


Drodzy Czytelnicy,

koniec roku, to tradycyjnie czas podsumowań i refleksji. 
Dla samorządowej wspólnoty Gminy Lipno, te dwana-
ście miesięcy upłynęło przede wszystkim pod znakiem 
realizacji założonych planów. Powstało też wiele cennych 
pomysłów, które przełożyły się na wartościowe projekty, 
będące zwieńczeniem całorocznej pracy. Wiele pomysłów 
powstało dzięki ścisłej współpracy osób zaangażowanych, 
a także jednostek współpracujących z samorządem, jak 
i firm prywatnych.  To daje szansę na realizację kolejnych 
wartościowych przedsięwzięć. Tym bardziej, że wyzwania 
stawiane współcześnie samorządom  i wynikające z nich 
oczekiwania społeczne, wymagają prowadzenia przemy-
ślanej polityki rozwoju. Takie przedsięwzięcia gwarantują 
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wzmocnienie posiadanego potencjału i skutkującej podejmowaniem właściwych działań, a one wpływają na jakość 
życia naszej lokalnej wspólnoty. 
 
Rozwój gminy to sukces wszystkich mieszkańców. Ich zaangażowanie, aktywność oraz inicjatywy tworzą pozytywny 
jej wizerunek; tworzone są dalsze, realne perspektywy rozwoju.   
 
Serdecznie zachęcam Państwa do przeczytania ostatniego w tym roku wydania Kwartalnika. Znajdą w nim Państwo 
wiele informacji z różnych dziedzin, opisujące działania podejmowane w ostatnich miesiącach na terenie Gminy Lipno. 
Jest to również podsumowanie dotychczasowej pracy samorządu, realizowanych projektów i  planów na kolejny rok. 
 
Nowy rok, to nowe wyzwania. Będziemy inwestować w infrastrukturę: rewitalizację terenów zieleni, rekreacyjnych 
parków, tak aby urozmaicić i wzbogacić tego typu miejsca. Podejmowane przedsięwzięcia mają również na celu wzmoc-
nić integracje okolicznych mieszkańców, co wpłynie na ich dobre samopoczucie i pozytywne postrzeganie okolicy. 
W przyszłym roku mamy w planach m. in. poprawę  jakości dróg oraz  zakup i remont przystanków autobusowych. Na-
sza Gmina sukcesywnie uporządkowuje sytuację wodno-kanalizacyjną na swoim terenie, dlatego też będzie budowana 
nowa oczyszczalnia ścieków wraz z siecią kanalizacyjną. Drodzy Czytelnicy kto chce wiedzieć  co na bieżąco dzieje 
się w naszym regionie zapraszam na naszą stronę www.uglipno.pl. Tymczasem odsyłam Państwa do lektury bieżącego 
wydania Kwartalnika, w którym znajduje się wiele ciekawych wiadomości z życia Gminy Lipno.   
 
Szanowni Mieszkańcy! Niech nadchodzące święta Bożego Narodzenia przyniosą radość i wyciszenie, a czas spędzony 
z najbliższymi na zawsze pozostanie w pamięci. W Nowym – 2018 Roku, życzę wszystkim zdrowia, wszelkiej pomyśl-
ności i odwagi w podejmowaniu nowych wyzwań. Niech to będzie dobry rok.

fot. Marcin Jaworski

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

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

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

Godziny pracy:

Poniedziałek 7:15 - 15:15 
Wtorek 7:15 - 16:30 
Środa 7:15 - 15:15

Czwartek 7:15 - 15:15
Piątek 7:15 - 14:00



	 Trwają	 prace	 nad	 budżetem	 na	 2018	 rok.	
Dochody	na	przyszły	 rok	 zostały	 zaplanowane	w	wyso-
kości	49.318.396	zł,	wydatki	w	wysokości	58.415.834	zł.	
Z	tej	kwoty	na	realizację	inwestycji	planuje	się	przezna-
czyć	 kwotę	 12.825.917	 zł.	 W	 planach	 inwestycyjnych	
zostało	ujęte	dokończenie	budowy	oczyszczalni	ścieków	
i	sieci	kanalizacyjnej	wraz	z	przyłączami	w	Radomicach,	
budowy	garażu	OSP	w	Trzebiegoszczu,	budowy	chodnika	
w	Karnkowie	 oraz	 budowy	Punktu	Selektywnej	Zbiórki	
Odpadów	Komunalnych	w	Złotopolu.	 Ponadto	 zaplano-
wano	 przeprowadzenie	 rewitalizacji	 terenów	 parkowych	
w	 Radomicach,	 budowę	 siłowni	 zewnętrznych	 w	 kil-
ku	 miejscowościach	 gminy	 oraz	 utworzenie	 otwartych	
stref	 aktywności	 w	 m.	 Radomice	 i	 Złotopole.	 Znaczna	
część	środków	na	realizację	zadań	inwestycyjnych,	bo	aż	
5.961.882	 zł,	 została	 zaplanowana	 na	 budowę	 i	 przebu-
dowę	dróg	na	 terenie	gminy.	Są	 to	między	innymi	drogi	
Chlebowo-Wolęcin,	Chodorążek-Chlebowo,	Chodorążek-
-Makówiec,	 Kolankowo-Karnkowo,	 Krzyżówki-Barany,	
Ostrowite-Szczepanki,	 Popowo-Barany,	 Popowo-Ostro-
wite,	 ul.	 Sierpecka,	 Wichowo-Chełmica,	 Złotopole-Ko-
notopie.	 Ponadto	 gmina	 Lipno	 będzie	 współfinansować	
budowę	 ścieżki	 pieszo	 rowerowej	 wzdłuż	 drogi	 Lipno-
-Kamień	Kotowy.
	 Warto	dodać,	że	na	listopadowej	sesji	Radni	zde-
cydowali	o	wysokości	stawek	podatków	i	opłat	lokalnych,	
które	pozostały	na	dotychczasowym	poziomie.	Zatem,	po-
dobnie	 jak	w	 tym	roku,	od	stycznia	2018	roku	w	naszej	
gminie	nie	będzie	podwyżek.	
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Plany budżetowe Gminy na 2018 rok

	 Na	 terenie	 naszej	
Gminy	 trwają	 prace	 zwią-
zane	z	wdrażaniem	systemu	
radiowego	 odczytu	 wodo-
mierzy.	 Zakres	 robót	 obej-
muje	 demontaż	 wodomie-
rza	 głównego	 oraz	 montaż	
wodomierza,	posiadającego	
nakładkę	 do	 zdalnego	 ra-
diowego	odczytu.

Wymiana wodomierzy: Radomice

 Od dnia 11 grudnia 2017 roku rozpoczną się 
prace w miejscowości Radomice gmina Lipno.
	 Przypominamy	o	konieczności	i	obowiązku	udo-
stępnienia	lokali,	przygotowaniu	dostępu	do	wodomierza	
głównego,	celem	wykonania	robót,	które	wynikają	bezpo-
średnio	z	art.	7	Ustawy	z	dnia	7	czerwca	2001	r.	o	zbioro-
wym	zaopatrzeniu	w	wodę	 i	 zbiorowym	odprowadzeniu	
ścieków	(Dz.U.	z	2017	r.,	poz.	1875	i	poz.	1566)	i	Regu-
laminu	dostarczania	wody	 i	 odprowadzania	 ścieków	 za-
twierdzonego	Uchwałą	Nr	XI/64/2015	Rady	Gminy	Lipno	
z	dnia	17.11.2015	r.
	 Pracownicy,	którzy	będą	wykonywać	przedmioto-
we	czynności,	powinni	okazać	się	podpisanym	przez	Wój-
ta	 Gminy	 Lipno	 imiennym	 pisemnym	 upoważnieniem.

Utylizacja azbestu
	 Wzorem	 lat	 ubiegłych	 Gmina	 Lipno	 w	 2017	 r.	
uzyskała	 dotację	 z	 Wojewódzkiego	 Funduszu	 Ochrony	
Środowiska	 i	Gospodarki	Wodnej	w	Toruniu	na	 realiza-
cję	zadania	pn.	„Demontaż,	transport	i	unieszkodliwianie	
wyrobów	 zawierających	 azbest	 z	 terenu	 Gminy	 Lipno”	
w	 kwocie	 72.509,85	 zł.	 Środki	własne	 przeznaczone	 na	
ten	cel	to	31.075,65	zł.	Realizując	zadanie	osiągnięto	efekt	
ekologiczny	w	 ilości	191,825	 ton	zutylizowanych	wyro-
bów	zawierających	azbest	z	62	posesji	na	terenie	gminy.

Budowa oczyszczalni ścieków i sieci 
kanalizacyjnej w Radomicach

	 Trwają	prace	związane	z	budową	kanalizacji	sa-
nitarnej	na	terenie	miejscowości	Radomice	gminy	Lipno.	
Jak	wygląda	postęp	robót?	Przypomnijmy,	że	prace	toczą	
się	w	ramach	projektu	pn.:	„Budowa	sieci	kanalizacji	sa-
nitarnej	z	przepompowniami	i	przykanalikami	w	m.	Rado-
mice	gm.	Lipno”	współfinansowanego	przez	Unię	Euro-
pejską	w	ramach	Programu	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	
na	lata	2014-2020.	Cały	projekt	przewiduje	budowę	sieci	
głównej	o	długości	 całkowitej	ok.	5	km	oraz	93	przyłą-
czy	 odprowadzanych	 grawitacyjnie	 oraz	 6	 przyłączy	
tłocznych.	Realizacja	zadania	jest	kontynuacją	inwestycji	
z	 zakresu	 gospodarki	 wodno-ściekowej	 realizowanej	
przez	 Gminę	 Lipno.	 Inwestycja	 podzielona	 jest	 na	 trzy	
etapy:	etap	I	„Budowa	oczyszczalni	ścieków	o	wydajno-
ści	85	m3/dobę	oraz	Budowa	sieci	kanalizacyjnej”,	 etap	
II	 „Budowa	 sieci	 kanalizacyjnej”,	 etap	 III	 „Przyłącza”.	
Obecnie	trwa	realizacja	pierwszego	etapu	inwestycji,	któ-
ry	obejmuje	budowę	budynku	technicznego	oczyszczalni	
wraz	 z	bioreaktorem,	 zbiornika	osadu,	pompowni	głów-
nej,	 studni	 pomiarowej,	 wykonanie	 instalacji	 elektrycz-
nej	 oraz	 budowę	 sieci	 kanalizacji	 sanitarnej	 o	 długości	
1321,5	m.b.	 z	 34	 przyłączami	 do	 granic	 nieruchomości.	
Prace	prowadzone	są	w	trudnych	warunkach	gruntowych	
i	atmosferycznych.	Utrudnienia	wynikają	również	z	uwagi	
na	usytuowanie	sieci	kanalizacyjnej	w	drogach	oraz	liczne	
kolizje	 z	 istniejącym	 uzbrojeniem	 terenu.	 Dodatkowym	
utrudnieniem	 jest	 konieczność	 wykonania	 odwodnienia	
wykopów	oraz	wymiany	gruntów	na	całej	długości	sieci	
kanalizacyjnej	 przy	 jednoczesnym	 utrzymaniu	 przejezd-
ności	dróg.	Główne	problemy	przy	realizacji	projektu	 to	
przejścia	 kanalizacji	 przez	 tereny	 prywatne.	Właściciele	
niektórych	posesji	chcieliby,	aby	kanalizacja	przebiegała	
wg	ich	własnych	wizji,	a	nie	wg	wcześniej	uzgodnionych	
i	 zaprojektowanych	 tras	 sieci	 kanalizacji	 sanitarnych	 na	
których	 kształt	 mieli	 wpływ.	 Nie	 wszyscy	 mieszkańcy	
w	pełni	zdają	sobie	sprawę	z	konieczności	budowy	kana-
lizacji	 i	wykonania	przyłącza	kanalizacyjnego,	które	jest	
obowiązkiem	każdego	mieszkańca.	Do	dnia	dzisiejszego,	
mimo	 napotykanych	 trudności,	 postęp	 prac	 związanych	
z	realizacją	projektu	przebiega	zgodnie	z	zatwierdzonym	
harmonogramem	i	nie	ma	obecnie	zagrożenia	terminu	za-
kończenia	budowy.



