEJ”	w	wykonaniu	zespołu	instrumentalno-wokal-
nego	i	chóru	Floriana.	Uroczystość	w	Wichowie	zaszczycili	swoją	obecnością	Wójt	Gm.	Lipno	Andrzej	Szychulski,	
Dyr.	Biblioteki	gm.	w	Radomicach	Ewa	Rozen,	Prezes	powiatowy	OSP	Zbigniew	Agaciński.	Na	zakończenie	Dyr.	
Ośrodka	Kultury	podziękowała	wszystkim	za	zaangażowanie	w	przygotowanie	uroczystości	 i	 zaprosiła	na	wspólne	
biesiadowanie	przy	biało-	czerwonym	torcie.

Bieg niepodległości w Gminie Lipno
	 100.	rocznicę	odzyskania	przez	Polskę	niepodle-
głości	można	obchodzić	na	wiele	sposobów.	Jest	 to	czas	
wspólnego	i	radosnego	świętowania	odzyskania	wolności	
i	państwowości.																																					
	 A	„niepodległość	jest	dla	wszystkich”	więc	świę-
tują	i	dorośli,	i	dzieci.	W	tym	duchu	Szkoła	Podstawowa	
im.	Kazimierza	Różyckiego	w	Jastrzębiu	we	współpracy	
z	Biblioteką	Publiczną	w	Jastrzębiu	postanowiła	przygo-
tować	Bieg	Niepodległości	dla	uczniów	miejscowej	szko-
 

ły.	 Organizatorką	 i	 koordynatorką	 działania	 była	 Iwona	
Mikołajczyk	–	nauczyciel	wychowania	fizycznego.
	 Bieg	rozpoczął	się	na	terenie	szkoły,	natomiast	za-
kończył	w	parku	dworskim	na	 terenie	filii	 bibliotecznej.	
Uczniowie,	zarówno	Ci	mniejsi,	 jak	 i	 trochę	starsi,	mie-
li	okazję	spróbować	swych	sił,	poznać	ducha	rywalizacji	
i	 słodki	smak	zwycięstwa.	Każde	dziecko	biorące	udział	
w	biegu	otrzymało	z	rąk	dyrektor	szkoły	–	Ireny	Retlikow-
skiej	 pamiątkowy	 medal.	 Wszystkim	 uczestnikom	 ser-
decznie	gratulujemy!	
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	 Biblioteka	Publiczna	w	Radomicach	i	jej	filie	w	Jastrzębiu,	Karnkowie,	Trze-
biegoszczu	i	Wichowie		przystąpiły	do	ogólnopolskiego	projektu	„100	lat	codzien-
ności	Polski”,	który	skierowany	jest	do	szkół	i	placówek	prowadzących	działalność	
społeczno-kulturalną.	 Jest	 to	 pomysł	 Fundacji	 Szkoła	 z	Klasą	 na	 uczczenie	 setnej	
rocznicy	odzyskania	przez	Polskę	niepodległości.	
	 Projekt	opiera	się	na	prostym	pomyśle	 listu	w	butelce:	kartek	pocztowych	
z	indywidualnymi	wiadomościami	napisanymi	przez	młodych	ludzi	do	losowo	wy-
branych	 nieznajomych.	 Na	 pocztówkach	 znajduje	 się	 osiem	 archiwalnych	 zdjęć	
z	różnych	okresów	historii	Polski,	wszystkie	dotyczą	życia	codziennego.		
	 Zdjęcia	nie	skupiają	się	na	ważnych	wydarzeniach	
historycznych	czy	oficjalnych	uroczystościach.	Pokazują	
Polskę	codzienną	–	taką,	w	której	kolejne	pokolenia	uczy-
ły	się,	odpoczywały,	pracowały.
	 Praca	 z	 fotografiami	 da	 dzieciom	 i	 młodzieży	
okazję	do	refleksji	na	temat	własnej	kultury	i	tożsamości,	
a	przygotowane	materiały	pokażą	pomysły	na	różnorodne	
zajęcia	z	zakresu	edukacji	artystycznej,	historycznej	i	oby-
watelskiej,	dzięki	którym	każdy	nauczyciel	 lub	edukator	
może	samodzielnie	przeprowadzić	lekcje	lub	warsztaty.
	 Biblioteki	zapraszają	dzieci	i	młodzież	ze	wszyst-
kich	 szkół	 z	 terenu	 Gminy	 Lipno	 do	 wzięcia	 udziału	
w	Projekcie.	

fot. źródło: https://www.szkolazklasa.org.pl/100-codzien-
nosci-polski-zapraszamy-udzialu-projekcie/

Wyślij pocztówkę na 100 lat codzienności 

Stu absolwentów na 100-lecie 
odzyskania niepodległości w Trzebiegoszczu

	 Jak	miło	jest	wspominać	dawne	
czasy!	Przekonali	się	o	tym	podczas	balu	
absolwenta	 dawni	 uczniowie	 Szkoły	
Podstawowej	im.	Jana	Kochanowskiego	
w	 Trzebiegoszczu	 wraz	 z	 uczącymi	
obecnie	nauczycielami	i	dyrekcją.	Po-
mysłodawczyniami	spotkania	były	Jo-
anna	Wołodko	 i	Aldona	Maćkiewicz.	
Przedstawiciele	 różnych	 roczników	
przenieśli	się	w	przeszłość,	ożywiając	
przytarte	 nieco	 kurzem	 zapomnienia	
anegdoty.		
	 Dzięki	 przygotowanej	 przez	
Hannę	Mazurkiewicz	prezentacji	mul-
timedialnej	 poznano	 godną	 podziwu	
historię	szkoły,	która	najpierw	mieści-
ła	się	w	jednej	z	izb	niedużego	domu,	
później	przechodziła	różne	przekształ-
cenia,	 modernizacje	 i	 remonty	 po	 to,	