KWARTALNIK GMINY LIPNO NR 4/2017

4    SAMORZĄD

Nowe Punkty Przedszkolne w Trzebiegoszczu i Maliszewie już działają!
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	 Gmina	Lipno	rozpoczyna	realizację	projektu	pn.	„Poszerzenie	oferty	edukacyjnej	Gminy	Lipno	o	dodatkowe	
placówki	wychowania	przedszkolnego	w	miejscowości	Trzebiegoszcz	i	Maliszewo”.	Dzięki	przedmiotowemu	projek-
towi	utworzono	dwa	nowe	Punkty	Przedszkolne	przy	Szkołach	Podstawowych	w	Maliszewie	i	Trzebiegoszczu,	które	
łączenie	dysponują	37	miejscami	(tj.	15	w	Trzebiegoszczu	i	22	Maliszewie).
Punkty	działają	i	w	pełni	świadczą	opieką	przedszkolną:

Punkt	Przedszkolny	w	Maliszewie Punkt	Przedszkolny	w	Trzebiegoszczu

Uwaga! Punkt Przedszkolny w Maliszewie dysponuje jeszcze wolnymi
miejscami!

Bliższych informacji w zakresie przyjęcia do punktu można uzyskać w Biurze Projektu 
tel. 54 288 62 30, e-mail: rgk@uglipno.pl 

(Koordynatorzy projektu: Wioletta Błaszkiewicz, Adrian Zalewski) 
lub w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Maliszewie 

tel. 54 288-13-25 e-mail: maliszewo29@wp.pl

	 Projekt	realizowany	jest	w	ramach	Regionalnego	Programu	Operacyjnego	Województwa	Kujawsko	–	Pomor-
skiego	na	lata	2014	–	2020	i	jest	współfinansowany	w	ramach	Europejskiego	Funduszu	Społecznego.	Wartość	projektu:	
420	 000,00	 zł;	Kwota	 dofinansowania:	 357	 000,00	 zł.	Wkład	własny	 pochodzi	 ze	 środków	 budżetu	Gminy	 Lipno	
i	wynosi	63	000	zł	Cele	projektu:	Zwiększenie	dostępności	do	edukacji	przedszkolnej	dzieci	na	terenie	Gminy	Lipno.	

Efekty	projektu:	

W	ramach	przedmiotowego	projektu	planuje	się	osiągnąć	następujące	wskaźniki	produktu:
1.	Liczba	dzieci	objętych	w	ramach	programu	dodatkowymi	zajęciami	zwiększającymi	ich	szanse	edukacyjne	w	edu-
kacji	przedszkolnej	–	20	osób
2.	Liczba	miejsc	wychowania	przedszkolnego	dofinansowanych	w	programie	–	37	szt.
3.	Liczba	dzieci	korzystających	z	nowoutworzonych	miejsc	przedszkolny	–	37	osób.	oraz	następujące	wskaźniki	rezul-
tatu:	Liczba	dzieci,	które	dzięki	uczestnictwu	w	zajęciach	dodatkowych	zwiększyły	swoje	szanse	edukacyjne	-	20	osób;	
Liczba	miejsc	wychowania	przedszkolnego	funkcjonujących	po	zakończeniu	projektu	–	37	miejsc.



	 27	 października	 2017	 roku	 obchodziliśmy	 uro-
czystość	wręczenia	mieszkańcom	naszej	gminy	medali	za	
długoletnie	pożycie	małżeńskie.	Uroczystość	została	roz-
poczęta	mszą	świętą,	której	przewodniczył	ks.	Prałat	Hen-
ryk	Ambroziak,	Dziekan	Dekanatu	Lipnowskiego.	W	na-
bożeństwie	oprócz	zacnych	Jubilatów	wzięli	udział	także	
przedstawiciele	 władz	 samorządowych:	 Zastępca	Wójta	
Gminy	Lipno	Kazimierz	Mątowski,	Sekretarz	Gminy	Lip-
no	Krzysztof	Milak	oraz	Kierownik	Gminnego	Ośrodka	
Pomocy	Społecznej	w	Lipnie	Hanna	Szlągiewicz.	Nie	za-
brakło	oczywiście	najbliższej	rodziny	Jubilatów.	Podczas	
Eucharystii	 małżonkowie	 odnowili	 przysięgę	małżeńską	
oraz	 otrzymali	 od	 ks.	 Kanonika	 Henryka	 Kołodziejczy-
ka	 Proboszcza	 Parafii	Błogosławionego	Michała	Kozala	
w	 Lipnie	 specjalne	 błogosławieństwo.	 Po	 mszy	 św.	 Ju-
bilaci	 wzięli	 udział	 w	 dalszej	 części	 uroczystości,	 która	
miała	miejsce	w	Świetlicy	Wiejskiej	w	Radomicach,	gdzie	
Jubilaci	 zostali	 uhonorowani	medalami	 „Za	Długoletnie	
Pożycie	Małżeńskie”	przyznanymi	przez	Prezydenta	Rze-
czypospolitej	 Polskiej	 Andrzeja	 Dudę.	 Wszyscy	 Jubila-
ci	otrzymali	 także	 listy	gratulacyjne,	upominki	 i	 kwiaty.	
Oprawę	 artystyczną	 uroczystości	 zapewnili	 uczniowie	
z	Zespołu	Szkół	w	Radomicach	pod	kierunkiem	Pani	Bo-
żeny	 Witkowskiej,	 Pani	 Mirosławy	 Kownackiej	 i	 Pani	
Magdaleny	Łęckiej.

Jubilaci: 
60-lecie	 pożycia	 małżeńskiego	 świętowała	 para:	 Teresa	
i	Józef	Wolin.	
50-lecie	 pożycia	małżeńskiego	obchodzili:	Helena	 i	Ka-
zimierz	Agacińscy,	Kazimiera	i	Lech	Bagińscy,	Bogumiła	
i	Stanisław	Ciesielscy,	Hanna	i	Kazimierz	Dąbal,	Wanda	
i	Stanisław	Giepart,	Teresa	i	Leszek	Grębiccy,	Maria	i	Wa-
cław	 Grudowscy,	Wanda	 i	 Stanisław	 Kieleccy,	 Elżbieta	
i	Henryk	Mularscy,	Irena	i	Kazimierz	Olesińscy,	Jadwiga	
i	Leszek	Szewczyńscy,	Elżbieta	 i	Kazimierz	Śmigielscy,	
Jadwiga	 i	 Tadeusz	Wilmańscy,	 Zofia	 i	 Jan	 Zakrzewscy,	
Irena	i	Kazimierz	Adamkowscy,	Genowefa	i	Józef	Czaj-
kowscy,	Adelajda	 i	Maurycy	Galiccy,	Jadwiga	 i	Ryszard	
Gryczewscy,	Marianna	i	Jerzy	Kilanowscy,	Urszula	i	Zdzi-
sław	Kolasińscy,	Władysława	i	Henryk	Mamrzyńscy,	Ce-
lina	i	Józef	Romanowscy,	Jadwiga	i	Adam	Rozen,	Sabina	
i	Mieczysław	Smolińscy,	Józefa	i	Stanisław	Sobolewscy,	
Helena	i	Kazimierz	Śmigielscy,	Helena	i	Jan	Wejerowscy,	
Róża	i	Jan	Wiśniewscy.
Więcej	na	stronie	internetowej	www.uglipno.pl
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(Fot.	Natalia	Chylińska-Żbikowska	-	CLI)

Ścieżka przyrodniczo – edukacyjna
	 W	 miesiącu	 listopadzie	 zakończyliśmy	 pra-
ce	 związane	 z	 pierwszym	 etapem	 zadania	 pn.	 „Budowa	
ścieżki	 przyrodniczo	 –	 edukacyjnej	 w	 parku	 wiejskim	
w	Radomicach”.	Park	w	Radomicach	znajduje	się	w	cen-
tralnej	 części	 miejscowości.	 Właścicielem	 terenu	 jest	
Gmina	 Lipno.	 W	 parku	 znajduje	 się	 stary	 drzewostan,	
staw,	 boiska	 do	 gry	 w	 piłkę	 ale	 potrzeba	 jest	 wielu	 in-
westycji	by	przywrócić	mu	walory	przyrodnicze	i	wypo-
czynkowe.	Dodatkową	funkcją	jaką	w	naszej	wizji	odno-
wy	ma	spełniać	park	 jest	 funkcja	dydaktyczna.	Bliskość	
przedszkola,	szkoły	podstawowej	oraz	biblioteki	publicz-
nej	 sprawia,	 że	 park	może	 stać	 się	miejscem	ciekawych	
zajęć	 dydaktycznych	 połączonych	 z	 niebywale	 ważnym	
w	dzisiejszych	czasach	przebywaniem	dzieci	na	świeżym	
powietrzu.	Stąd	też	pomysł	na	stworzenie	ścieżki	przyrod-
niczo	–	edukacyjnej	w	parku	wiejskim.	Zapotrzebowanie	
na	 kształcenie	 dzieci	 pod	względem	 ekologii	 i	 środowi-
ska	naturalnego	jest	duże,	dlatego	tego	typu	inwestycje	są	
potrzebne.	Pozwolą	one	w	dogodny	 i	przystępny	sposób	
kształcić	dzieci	i	młodzież	w	wieku	szkolnym,	co	zapro-
centuje	w	przyszłości	większą	świadomością	ekologiczną	
oraz	obszerną	wiedzą	dotyczącą	tego	zagadnienia.	Zajęcia	
terenowe	 są	 dla	 dzieci	 zawsze	 ciekawsze	 niż	 odbywane	
w	 salach	 dydaktycznych	 a	 mała	 architektura	 usytuowa-
na	 na	 trasie	 ścieżki	 pozwoli	 również	 na	miłe	 spędzenie	
czasu	na	świeżym	powietrzu.	W	ramach	przedsięwzięcia	
powstała	altana	rekreacyjna	wraz	z	zadaszonymi	ławosto-
łami,	które	to	pozwolą	na	przeprowadzanie	zajęć	dydak-
tycznych	na	terenie	parku.	Zainstalowaliśmy	również	ta-
blice	edukacyjne,	które	podniosą	wiedzę	oraz	świadomość	
ekologiczną	dzieci	i	młodzieży,	a	także	dorosłych.	Oczy-
wiście	cała	infrastruktura	służyć	będzie	również	dorosłym	
mieszkańcom.			
	 Przedsięwzięcie	zostało	zrealizowane	dzięki	zna-
czącej	pomocy	Wojewódzkiego	Funduszu	Ochrony	Środo-
wiska	i	Gospodarki	Wodnej,	który	na	ten	cel	przyznał	dotację	
w	wysokości	30	000,00	zł.
	 W	 przyszłym	 roku	 mamy	 zamiar	 kontynuować	
prace	by	miejsce	 to	stało	się	 jak	najlepszym	terenem	do	
miłego	spędzania	czasu	na	łonie	natury.



	 W	miesiącu	październiku	2017r.	dokonano	końco-
wego	odbioru	przebudowanych	trzech	odcinków	dróg	wy-
konanych	w	Gminie	Lipno.	W	dniu	09.10.2017r.	dokonano	
odbioru	 prac	 przy	 „Przebudowie	 drogi	 gminnej	 Okrąg	
–	 Kolankowo”	 na	 odcinku	 0.682	 km	 –	 koszt	 realizacji	
inwestycji	wyniósł	354.021.02	zł	 i	prac	przy	„Przebudo-
wie	drogi	gminnej	w	miejscowości	Biskupin”	na	odcinku	
0.946	km	–	koszt	realizacji	inwestycji	wyniósł	268.876.63	
zł.	Natomiast	w	dniu	26.10.2017r.	dokonano	odbioru	Prze-
budowanej	drogi	gminnej	w	miejscowości	Ignackowo	na	
odcinku	 1.000	 km	 –	 koszt	 realizacji	 inwestycji	 wyniósł	
498.632.16	zł.	Z	tego	na	0.500	km	drogi	otrzymamy	dofi-
nansowanie	ze	środków	budżetu	Województwa	Kujawsko-
-Pomorskiego	pochodzących	z	tytułu	wyłączenia	gruntów	
rolnych	z	produkcji	w	kwocie	48.500.00	zł.	Przebudowy	
tych	odcinków	dróg	wykonywało	Przedsiębiorstwo	Robót	
Drogowych	Spółka	z	o.o.		z	Lipna.
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Gmina pomaga poszkodowanym w wyniku 
burz i nawałnic

	 29	września	2017	roku	Rada	Gminy	Lipno	podję-
ła	uchwałę	nr	XXIX/213/17	w	sprawie	udzielenia	pomocy	
finansowej	gminom	w	związku	ze	stratami	poniesionymi	
w	 sierpniu	2017	 r.	w	wyniku	wystąpienia	nawałnic.	Po-
wyższa	uchwała	jest	efektem	włączenia	się	Gminy	Lipno	
w	akcję	niesienia	pomocy	dla	poszkodowanych.	Kataklizm	
zmiótł	 wiele	 tysięcy	 hektarów	 lasów,	 pozbawił	 dorobku	
całego	życia	kilkaset	 rodzin,	pozostawił	ogromne	znisz-
czenia	w	tysiącach	gospodarstw	domowych	i	rolnych,	po-
zrywał	linie	energetyczne	pozbawiając	na	wiele	dni	prądu	
i	wody	całe	miejscowości.	Rozmiar	tragedii	i	strat	jest	tak	
wielki,	że	poszkodowani	nie	są	w	stanie	sami	sobie	z	tym	
poradzić.	Dlatego	też	nasi	samorządowcy	podjęli	decyzję,	
że	nie	mogą	pozostać	obojętni	na	ludzką	tragedię	i	udzie-
lą	wsparcia	poprzez	dotację	celową	na	usuwanie	skutków	
tego	kataklizmu	z	budżetu	gminy.	Dotacji	udzielono	na-
stępującym	gminom:	Gminie	Sośno	(10	000	zł),	Gminie	
Kęsowo,	 Gminie	 Sicienko	 oraz	 Gminie	 Gostycyn	 (po	
5	000	zł).	Ponadto	z	inicjatywy	Wójta	Andrzeja	Szychul-
skiego	 powołano	Komitet	 Społeczny	 „Gmina	Lipno	 Po-
maga”	w	celu	przeprowadzenia	zbiórki	publicznej	wśród	
mieszkańców	naszej	gminy,	radnych	i	pracowników	gmin-
nych	 jednostek	 organizacyjnych.	 Dzięki	 zaangażowaniu	
Sołtysów	 zebrana	 została	 kwota	 18	 793	 zł.	 Zgromadzo-
ne	środki	finansowe	zostały	przekazane	do	Gminy	Sośno	
i	 za	 pośrednictwem	 Gminnego	 Ośrodka	 Pomocy	 Spo-
łecznej	w	Sośnie	trafią	do	mieszkańców	poszkodowanym	
w	sierpniowych	nawałnicach.	Pomoc	będzie	przeznaczona	
na	pokrycie	kosztów	zakupu	materiałów	budowlanych,	re-
mont	domów,	zakup	żywności,	odzieży,	obuwia,	środków	
czystości	i	wyposażenia.	Za	udział	w	zbiórce	dziękujemy	
Sołtysom	oraz	wszystkim	tym	osobom,	które	włączyły	się	
akcję	niesienia	pomocy.

Pierwsze tygodnie w Samorządowym Przed-
szkolu w Radomicach

	 Pierwsze	dni	rozstania	z	mamą	były	dla	niektórych	
dzieci	nieco	trudne.	Jednak,	po	kilku	dniach,	pojawiał	się	
już	nieśmiały	uśmiech.	Przedszkolaki	szybko	się	poznały	
i	polubiły.	
Już	 po	kilku	 dniach	 uczęszczania	 do	 przedszkola	 dzieci	
włączyły	 się	do	 akcji	 „Sprzątanie	 świata	2017	–	Nie	ma	
śmieci,	są	surowce”.	Nauczycielki	przeprowadziły	zajęcia,	
które	 zainspirowały	 dzieci	 do	 działań	mających	 na	 celu	
dbanie	o	nasze	środowisko.	
	 Ogólnopolski	 Dzień	 Przedszkolaka	 w	 dniu	
22	września	był	okazją,	aby	maluchy	mogły	zaprezento-
wać	 się	 przed	 rodzicami.	Każda	 z	 grup	 przedszkolnych	
przywitała	się	okrzykiem	i	rymowanką.	Wszyscy	wspól-
nie	 odśpiewali	 hymn	 przedszkolaka,	 a	 następnie	 dzieci	
złożyły	przysięgę	i	przyrzekły	co	dzień	rano	mieć	uśmiech	
na	 buzi.	 Tradycyjnie	 wypuszczono	 kolorowe	 baloniki,	
a	dzieciom	wręczono	pamiątkowe	dyplomy.	
	 Kilka	 dni	 później	 swoje	 święto	 obcho-
dzili	 chłopcy.	 Na	 początku	 dziewczynki	 odśpie-
wały	 swoim	 kolegom	 „Sto	 lat”.	 Następnie	 poda-
rowały	 chłopcom	 niespodzianki.	 Wielka	 radość	 
z	prezentu	 i	uśmiech	na	 twarzy	gościł	 również	u	dziew-
czynek,	 kiedy	 to	 w	 podziękowaniu	 chłopcy	 podarowali	
koleżankom	batoniki.	
	 Przedszkolaki	z	niecierpliwością	czekały	na	paź-
dziernik,	 kiedy	 to	 po	 raz	 pierwszy	 miały	 pojechać	 na	
wycieczkę	autobusem	szkolnym.	Dzieci	odwiedziły	Wło-
cławskie	 Centrum	 Edukacji	 Ekologicznej,	 uczestniczyły	
w	 warsztatach	 edukacyjnych,	 podczas	 których	 przypo-
mniały	sobie,	jak	należy	dbać	o	higienę	osobistą.	Podsu-
mowaniem	 zajęć	 było	 wykonani	 ekomydełek	 z	 natural-
nych	 surowców.	 Kolejne	 warsztaty	 dotyczyły	 tajemnic	
ula,	czyli	życia	pszczół.	Przedszkolaki	po	mini	wykładzie	
na	temat	znaczenia	owadów	w	procesie	zapylania,	wyta-
piały	świece	z	wosku	pszczelego.	
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„CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE, SAMI NIE WIECIE, 
CO POSIADACIE…” CZYLI „POZNAJ SWOJĄ GMINĘ”

 W myśl popularnej frazy, na łamach naszego „Kwartalnika” chcemy zamieszczać informa-
cje o nietuzinkowych miejscach, osobach czy wydarzeniach z naszej gminy którymi warto się pochwalić. 

Koncert kulinarny 
„Geś w Trzech Aktach z Antraktem”

Winnica Bona Terra w Krzyżówkach

 Od kilku już lat promowana przez Urząd Marszał-
kowski gęsina wyrosła na kulinarny symbol wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego. Akcja „Kujawsko-Pomorska 
Gęsina na Świętego Marcina” stała się kulinarnym prze-
bojem narodowego święta niepodległości. Region naszego 
województwa słynie z najlepszych, pod względem sma-
ku i właściwości odżywczych, gatunków gęsi w Polsce. 
Mieszkańcy naszej gminy również mieli okazję do po-
znania niezwykłego, tradycyjnie przyrządzonego mięsa. 
 W Pałacyku Gozdawa w Łochocinie 17 listopa-
da odbył się Koncert Kulinarny „Gęś w Trzech Aktach 
z Antraktem”. To wyjątkowe wydarzenie kulturowo - 
kulinarne było organizowane przez „Pałacyk Gozdawa” 
przy dużym wsparciu grupy inicjatywnej szlaku krajo-
znawczo - kulinarnego „Niech Cię Zakole” na czele z po-
mysłodawcą Panem Piotrem Lenartem. Razem na naszym 
szlaku odkrywamy kulturę i kulinaria - „w miejscu ich 
zamieszkania”.... Program był bardzo ambitny i jednocze-
śnie owiany nutą kulinarnej tajemnicy. W menu znalazły 
się w Akcie 1: rosół i „polewka czarno gotowana z juszy-
cą…”, gęsi tatar z Krajny, gęsie sznycelki i pierożki z gę-
siną. W Akcie 2: „Gęś z Kołudy bez obłudy” – stół gęsich 
specjałów…, czyli Gęsia tuszonka i leberka – kujawskie 
„foie gras”, „Gęsi Pipek”, kiełbasa z gęsiny, Carpaccio 
ze Złotego Półgęska 2012. W Akcie 3, pod nazwą Etiuda 
kulinarna…- „gęś kołudzka mocarna”: Gęsie flaczki, Gęś 
kołudzka na „6” słownie (na Szóściu) – pieczona w całości 
z jabłkiem i kaszotto ze śliwką na gęsim rosole. Nie zabra-
kło również słodkości, m.in. Drożdżowy „Zakolec” oraz 
konfitury z Pałacykowej Spiżarni. Trzeba powiedzieć, że 
nie tylko brzmiało to wykwintnie, ale smakowało wspa-
niale. Podczas biesiady można było obejrzeć pokaz rozbio-
ru gęsi prezentowany przez eksperta kulinarnego Piotra 
Lenarta, a także posłuchać pieśni biesiadnych, wspól-
nie przez gości wykonywanych, przy akompaniamencie  
Krzysztofa Szymańskiego na akordeonie. Całej imprezie 
towarzyszyła wspaniała atmosfera, wyjątkowa kuchnia 
i dobra obsługa.