by	wreszcie	osiągnąć	dzisiejszy	imponujący	kształt.
	 Jak	na	jubileuszowe	spotkanie	przystało,	nie	mogło	zabraknąć	również	słodkiego,	acz	krótko	bytującego	gościa,	
czyli	tortu.	Tańcom	w	Markowej	Zagrodzie	nie	było	końca.	Pozostało	odliczanie	czasu	do	kolejnego	takiego	spotkania.
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Niepodległa jest dla wszystkich
W ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości szkoły 
z terenu Gminy Lipno przygotowały szereg wydarzeń upamiętniających ten zacny 
jubileusz. Listopad obfitował w uroczyste akademie, przeglądy piosenek patriotycz-
nych i liczne montaże słowno-muzyczne. 9 listopada wszyscy uczniowie, nauczycie-
le i pracownicy szkół Gminy Lipno włączyli się w akcję „Rekord dla Niepodległej”. 
O godz. 11.11, w ramach świętowania 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodle-
głości cała społeczność szkół odśpiewała Mazurka Dąbrowskiego. 
 Ważnym elementem obchodów w społeczności szkolnej były liczne kon-
kursy literackie, historyczne, plastyczne i recytatorskie o charakterze patriotycznym. 
Dużym zainteresowaniem cieszył się Międzyszkolny Konkurs na najciekawszą 
„Maskotkę Patriotkę”, który został zorganizowany przez Zespół Szkół w Radomi-
cach. Z kolei Szkoła Podstawowa w Trzebiegoszczu przygotowała Gminny Kon-
kurs Historyczno-Literacki pt. „List do Niepodległej”, na który nadesłano 45 prac ze wszystkich szkół Gminy Lipno. 
 Obchody Święta Niepodległości to doskonała okazja do szerzenia wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycz-
nych. Dzięki upamiętnieniu i celebrowaniu tak ważnych dat w historii naszego kraju uczniowie zyskują świadomość, 
że przez poświęcenie wielu pokoleń Polaków możemy teraz mówić w ojczystym języku; uczyć się, rozwijać własne 
zainteresowania, a przede wszystkim być dumnym z bohaterstwa przodków oraz ich niezłomnej wiary w odzyskanie 
wolności i przynależności narodowej. 

 Polska Niepod legła 1918 -2018
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W Wichowie świętowano 
na sportowo!

	 Jubileusz	 100.	 rocznicy	 odzyskania	 niepodległo-
ści	Gmina	Lipno	świętowała	na	wiele	sposobów.																					
	 W	 Wichowie	 świętowano	 na	 sportowo.	 Z	 tej	
okazji	10	listopada	w	Szkole	Podstawowej	w	Wichowie,	
odbył	 się	 turniej	 tenisa	 stołowego.	Wzięło	w	nim	udział	
46	 zawodników,	 którzy	 rywalizowali	 w	 dwóch	 katego-
riach:	open	i	45+.	Czołowe	miejsca	zajęli:

Open
1.Paweł	Bielunkiewicz	(Elbląg)
2.Piotr	Milczarski	(Olimpijczyk	Jeżewo)
3.Marcin	Chojnicki	(LZS	Jastrzębie)
4.Paweł	Rzeźnik	(Pakość)
5.Robert	Kapeliński	(LZS	Jastrzębie)
6.Michał	Skowroński	(Fala	Nowy	Duninów)

VI Otwarty Turniej Szachowy 
o Puchar Wójta Gminy Lipno

	 W	 sobotę	 3	 listopada	 2018r.	 w	 ZS	 Karnkowo	
odbyła	 się	 szósta	 edycja	 otwartego	 	 turnieju	 szachowe-
go	organizowanego	przez	Gminę	Lipno	przy	współpracy																													
z	miłośnikami	tej	dyscypliny.	Tym	razem		wzięło	w	nim	
udział	 27	 zawodników.	 Cieszy	 nas	 fakt	 zainteresowania	
wśród	najmłodszych	pokoleń	jak	i	starszych	tą	dyscypli-
ną.	Najmłodszym		uczestnikiem	był	Jan	Bedyk.	W	turnieju	
bierze	udział	coraz	więcej	szanownych	seniorów.	Niejed-
nokrotnie	w	naszych	turniejach	uczestniczą	całe	rodziny.	
	 Zawody	 rozgrywane	 były	 systemem	 szwajcar-
skim	7	rund	po	15’	na	zawodnika.	Mimo	różnicy	pokoleń	
walka	 na	 szachownicy	 była	 zacięta.	 Ostatecznie	 trzecie	
miejsce	 zajął	 Cezary	 Bińkiewicz,	 drugie	 Patryk	 Papis,	
a	 pierwsze	 Marcin	 Markowski.	 Najlepszą	 zawodniczką	
okazała	 się	Elżbieta	 Jesionowska.	Gratulujemy	zwycięz-
com	i	jednocześnie	zapraszamy	na	kolejne	edycje	turnieju.	

45+:
1.Robert	Różyński	(Borówno)
2.	Piotr	Adamczak	(Trzemeszno)
3.Ryszard	Szudzikowski	(Włocławek)
4.Jarosław	Politowski	(Płock)
5.Rafał	Jurek	(Pakość)
6.Paweł	Mikucki	(Włocławek)

	 Organizatorzy	dziękują	firmie	Nowatermia	za	po-
moc	w	organizacji	turnieju.