 Od sześciu lat Agnieszka Taraszkiewicz i Seba-
stian Bogusz prowadzą winnicę w Krzyżówkach. Po-
czątkowo uprawa winorośli traktowana była jako hobby 
z czasem stała się ich życiową pasją. Na dzień dzisiejszy 
posiadają cztery hektary winorośli, ale planują powięk-
szyć uprawy do ok. dziesięciu hektarów. Jak mówi pani 
Agnieszka - historycznie w Polsce to właśnie na linii Wi-
sły najstarsze winnice znajdowały się w okolicach Płoc-
ka i Torunia. To dziwi, bo teraz na terenie województwa 
kujawsko-pomorskiego są tylko trzy zarejestrowane win-
nice - nasza to ta większa. Winiarstwo nie jest łatwe, to 
ciężka fizyczna praca i wieczna troska o każdą roślinę. 
Większość robót wykonuje się ręcznie, w końcowym pro-
cesie wykorzystuje się specjalne urządzenia do produkcji 
wina - prasy, młynki, kadzie. Jako „wystawcy” win mają 
już osiągnięcia. Ich czerwone wino na międzynarodowym 
konkursie win Galicia Vitis w Krakowie w 2017r., gdzie 
były prezentowane wina z dwunastu krajów, zakwalifiko-
wało się do srebrnego medalu. Cele rozwojowe winnicy 
są bardzo ambitne, a właściciele liczą, że w kolejnych la-
tach zadziwią świat wysokojakościowymi winami. Już 
w tym roku planowane jest rozpoczęcie produkcji win mu-
sujących tradycyjną metodą szampańską. Właściciele jako 
dopełnienie oferty dla turystów proponują zwiedzanie 
i degustacje produktów regionalnych.
 Mamy nadzieję, że produkowane w Krzyżówkach 
wino, cieszące się ogromnym uznaniem środowiska wi-
niarskiego, będzie produktem regionalnym, z którego za-
słynie nasza gmina.

Zachęcamy Państwa 
do zgłaszania propozycji w sekretariacie 

Urzędu Gminy Lipno.
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Wigilia w Gminie Lipno

	 Już	w	listopadzie	w	Szkole	Podstawowej	w	Maliszewie	po	raz	kolejny	miały	miejsce	przygotowania	do	świątecznego	kier-
maszu,	podczas	którego	będzie	można	zakupić	dekoracje	bożonarodzeniowe	–	kolorowe		bombki,	świerkowe	stroiki,	makaronowe	
i	bibułkowe	choinki	wykonane	przez	uzdolnionych	rodziców	i	przyjaciół	szkoły,	a	także	uczniów.	Kiermasz	odbędzie	się	6	grudnia	
w	mikołajkowe	przedpołudnie.	
- To już kolejny kiermasz, w którym rodzice wspierają naszą szkołę swoimi talentami. Jesteśmy dumni, że możemy liczyć na bezinte-
resowną pomoc z ich strony	–	mówi	dyrektor	Iwona	Kornacka.	
	 Nad	wypiekiem	korzennych	pierniczków	czuwała	Sylwia	Kolczyńska,	dzięki	której	uczniowie	wyczarowali	przepiękne	
lukrowane	ciasteczka.	
	 Wiele	osób	włączyło	się	w	wykonanie	świątecznych	ozdób,	m.in.	Barbara	Lipska,	Renata	Sikora,	Monika	Sikora,	Marta	
Stefaniak,	Monika	Sztankowska,	Marzena	Kuraczyk.	Pomagali	także	pracownicy	szkoły:	Małgorzata	Bartczak,	Joanna	Zarębska,	
Karolina	Leśniewska,	Danuta	Gabryszewska,	Iwona	Szajgicka,	Weronika	Kędzierska
	 Dziękujemy	wszystkim	za	okazaną	pomoc	i	przekazane	materiały,	dzięki	którym	powstały	świąteczne	dekoracje.

Święta tuż, tuż…

	 W	 dniu	 14.12.2017	 roku	 w	 budynku	 Gminnego	 Ośrodka	 Kultury	 w	 Wichowie	 odbyło	 się,	 zorganizowane	 trady-
cyjnie	 jak	 od	wielu	 lat,	 uroczyste	 spotkanie	wigilijne	 z	mieszkańcami	 gminy	Lipno.	Gospodarzem	 spotkania	 opłatkowego	 był		
Wójt	Gminy	Lipno	Andrzej	 Szychulski.	 Spotkanie	wigilijne	 zostało	 rozpoczęte	mszą	 świętą	 celebrowaną	 przez	Dziekana	De-
kanatu	 Szpetalskiego	 ks.	 Henryka	 Wysockiego	 proboszcza	 parafii	 świętego	 Jakuba	Apostoła	 w	 Chełmicy	 Dużej.	 Wśród	 za-
proszonych	gości	byli	księża	proboszczowie	ze	wszystkich	parafii	gminy	 i	miasta	Lipna.	Wójt	Gminy	Lipno	złożył	wszystkim	
życzenia	świąteczne:	„Z okazji świąt Bożego Narodzenia pragnę przekazać Wam - drodzy mieszkańcy gminy Lipno - najserdecz-
niejsze życzenia dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności. Życzę, aby te tak ważne w polskiej tradycji święta upłynęły Państwu 
w rodzinnym gronie w atmosferze radości, by pozwoliły zapomnieć o troskach i problemach dnia codziennego. Niech pokój i 
szczęście wyśpiewane przez aniołów w tę niezwykłą noc Bożego Narodzenia towarzyszą Wam przez cały Nowy Rok”.	W	 spo-
tkaniu	wigilijnym	z	mieszkańcami	gminy	Lipno	uczestniczył	Starosta	Powiatu	Lipnowskiego	Krzysztof	Baranowski	oraz	Czło-
nek	Zarządu	Województwa	Kujawsko	–	Pomorskiego	Aneta	 Jędrzejewska,	którzy	złożyli	wszystkim	życzenia	 świąteczne	 i	po-
dziękowali	 za	 zaproszenie	 na	 tegoroczne	 spotkanie	 opłatkowe.	 Atmosferę	 uroczystości	 wzbogacił	 występ	 artystyczny	 dzieci	
i	 młodzieży	 z	 Zespołu	 Szkół	 w	 Wichowie.	 Tegoroczne	 spotkanie	 wigilijne	 zgromadzi-
ło	 około	 200	 osób.	 Trud	 	 przygotowania	 tej	 uroczystości	 podjął	 Gminny	 Ośrodek	 Pomocy	 Społecznej	
w	Lipnie	przy	współudziale	Gminnego	Ośrodka	Kultury	w	Wichowie.	Tradycyjne	potrawy	świąteczne	przygotowały	miejscowe	
gospodynie	oraz	niezastąpione	kucharki	ze	szkół	w	Karnkowie,	Radomicach	i	Wichowie.
	 Mieszkańcy	gminy	oraz	pracownicy	Gminnego	Ośrodka	Pomocy	Społecznej	w	Lipnie	dziękują	Wójtowi	Gminy	Lipno	
Andrzejowi	Szychulskiemu	za	wsparcie	i	zaangażowanie	w	organizację	spotkania	wigilijnego	ze	społecznością	lokalną.	Podzięko-
wania	należą	się	także	Przewodniczącemu	Rady	Gminy	Lipno	Bohdanowi	Nowakowi	oraz	wszystkim	radnym.

Relacja fotograficzna z uroczystej Wigilii na ostatniej stronie Kwartalnika.
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Światowy Dzień Pluszowego Misia
 Miś to jedna ze  znanych i najbardziej lubianych przez 
dzieci zabawek. Autorzy piszą o nim opowiadania, wiersze 
i piosenki dla dzieci, jest również bohaterem wie-
lu filmów. Dzieci kochają misie, a misie kocha-
ją dzieci. Miłość ta rozkwita już od pokoleń. Każ-
dy z nas miał kiedyś taką Przytulankę. Daje ona 
poczucie bezpieczeństwa, uspokaja, ułatwia zasypianie 
i jest lekarstwem na wszystkie smutki. Ukocha-
ny miś jest nie tylko najwierniejszym przyjacie-
lem, ale także potrafi dziecko wielko nauczyć.  Dla-
tego też we wszystkich szkołach z terenu Gminy 
Lipno, instytucjach kultury, świetlicach i bibliotekach 
obchodzony był Światowy Dzień Pluszowego Misia. 
 Z tej okazji każda ze szkół na tę oko-
liczność przygotowała specjalny program arty-
styczny. W szkołach podstawowych w Jastrzę-
biu, Maliszewie, Karnkowie, Trzebiegoszczu 
i Wichowie pojawiały się zabawne wierszyki i opo-
wiastki poświęcone misiom. Nie mogło zabraknąć 
licznych konkursów oraz zabawy tanecznej przy mi-
siowej muzyce. Chętni uczniowie rozwiązywali zagad-
ki i rymowanki potwierdzające znajomość bohaterów 
bajek i ich przygód. Młodsi kolorowali wizerunki mi-
siów, zaś uczniowie starszych klas tworzyli wiersze 
o niedźwiadkach. Pojawiły się też prezentacje książek, 
w których głównymi bohaterami są sympatyczne misie.
 W Wiejskim Domu Kultury w Trzebiegosz-
czu w ramach święta pluszowego misia wszyscy 
uczestnicy wspólnie piekli misiowe ciasteczka. Nato-
miast Gminny Ośrodek Kultury w Wichowie, Świe-
tlicę Wiejską w Radomicach i Bibliotekę Publiczną 
w Jastrzębiu odwiedził Tetra Edukacji i Profilaktyki 
„Maska” z Krakowa prezentując najmłodszym spektakl 
pt. „Na końcu świata… Przygody Misia i Kacpra pirata”. 

  W związku ze świętem naszych pluszowych 
przyjaciół w Zespole Szkół w Radomicach realizowany 
był program edukacyjno-terapeutyczny pod hasłem „Na 
wszystkie troski – miś”. Inicjatorami programu były : bi-
bliotekarz, Tamara Kotarska oraz pedagog ,Izabela Ćwi-
klińska, które zaangażowały do współpracy nauczycieli 
wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. 
Program obejmował szereg przedsięwzięć: 
konkurs plastyczny pt. „Kubuś Puchatek  
i przyjaciele”, konkurs fotograficzny „Ja i mój miś”, 

  czytanie utworów literackich oraz organizację 
różnorodnych zajęć i zabaw z misiem w roli głównej, 
a także opracowanie prezentacji multimedialnej na temat 
tej popularnej zabawki. 
 W dniu 24 listopada, w przeddzień Światowego 
Dnia Pluszowego Misia, odbyło się podsumowanie pro-
gramu z udziałem dzieci z przedszkola i klas 0-III, na-
uczycieli, rodziców oraz zaproszonych gości, których po-
witała wicedyrektor Elżbieta Osiecka. 
W pierwszej części spotkania  psycholog Regina Strulak  
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie omówi-
ła terapeutyczną rolę zabawek w rozwoju emocjonalnym 
dziecka. Następnie uczniowie klas III a i I b   zaprezen-
towali spektakl pt. „Spotkanie z misiami”, przygotowany 
pod kierunkiem  Bernadety Szlągiewicz i Anny Kujaw-
skiej. Po przedstawieniu dzieci odpowiadały na pytania 
konkursowe dotyczące wiadomości i ciekawostek przeka-
zanych przez małych aktorów.
 Wszystkie dzieci biorące udział w konkursach 
otrzymały nagrody ufundowane przez Gminną Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipnie pod 
kierownictwem Hanny Szlągiewicz.
 Na zakończenie spotkania uczestnicy zajadali się 
upieczonymi przez rodziców przepysznymi ciasteczkami 
w kształcie misia. 
 Program „Na wszystkie troski – miś” dzięki za-
angażowaniu nauczycieli i rodziców okazał się atrakcyjną 
formą pracy wychowawczej i terapeutycznej z młodszymi 
dziećmi.



KWARTALNIK GMINY LIPNO NR 4/2017

10    EDUKACJA

www.uglipno.pl

Konkurs Wiedzy Historycznej rozstrzygnięty
	 1	grudnia	w	Bibliotece	Publicznej	w	Jastrzębiu	odbył	
się	 Konkurs	 Wiedzy	 Historycznej	 dla	 szkół	 podstawowych	
oraz	gimnazjum	z	terenu	gminy	Lipno.		
	 Konkurs	Wiedzy	 Historycznej	 jest	 ostatnim	 z	 dzia-
łań,	 kończący	 trzymiesięczny	 projekt	 „Mój	 patriotyzm,	moja	
historia.	Jastrzębskie	oblicza	patriotyzmu”,	zrealizowany	dzię-
ki	ogólnopolskiemu	Programowi	„Patriotyzmu	Jutra”,	którego	
organizatorem	jest	Muzeum	Historii	Polski	w	Warszawie.	Waż-
nym	założeniem	konkursu	było	przybliżenie	młodym	ludziom	
lokalnej	tradycji	i	historii	na	tle	ważnych	wydarzeń	krajowych.	
Ukazanie	 historii,	 jako	 elementu	 kluczowego	w	 zrozumieniu	
samego	siebie,	a	przede	wszystkim	pokazania	własnych	trady-
cji	i	korzeni.	
	 Uczniowie	 w	 poszczególnych	 grupach	 wiekowych	
mieli	za	zadanie	wypełnić	test	składający	się	z	pytań	jednokrot-
nego	wyboru	oraz	zadań	otwartych,	w	których	mogli	popisać	
się	swoją	wiedzą.	Podczas	testu	obowiązywał	podział	na	dwie	
kategorie:	szkoły	podstawowe	i	szkoły	gimnazjalne.	Testy	oce-
niała	komisja	konkursowa	(jury)	powołana	przez	organizatora	
złożona	 z	 polonistów,	władz	 samorządowych	 i	 regionalistów.	
Jury	w	 składzie:	Krzysztof	Milak	 –	Sekretarz	Gminy	Lipno,	
Teresa	Sztuka	–	Dyrektor	Gminnego	Ośródka	Kultury	Gminy	
Lipno	z/s	w	Wichowie,	Czesława	Krystyna	Chojnicka	–	poetka,	
regionalistka,	członkini	Lipnowskiej	Grupy	Literackiej	i	Wło-
cławskiego	Towarzystwa	Naukowego,	 autorka	 licznych	 tomi-
ków	wierszy,	ale	też	literatury	faktu.	

Laureaci Konkursu Wiedzy Historycznej
W	kategorii	szkoły	podstawowe:
I miejsce – Ewelina Lewandowska Szkoła Podstawowa 
w Jastrzębiu
II miejsce –Artur Drzażdżewski Szkoła Podstawowa 
w Trzebiegoszczu
III miejsce – Julia Bachoń Szkoła Podstawowa 
w Jastrzębiu
W	kategorii	szkół	gimnazjalnych:
I miejsce – Emilia Jabłońska Gimnazjum w Wichowie
	 Wszystkim	 laureatom	 i	 uczestnikom	 konkursu	 ser-
decznie	 gratulujemy	 życząc	 dalszych	 sukcesów,	 odkrywania	
wspaniałej,	 bogatej	 historii	 naszego	 regionu.	 Biblioteka	 Pu-
bliczna	w	Jastrzębiu	dziękuje	Komisji	za	ocenę	i	udział	w	kon-
kursie.	
	 Dofinansowano	ze	środków	Muzeum	Historii	Polskie	
w	Warszawie	w	ramach	Programu	„Patriotyzm	Jutra”	

Andrzejkowa moc dyskotek
	 Czwartkowy,	 andrzejkowy	 wieczór,	 w	 bibliotece	
i	świetlicy	w	Radomicach,	dzieci	i	młodzież	spędziły	w	blasku	
dyskotekowych	 świateł,	 a	 przede	wszystkim	dużej	 porcji	 do-
brej	zabawy.	Dyskotekę	poprowadził	DJ,	który	repertuar	dobrał	
tak	trafnie,	że	bawili	się	przy	nim	wszyscy,	zarówno	maluchy	
(4-5	 latki),	 jak	 i	 „poważni”	 uczniowie	 trochę	 starszej	 pod-
stawówki.	 Nie	 mogło	 zabraknąć	 słodkiego	 poczęstunku	 dla	
wszystkich	 uczestników	 zabawy.	 Ważnym	 punktem	 całego	
wieczoru	 były	 oczywiście	 andrzejkowe	 wróżby.	 Zarówno	
dziewczynki,	 jak	 i	 chłopcy	z	niecierpliwością	chcieli	poznać,	
jakie	imię	będzie	nosić	ich	druga	połówka.	Z	kolei	zaczarowane	
baloniki	 kryły	w	 sobie	 odpowiedź	na	 to,	 co	 przyniesie	 przy-
szłość.		

IV Otwarty Turniej Szachowy 
o Puchar Wójta Gminy Lipno

	 W	sobotę	11	listopada	2017r.	w	Zespole	Szkół	w	Karn-
kowie	–	już	po	raz	czwarty	–	odbył	się	otwarty	turniej	szacho-
wy.	Tym	razem	wzięło	w	nim	udział	aż	35	zawodników	–	 to	
rekordowa	liczba	uczestników	z	terenu	gminy	i	okolic	oraz	sza-
nowni	goście.	Cieszy	nas	fakt	wzrostem	zainteresowania	wśród	
najmłodszych	pokoleń	jak	i	starszych	tą	dyscypliną.	Najmłod-
szym	uczestnikiem	był	10	letni	Jakub	Słabkowski.	W	turnieju	
nie	za	brakło	również	szanownych	seniorów.	Zawody	rozgry-
wane	były	systemem	szwajcarskim	7	rund	po	15’	na	zawodni-
ka.	Mimo	różnicy	pokoleń	walka	na	szachownicy	była	zacięta.	
Ostatecznie	trzecie	miejsce	zajął	Krzysztof	Markowski,	drugie	
Oskar	Górniewicz,	a	pierwsze	Sebastian	Waszewski.	Najlepszą	
zawodniczką	okazała	się	Katarzyna	Janiszewska	Gratulujemy	
zwycięzcom	i	jednocześnie	zapraszamy	na	kolejne	edycje	tur-
nieju.	
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Uroczyste Obchody Święta Niepodległości
 Gminne uroczystości z okazji NARODOWEGO 
ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI odbyły się 9 listopada 
o godz. 17 w Ośrodku Kultury w Wichowie. Wszystkich 
uczestników powitała Dyrektor Teresa Sztuka wprowa-
dzając w nastrój świąteczny powiedziała: "Dzień 11 li-
stopada, jako rocznica niepodległego bytu państwowego 
i jako dzień po wsze czasy związany z imieniem Józefa 
Piłsudskiego zwycięskiego wodza narodu w walkach wol-
ność Ojczyzny - jest uroczystym świętem niepodległości". 
 Propozycja świętowania 11 listopada po-
jawiła się po raz pierwszy w 1919 r. Datę tę świę-
towali Polacy przez cały okres II Rzeczypospoli-
tej, ale jako oficjalne święto państwowe uznano 
11 listopada dopiero mocą ustawy z 23 kwietnia 1937r. 
Świętowanie w czasach II wojny światowej i cza-
sach komunistycznych było zakazane. Przywró-
cono je dopiero w wolnej ojczyźnie w 1989r. 
Nie będę przedstawiała Państwu wykładu histo-
rycznego, bo wszystko co najważniejsze, usłyszy-
cie w programie artystycznym, w którym wystąpili: 

- uczniowie Zespołu Szkół w Wichowie 
- chór Rycerze Floriana OSP 
- zespół folklorystyczny "Wichowiacy" 
- zespół wokalno-instrumentalny Ośrodka Kultury.
 
 Ideą naszego programu jest pokazanie, że wol-
ność, niepodległość jest najcenniejszą wartością dla 
wszystkich pokoleń, od najmłodszego do najstarszego. 
Jest nam szczególnie miło, że razem z nami świę-
tują przedstawiciele władz samorządowych: 

- Sekretarz Powiatu Zbigniew Chmielewski 
- Z-ca Wójta Gminy Lipno Kazimierz Mątowski 
- Sekretarz Urzędu Gminy Krzysztof Milak 
- Skarbnik Gminy Izabela Balcerkowska 
- Przewodniczący Rady Gminy Bohdan Nowak i Radni 
Gminy Lipno 
- Sołtysi Gminy Lipno 
- Dyrektorzy szkół z Gminy Lipno 
- Dyrektor Biblioteki Gminnej Ewa Rozen i pracownicy 
instytucji kultury 
- przedstawiciele lokalnych organizacji - KGW, OSP, 
Koła Łowieckiego "Szarak" 
- lokalne media.

 Program artystyczny zawierał treści patriotyczne 
i został przez wszystkie zespoły perfekcyjnie przygotowa-
ny. Była to uczta duchowa i lekcja historii dla uczestników. 
 Na uwagę zasługiwał wystrój obiek-
tu i nastrój podkreślający rangę wydarzenia. 
 Z-ca Wójta Kazimierz Mątowski złożył życzenia 
mieszkańcom Gminy Lipno - refleksyjnego świętowania 
99. rocznicy odzyskania niepodległości przez na-
szą Ojczyznę. Dyrektor Ośrodka podzięko-
wała wszystkim, którzy przyczynili się do tak 
godnego i pięknego przebiegu uroczystości. 

Dziękowała: 
-Dyrekcji Zespołu Szkół M. Warzyńskiemu, K. Markow-
skiej 
-Nauczycielkom - A. Leśniewskiej, G. Krajewskiej 
-Instruktorom Ośrodka Kultury - Z. Chełminiakowi, 
M. Wojtasikowi 
-Przede wszystkim artystom, od najmłodszego do najstar-
szego pokolenia, którym się "CHCE CHCIEĆ", służyć 
swoim talentem "NASZEJ OJCZYŹNIE" 
- Paniom z KGW Wichowo, które przygotowały "słodki 
poczęstunek" 
- Pocztom sztandarowym: Szkoły, OSP, Koła Łowieckie-
go "Szarak" 
- Pracownikom Ośrodka. 
 Następnie uczestnicy spotkali się przy słody-
czach i kawie, by wymienić poglądy i prowadzić Pola-
ków rozmowy.
 11 listopada to wielka data – symbol miłości Oj-
czyzny, walki o wolność, symbol wiary i zwycięstwa. To 
najważniejsze święto państwowe w ciągu roku szkolnego.
 Jest obchodzone dla upamiętnienia 11 listopada 
1918 roku, kiedy to Polska odzyskała wolność po 123 
latach niewoli. Święto jest okazją, aby oddać cześć tym, 
którzy wywalczyli nam niepodległość. Uczniowie szkół 
z terenu Gminy Lipno Podstawowej uczcili Święto Nie-
podległości uroczystą akademią, którą przygotowywali 
w swoich placówkach. Tej podniosłej chwili we wszyst-
kich szkołach towarzyszył sztandar i hymn państwowy. 
W programach przygotowanych przez uczniów oraz ich 
nauczycieli znalazły się okolicznościowe wiersze, pieśni 
patriotyczne, taniec narodowy – mazur. Młodzież popro-
wadziła zebranych przez  lekcję historii przypominającą  
tragiczne losy naszego państwa i jego trudną drogę do 
wolności. Młodzi artyści udowodnili wszystkim, że świę-
towanie narodowych rocznic ma sens i wcale nie musi być 
nudne.

  



	 20	października	br.	w	Bibliotece	Publicznej	w	Jastrzę-
biu	 piątkowe	 przedpołudnie	 upłynęło	 w	 poetycko-patriotycz-
nym	nastroju,	a	to	wszystko	za	sprawą	Konkursu	Interpretacji	
Artystycznej	pn.	„Ziemi,	którą	kochałem	za	bardzo”,	w	ramach	
którego	 dzieci	 i	młodzież	 –	 pod	 opieką	 swoich	 nauczycieli	 –	
przygotowały	do	recytacji	utwory	poetyckie	o	tematyce	patrio-
tycznej	oraz	utwory	regionalnych	artystów.	
	 Konkurs	 Interpretacji	 Artystycznej	 jest	 jednym	
z	 działań	 projektu	 „Mój	 patriotyzm,	 moja	 historia.	 Ja-
strzębskie	 oblicza	 patriotyzmu”	 przygotowanego	 dzięki	
ogólnopolskiemu	 Programowi	 „Patriotyzmu	 Jutra”,	 które-
go	 organizatorem	 jest	 Muzeum	 Historii	 Polski	 w	 Warsza-
wie.	 	 Nadrzędnym	 celem	 konkursu	 było	 przybliżenie	 mło-
dym	 ludziom	 wartości	 trwałych,	 ponadczasowych,	 jako	
polskie	tradycje	narodowe,	demokratyczne,	wolnościowe	i	so-
lidarnościowe.	 Ukazanie	 historii,	 jako	 elementu	 kluczowego	
w	zrozumieniu	samego	siebie	i	świata	współczesnego,	a	także	
cenne	źródło	wartości,	wzorców	i	odniesień.	
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Laureaci Konkursu Interpretacji Artystycznej im. Kazi-
mierza Różyckiego „Ziemi, którą kochałem za bardzo” 

W	kategorii	szkoły	podstawowe:
I miejsce – Ewelina Lewandowska Szkoła Podstawowa 
w Jastrzębiu
II miejsce – Wirginia Chrabąszczewska Szkoła Podstawowa 
w Radomicach
III miejsce – Agata Lewandowska Szkoła Podstawowa 
w Jastrzębiu
Wyróżnienie – Jan Bedyk Szkoła Podstawowa 
w Trzebiegoszczu
Wyróżnienie – Miłosz Jankowski Szkoła Podstawowa 
w Jastrzębiu
Wyróżnienie – Daria Cymerman Szkoła Podstawowa 
w Karnkowie
Wyróżnienie – Zuzanna Pawłowska Szkoła Podstawowa 
w Karnkowie 
Wyróżnienie – Anna Jankowska Szkoła Podstawowa 
w Wichowie
W	kategorii	szkół	gimnazjalnych:
III miejsce – Emilia Jabłońska Gimnazjum w Wichowie
Wyróżnienie – Gabriela Bonkiewicz Gimnazjum 
w Wichowie 
	 Wszystkim	 laureatom	 i	 uczestnikom	 konkursu	 ser-
decznie	 gratulujemy	 życząc	 dalszych	 sukcesów,	 odkrywania	
i	udoskonalania	recytatorskiego	warsztatu.	Biblioteka	Publicz-
na	w	Jastrzębiu	dziękuje	Komisji	za	ocenę	i	udział	w	konkursie.	
Mamy	nadzieję,	że	nie	jest	to	nasze	ostatnie	spotkanie,	a	takich	
konkursów	będzie	przed	nami	jeszcze	wiele.
	 Dofinansowano	 ze	 środków	Muzeum	Historii	 Polski	
w	Warszawie	w	ramach	Programu	„Patriotyzm	Jutra”	

		 Uczniowie	 w	 poszczególnych	 grupach	 wiekowych	
mieli	za	zadanie	przygotować	po	jednym	utworze	do	recytacji	
o	tematyce	patriotycznej,	natomiast	drugi	utwór,	który	należało	
przygotować	dotyczył	twórczości	regionalnego	artysty.	Podczas	
konkursu	 obowiązywał	 podział	 na	 dwie	 kategorie:	 kategoria	
pierwsza:	 uczniowie	 szkół	 podstawowych	 i	 kategoria	 druga:	
uczniowie	szkół	gimnazjalnych.	
	 Recytacje	 oceniała	 komisja	 konkursowa	 (jury)	 po-
wołana	 przez	 organizatora	 złożona	 z	 polonistów,	 poetów,	 na-
uczycieli.	Jury	w	składzie:	Dariusz	Chrobak	–	Dyrektor	Szkoły	
Podstawowej	 im.	 K.K.	 Baczyńskiego	 w	 Czernikowie,	 poeta,	
autor	licznych	tomików	wierszy	i	laureat	wielu	konkursów	po-
etyckich	 i	 literackich,	 Sławomir	Ciesielski	 –	 Przewodniczący	
Lipnowskiej	 Grupy	 Literackiej,	 poeta,	 autor	 wielu	 tomików	
wierszy,	 Czesława	 Krystyna	 Chojnicka	 –	 poetka,	 członkini	
Lipnowskiej	Grupy	Literackiej	 i	Włocławskiego	Towarzystwa	
Naukowego,	autorka	licznych	tomików	wierszy,	ale	też	literatu-
ry	faktu.	Nadrzędnym	kryterium	oceny	jury	była	interpretacja	
utworów,	kultura	słowa,	dykcja,	dobór	repertuaru	dostosowany	
do	wieku	 i	możliwości	 interpretacyjnych,	 ogólny	wyraz	 arty-
styczny	z	uwzględnieniem	 iż	właściwa	 recytacja	nie	wymaga	
rekwizytów	ani	ruchu	scenicznego.	
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Spotkanie z poezją
 21 listopada br. Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu 
gościła uczniów ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi. 
Dzieci dowiedziały się od autorki książki „Mała i duża 
historia” Czesławy Krystyny Chojnickiej jak żyło się 
w czasach wojennych i powojennych w naszej okolicy. 
Była to okazja do zaprezentowania również bogatej twór-
czości naszej lokalnej poetki.

Wyjazd do skansenu w Kłóbce
 1 października br. do Kujawsko – Dobrzyńskiego 
Parku Etnograficznego wyjechali uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Maliszewie oraz społeczność okolic Brzeźna 
i Maliszewa. Wyjazd zorganizował sołtys wsi Brzeźno 
–  Stanisław Jagielski oraz ksiądz proboszcz – Jacek Kop-
czyński.
 Celem wizyty było zwiedzenie drewnianego, 
barokowego kościółka z przełomu XIX i XX w., który 
pierwotnie stał w Brzeźnie, a przestał być użytkowany 
ok. 1998r. Niszczejącą świątynię pod wezwaniem Matki 
Boskiej Częstochowskiej rozmontowano i przeniesiono do 
skansenu w Kłóbce. Tam pod okiem specjalistów zabytek 
poddano pracom budowlano – konserwatorskim, a także 
odnowiono wyposażenie wnętrza, m.in. ambonę i ołtarze. 
 Dzień wcześniej odnowiony drewniany kościół 
z Brzeźna został wyświęcony przez biskupa Wiesława 
Meringa – ordynariusza diecezji włocławskiej. 
 Po zwiedzeniu dworku i zabudowań skansenu 
wszyscy udali się do pobliskiego kościoła pod wezwaniem 
św. Prokopa Męczennika na spotkanie z tamtejszym pro-
boszczem – ks. Leszkiem Buczkowskim, który w intere-
sujący sposób opowiedział historię kościoła.
 Wszyscy uczestnicy wyjazdu nie kryli wzrusze-
nia i zachwytu nad odrestaurowanym drewnianym zabyt-
kiem z ich okolicy. 

Najmłodsi mówią wierszem
 Koniec roku to czas pełen wieczorów poetyckich, 
spotkań literackich i konkursów recytatorskich. Po raz 
kolejnych dzieci z powiatu lipnowskiego udowodniły, że 
poetycka mowa nie jest im obca.  A to wszystko za sprawą 
VI Konkursu Interpretacji Teatralnej dla Najmłodszych 
„Mówimy wierszem”, który odbył się 18 listopada 2017r. 
w Miejskim Centrum Kultury w Lipnie zorganizowany 
przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Mikołaja Kopernika. 
Poziom konkursu był bardzo wyrównany, a przed jury 
stało nie lada wyzwanie w ocenie występujących. 
 W konkursie wzięły udział dzieci ze szkół oraz 
przedszkoli z terenu powiatu lipnowskiego. Zadaniem 
uczestników było przygotowanie interpretacji teatralnej 
wybranego wiersza z literatury dziecięcej. Konkurs od-
bywał się w dwóch kategoriach wiekowych. Zespół Szkół 
w Radomicach reprezentowały dzieci z klas pierwszych 
i drugich. Zuzanna Pipczyńska  z kl. Ia zajęła III miej-
sce, Oliwia Szlągiewicz z kl. Ia i Hubert Madej z kl. Ib 
otrzymali wyróżnienie, a Angelika Jakóbowska z kl. IIb 
dyplom za udział. W przygotowania dzieci do konkursu                                             
z zaangażowaniem włączyli się rodzice oraz wychowaw-
cy: L.Siecińska, A.Kujawska, J.Miedzińska. 
 Założeniem konkursu było rozwijanie u dzieci 
właściwej wymowy, recytacji i interpretacji utworu oraz 
możliwość prezentacji przed publicznością. Konkurs to 
również doskonała okazja do wzmacniania wiary we wła-
sne siły i wspaniała zabawa posiadająca wiele aspektów 
nie tylko dydaktycznych, ale wychowawczych i społecz-
nych. 

IV Rajd Integracyjny klas pierwszych 
Zespołu Szkół 

im. Romualda Traugutta w Lipnie
29 września br. roku miał miejsce IV Rajd Integra-
cyjny klas pierwszych Zespołu Szkół im. Romual-
da Traugutta w Lipnie. Z tej okazji uczniowie kla-
sy VI i VII Szkoły Podstawowej im. Kazimierza 
Różyckiego w Jastrzębiu powitali uczestników Rajdu  
i poprowadzili do dworku Kazimierza Różyckiego w ja-
strzębskim parku, gdzie mieści się siedziba Biblioteki Pu-
blicznej Gminy Lipno Filia nr 1 w Jastrzębiu. Dyrektor 
biblioteki Ewa Rozen powitała wszystkich i przybliżyła 
historię dworu, następnie Dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Kazimierza Różyckiego w Jastrzębiu Irena Retlikow-
ska zapoznała zebranych z historią szkoły, a uczniowie  
klasy VI i VII zaprezentowali w krótkiej inscenizacji po-
stać Patrona Szkoły – Kazimierza Różyckiego.
Zespół Szkół im. Romualda Traugutta obchodzi stulecie 
istnienia, więc nieprzypadkowo trasa Rajdu wiodła do Ja-
strzębia. Kazimierz Różycki – ostatni właściciel dworku  
w Jastrzębiu, to postać zasłużona nie tylko dla lokalnej 
społeczności, ale także dla Lipna. Był on założycielem 
Gimnazjum Męskiego im. Henryka Sienkiewicza, obec-
nego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lipnie. 
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Młodzież z Zespołu Szkół w Radomicach podczas warsztatów sztuki garncarskiej
	 3	 października	 grupa	 uczniów	 z	 Zespołu	 Szkół	 w	 Radomicach	 pod	 opieką	 nauczycieli	 Anny	 Kujawskiej	
i	Izabeli	Stępniak-Celmer	wyjechała	do	Centrum	Edukacji	Młodzieży	w	Górsku.	Uczniowie	mieli	okazję	uczestniczyć	
w	warsztatach	sztuki	garncarskiej	stanowiących	element	programu	współfinansowanego	ze	środków	Narodowego	Cen-
trum	Kultury.	Młodzież	oglądała	krótkie	filmy	instruktażowe	przedstawiające	techniki	garncarskie.	Następnie	uczest-
nicy	warsztatów	z	wielkim	zapałem	przystąpili	do	ćwiczeń	praktycznych.	Jedni	pracowali	na	kołach	garncarskich,	inni	
tworzyli	różne	kształty	przy	pomocy	foremek,	wałków	i	rylców.	Wykonane	prace,	poddane	suszeniu	i	wypalaniu,	będą	
oczekiwać	na	wykończenie.	Podczas	kolejnych	warsztatów	uczniowie	zajmą	się	ich	malowaniem,	zdobieniem,	pokry-
waniem	szkliwem.	Warsztaty	okazały	się	dla	uczestników	bardzo	atrakcyjną	formą	aktywności	twórczej.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Jastrzębia w gronie finalistów 
	 23	listopada	2017r.	w	Auli	Bydgoskiej	Szkoły	Wyższej	odbyło	się	wojewódzkie	podsumowanie	programu	eduka-
cji	przyrodniczo-ekologiczno-łowieckiej		„Myśliwi	–	Dzieciom,	Dzieci	–	Zwierzętom”	realizowanego		w	roku	szkolnym	
2016/2017.	Szkoła	Podstawowa	im.	Kazimierza	Różyckiego	w	Jastrzębiu		wraz	z	innymi	szkołami	okręgu	włocławskiego	
znalazła	się	w	gronie	finalistów.		Uroczystość	miała	odświętny		charakter.		W	programie	spotkania	znalazła	się	część	arty-
styczna	przygotowana	przez	uczniów	ze	Szkoły	Podstawowej	w	Przysiersku,	podsumowanie	programu,	spotkanie	autor-
skie	z	Jackiem	Cudnym	oraz	Grzegorzem	Walczakiem,	autorem	muzyki	do	tekstów	Jacka	Cudnego,	a	także	poczęstunek.	
	 Podziękowano	 uczniom	 i	 nauczycielom	 za	 ogromne	 zaangażowanie	 w	 wychowanie	 młodych	 lu-
dzi	 w	 duchu	 poszanowania	 ojczystej	 przyrody,	 trud	 włożony	 w	 realizację	 programu	 edukacji	 przyrodni-
czo-ekologiczno-łowieckiej.	 Dla	 	 członków	 Polskiego	 Związku	 Łowieckiego	 to	 ogromny	 zaszczyt,	 że	 szko-
ły	 doceniają	 rolę	 łowiectwa	 i	 wkład	 pracy	 myśliwych	 w	 ochronę	 gatunków	 zagrożonych,	 a	 wpajanie	 młodym	
ludziom	 idei	 harmonijnego	 	 funkcjonowania	 	 człowieka	 i	 przyrody	 jest	 celem	 nadrzędnym.	 Polski	 Związek	 Ło-
wiecki	 zapewnił,	 że	 myśliwi	 będą	 zawsze	 wspierać	 szkoły	 w	 procesie	 edukacji	 ekologicznej.	 Słowa	 poety:	

 „Droga jest długa,
   Idźmy razem. 

    Droga jest trudna,    
     Pomagajmy sobie wzajemnie”                                                                       

	stały		się	wyrazicielem	myśliwskiej	wdzięczności.																																																																																																																														
	 Czas	spędzony	w	Bydgoszczy	upłynął	w	bardzo	miłej	i	przyjaznej	atmosferze.	Uczniowie	wrócili	do	domu	z	do-
brymi	humorami,	z	wieloma	upominkami	nie	tylko	dla	siebie,	ale	przede	wszystkim	dla	szkoły.	Za	zaangażowanie	szkoła	
otrzymała	mikroskop,	lornetkę	oraz	aparat	fotograficzny.																																																																																																																																																																											
	 Pragniemy	podziękować	również	opiekunom	Koła	Łowieckiego		„Żubr	144”	za	dotychczasową	pomoc	i	wspar-
cie	inicjatyw	organizowanych	na	terenie	szkoły.
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Ślubowanie pierwszoklasistów ze szkół Gminy Lipno
 Pierwszoklasiści ze szkół z terenu Gminy Lipno są już pełnoprawnymi uczniami. W październiku we 
wszystkich szkołach odbyły się uroczyste pasowanie na ucznia. To był wyjątkowy dzień. Szkoły Podstawowe 
w Wichowie, Radomicach, Karnkowie, Trzebiegoszczu, Maliszewie i Jastrzębiu przyjęły w swoje mury nowych 
uczniów. Doniosłym momentem uroczystości był sam moment ślubowania, który wzbudził wiele emocji. Koloro-
wym ołówkiem aktu pasowania dokonali dyrektorzy placówek. Tym samym pierwszaki zostały włączone do spo-
łeczności uczniowskiej. Świeżo upieczeni pierwszoklasiści zaprezentowali przed zaproszonymi gośćmi bardzo 
ciekawe programy artystyczne. Odświętnie ubrani  mali uczniowie przedstawili krótką inscenizację składając ślu-
bowanie i zapewniając, że będą wzorowymi uczniami zarówno pod względem nauki, jak i zachowania. Na po-
twierdzenie swoich słów wszyscy pierwszoklasiści pozostawili odcisk palca wskazującego w księdze pamiątkowej. 

Zbiórka karmy w szkołach Gminy Lipno
 Pierwszoklasiści ze szkół z terenu Gminy Lipno są już pełnoprawnymi uczniami. W październiku we 
wszystkich szkołach odbyły się uroczyste pasowanie na ucznia. To był wyjątkowy dzień. Szkoły Podstawowe 
w Wichowie, Radomicach, Karnkowie, Trzebiegoszczu, Maliszewie i Jastrzębiu przyjęły w swoje mury nowych 
uczniów. Doniosłym momentem uroczystości był sam moment ślubowania, który wzbudził wiele emocji. Kolo-
rowym ołówkiem aktu pasowania dokonali dyrektorzy placówek. Tym samym pierwszaki zostały włączone do 
społeczności uczniowskiej. Świeżo upieczeni pierwszoklasiści zaprezentowali przed zaproszonymi gośćmi bar-
dzo ciekawe programy artystyczne. Odświętnie ubrani  mali uczniowie przedstawili krótką inscenizację składając 
ślubowanie i zapewniając, że będą wzorowymi uczniami zarówno pod względem nauki, jak i zachowania. Na po-
twierdzenie swoich słów wszyscy pierwszoklasiści pozostawili odcisk palca wskazującego w księdze pamiątkowej. 



 W ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „OGNIK” 
realizowanej z Rządowego programu ,,Bezpieczna +”, 
20 września br. dzieci z Punktu Przedszkolnego i Oddziału 
Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu wraz z wy-
chowawczyniami wybrały się na wycieczkę do Państwowej 
Straży Pożarnej w Toruniu, aby poznać tajniki pracy strażaków. 
W trakcie spotkania strażacy zaznajomili dzieci z ciekawost-
kami związanymi z ich pracą zawodową, przestrzeganiem 
zakazów, zachowaniem bezpieczeństwa w czasie: pożaru, bu-
rzy oraz wypadku. Dzieci dowiedziały się  w jakich okolicz-
nościach można wzywać straż pożarną, że strażacy nie tylko 
gaszą pożary, ale również są wzywani do różnych wypadków 
nie tylko samochodowych. 
 Jak zawsze największe zainteresowanie wzbudziły 
wozy strażackie. Dzieci mogły je z bliska oglądać oraz podzi-
wiać wyposażenie, jakim dysponują podczas swojej ciężkiej 
i odpowiedzialnej pracy strażacy. Następnie dzieci zwiedzi-
ły stanowisko kierowania, w którym odbierane są zgłoszenia 
o pożarach lub wypadkach. Wysłuchały prelekcji na temat nie-
bezpieczeństw i zagrożeń pożarowych, oraz jak zachować się 
w czasie pożaru. Przy okazji utrwaliły numery telefonu do Stra-
ży Pożarnej – 998 i numer alarmowy – 112 .
 Przez chwilę wszyscy uczestnicy wycieczki mogli po-
czuć się jak strażacy, przymierzając hełm strażacki i umunduro-
wanie. Dzieci wykazały ogromne zainteresowanie spotkaniem, 
podczas którego nabyły cenną wiedzę, a ta z kolei utrwalana 
będzie przy każdej okazji.
 Po wizycie w straży dzieci przyznały, że ten zawód 
chociaż jest niebezpieczny to bardzo im się podoba.
Ta wizyta z pewnością na długo zostanie w ich pamięci.
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Jesienna   wyprawa  do lasu
 18 października  br. uczniowie klas III a i III b Szkoły 
Podstawowej w Radomicach  wraz z opiekunami  B. Szlągie-
wicz, M. Łęcką,  I. Ćwiklińską, wybrali się na wycieczkę do 
lasu. Celem wyjazdu była obserwacja zmian w przyrodzie wcze-
sną jesienią, utrwalenie warstwowej budowy lasu, rozpoznawa-
nie leśnych gatunków drzew oraz  krzewów, a także grzybów 
jadalnych i trujących.  Przed wyjazdem do lasu ustalono zasady 
zachowania. Najważniejsze brzmiały ,,Zachowujemy się cicho’’                 
i  ,, Zostawiamy teren takim, jakim go zastaliśmy’’. Uczniowie 
zabrali ze sobą szkła powiększające, tekturowe ramki i klamer-
ki. Z zainteresowaniem oglądali przez lupę okazy przyrodni-
cze, zbierali kolorowe liście, szyszki, suche gałązki i trawy oraz 
kawałki kory. Następnie układali je i mocowali klamerkami 
w tekturowych ramkach. W ten sposób udało się stworzyć wy-
jątkowo ciekawe obrazy. Z wykonanych prac powstała w klasie 
leśna galeria. W czasie pobytu w lesie nie zabrakło również za-
baw ruchowych, które miały na celu integrację zespołów klaso-
wych i propagowanie aktywnego stylu życia.

Kolejna edycja akcji „Noc w szkole”

 Z 6 na 7 października 2017 r. odbyła się kolejna edy-
cja akcji NOC W SZKOLE organizowanej przez Samorząd 
Uczniowski Szkoły Podstawowej w Radomicach. Uczestniczyli 
w niej uczniowie, którzy w poprzednim roku szkolnym uzyska-
li wysoką średnią ocen. Tym razem hasłem przewodnim spo-
tkania był sport. Uczniowie brali udział w nocnych podchodach 
i rozwiązywali zadania dotyczące wiedzy o sporcie, uczestni-
czyli w konkurencjach sprawnościowych oraz rozegrali mecz                              
Piłkarzyki”. Nie zabrakło wspólnego tańca i rozgrywek siat-
karskich w towarzystwie opiekunów. Wszystkim zadaniom to-
warzyszyła dobra zabawa. Nad przebiegiem nocnych zmagań 
sportowych czuwali opiekunowie Samorządu Uczniowskiego. 
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Gramy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy!
 To już 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy! Jak co roku, tak i w nadchodzącym 2018 szkoły 
z terenu gminy Lipno włączą się do ogólnopolskiej akcji 
Jurka Owsiaka. W całej Polsce ruszyła rejestracja sztabów 
i przygotowania do przyszłorocznej zbiórki. Finał Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to akcja pozyskiwania 
środków na wsparcie polskiej medycyny. A jej najistot-
niejszym elementem jest jednodniowa zbiórka publiczna, 
która odbywa się w jedną z niedziel stycznia. Każdego 
roku szykujemy różnorodne formy wsparcia finałowej ak-
cji. W tym roku Orkiestra zagra ponownie w naszej gmi-
nie. Szefem sztabu WOŚP jest Jakub Klaban, który często 
włącza się w różne akcje charytatywne. Na uwagę zasłu-
guje fakt, że na terenie gminy Lipno Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy powstaje dzięki wsparciu lokalnych 
samorządów, w tym Wójta Gminy Lipno – Andrzeja Pio-
tra Szychulskiego. W imieniu sztabu Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy organizatorzy serdecznie zaprasza-
ją do wsparcia 26. finału, który odbędzie się 14.01.2018r. 
w naszym mieście. Akcje charytatywne rozpoczną się na 
kilka dni przed finałem. Zaproszone do współpracy  szko-
ły z terenu gminy Lipno organizują wewnętrzne przed-
sięwzięcia, turnieje sportowe, tematyczne quizy, licytacje 
i konkursy. Podsumowanie akcji rozpocznie się na trzy 
dni przed finałem. 
 Wolontariusze oraz wszyscy zaangażowani 
w WOŚP kwestować będą na pozyskanie środków „dla 
wyrównania szans w leczeniu noworodków”. Zaplanowa-
no szereg działań i akcji charytatywnych, których zada-
niem jest zbiórka pieniędzy na ten szczytny cel. Zespół 
Szkół im. Marii Konopnickiej w Radomicach zorgani-
zuje dyskotekę dla uczniów szkoły oraz loterię fantową, 
w której dzieci przyniosą maskotki, a za wrzucony pienią-
żek do puszki otrzymają los na loterię. Natomiast rodzice 
uczniów zaoferowali, że dostarczą ciasta i różne słodkie 
przekąski, które będzie można otrzymać za wsparcie 
WOŚP do puszki. Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu rów-
nież przygotowała loterię fantową, dyskotekę, wystę-
py uczniów i sprzedaż przekąsek. Z kolei Zespół Szkół 
w Krankowie zaprezentuje swoje umiejętności organizu-
jąc turniej w tenisa stołowego oraz świąteczne karaoke 
z udziałem zarówno uczniów, jak i kadry pedagogicznej. 
Słodki kiermasz zaoferuje Szkoła Podstawowa w Malisze-
wie, gdzie będzie można skosztować „małe co nie co”. Po-
nadto będzie również pokaz i zajęcia z aerobiku oraz pro-
jekcja filmów dla najmłodszych. Na tę okoliczność sztab 
z Tłuchowa zaprasza na koncerty w połączeniu ze zbiór-
ką i projekcją filmów. Zbiórka pieniędzy na rzecz WOŚP 
zostanie zorganizowana również przez drużynę harcer-
ską ze Szkoły Podstawowej nr. 3. W styczniu lipnowski 
ogólniak zaprasza na turniej siatkówki, a także prezen-
tacje najciekawszych fragmentów przedstawień dorobku 
szkolnego teatru „Bene Nati”. Będzie też kwesta „loteria” 
na rzecz WOŚP. Natomiast Zespół Szkół Technicznych 
w Lipnie ma w planach loterię rzeczy nowych zapewnio-
nych przez szkołę oraz kiermasz rzeczy dostarczonych 
przez uczniów. Będzie też turniej sportowy dla uczniów 
szkoły. Jednak to nie koniec atrakcji, jakie przygotowały 

Jednak to nie koniec atrakcji, jakie przygotowały szkoły 
z terenu powiatu lipnowskiego. W piątek tuż przed fi-
nałem odbędzie się turniej trójek koszykarskich w LO 
w Lipnie, połączony z występami grupy tanecznej Ri-
deDaRiddim z Włocławka, a w Zespole Szkół Tech-
nicznych w Lipnie odbędzie się turniej piłki nożnej. 
W sobotę na sali w Liceum Ogólnokształcącym w Lipnie 
zorganizowany zostanie turniej piłki siatkowej. Podczas 
tych wydarzeń sportowych będzie trwała kwesta na rzecz 
WOŚP. W niedzielę w dniu finału zabawę zaczynamy 
z najmłodszymi. W tym roku Miejskie Centrum Kultural-
ne włącza się w organizację tegorocznego finału WOŚP, 
14 stycznia o godzinie 10.00  w Kinie „Nawojka” zapre-
zentują się dzieciaki uczęszczające na zajęcia do MCK. 
W programie będą występy grup dziecięcych i okazja do 
objerzenia ich występów. Będzie można zobaczyć tańce, 
posłuchać śpiewów i muzyki. Swoje umiejętności zapre-
zentuje lipnowski klub karate sekcja dziecięca oraz ze-
spół taneczny dzieci z Kikoła. Jednocześnie o godzinie 
10 rozpocznie się akcja „Pierwszy oddech pod wodą” na 
Krytej Pływalni w Lipnie prowadzoną przez Lipnowskie 
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z pomocą MO-
SiR oraz Klubu Nurkowego RUNTIME, będzie można 
zanurkować w pełnym ekwipunku płetwonurka wspie-
rając przy tym WOŚP. W tym samym czasie na strzel-
nicy w Lipne zostanie zorganizowany turniej strzelecki. 
To doskonała okazja aby sprawdzić swoje umiejętności 
strzeleckie w ramach akcji „Oddajemy strzał, wrzuca-
my do Puchy”. Cały finał odbędzie się na Placu Dekerta 
w Lipnie, na scenie wystąpią takie zespoły jak Blunt Kil-
la (Toruń), B3W (Lipno), Zdrowa Woda (Ciechocinek), 
Sztoss (Lublin), w przerwach między zespołami wystą-
pią: DJ Authentic Sound (Łódź). Jednocześnie będzie 
można także posilić się ciepłą grochówką lub wziąć udział 
w pokazie pierwszej pomocy. Koło Gospodyń Wiejskich 
Maliszewo zaprezentuje się ze stołem słodkości. Pierw-
sze występy rozpoczną się o godzinie 15.00 rozpoczęcie 
licytacji przewidujemy na godzinę 16.20. Będzie również 
tradycyjne Światełko do nieba, a po nim ostatni koncert.
Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie „Kary-
katura to nie bzdura” dla wszystkich mieszkańców Lipna, 
zarówno dzieci jak i dorosłych. Konkurs trwa od 12 listo-
pada do 29 grudnia. 5 najlepszych prac zostanie wysta-
wionych na licytacje w dniu finału. Pozostałe prace zosta-
ną wyeksponowane na wystawie zorganizowanej w MCK 
w Lipnie. Współpracują z nami: Radio RMF MAXX 
z Włocławka, które będzie prowadzić relację z finału oraz 
radio PIK, które również odwiedzi nas w dniu finału.
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	 Tego	 roku	 Ludowy	 Zespół	 Sportowy	 Jastrzębie	 ma	 co	 świę-
tować.	 7	 października	 członkowie	 klubu	 obchodzili	 siedemdziesiątą	
rocznicę	jego	założenia.
	 Początki	 sportu	 zorganizowanego	 w	 Jastrzębiu	 związane	
są	 z	 działalnością	 Ludowego	 Zespołu	 Sportowego.	 Po	 zakończeniu	
II	 wojny	 światowej	 w	 Polsce	 zaczęto	 upowszechniać	 kulturę	 fi-
zyczną.	 Sport	 stał	 się	 jednym	z	ważnym	elementów	w	 rozwoju	 czło-
wieka.	 A	 na	 powojenne	 życie	 nie	 mogła	 składać	 się	 tylko	 praca.		
W	 ówczesnych	 czasach	 radość	 z	wolności	 tak	 ukochanej	 i	 upragnio-
nej	została	przysłonięta	szarą,	powojenną	rzeczywistością.	W	związku	
z	narastającym	rozwojem	kultury	fizycznej	zaczęła	się	upowszechniać	
również	sama	chęć	współzawodnictwa,	ponieważ	uczestnictwo	w	zgru-
powaniach	 sportowych	 zapewniało	 nie	 tylko	 rozwój	 fizyczny,	 ale	 też	
możliwość	zwiedzania	wśród	mieszkańców	wiosek	nowych	okolic.	Była	
to	okazja	do	poznania	nowych	ludzi,	którzy	dzielą	tę	samą	pasję.	
	 Jak	wspominają	sportowcy,	zaczęło	się	od	piłki	nożnej.	Prowi-
zoryczne	 boisko	 stanowiło	 piaszczyste	 podwórze	 dworskie	 dawnego	
majątku	 ziemianina	Różyckiego	 z	 okalającym	brukiem	w	 bezpośred-
nim	sąsiedztwie	z	zespołem	dworsko-parkowym.	W	pikę	nożną	grała	
nie	tylko	młodzież	Jastrzębia,	ale	też	okolicznych	wsi:	Okręgu,	Chlebo-

LZS Jastrzębie ma 70 lat!

wa,	Złotopola	i	Wolęcina.	Z	czasem	uprawiano	również	piłkę	siatkową.	Grywano	towarzysko	z	drużynami	z	powiatu	
lipnowskiego.	Zespół	nie	posiadał	sali,	w	której	mógłby	trenować	w	okresach	jesienno-zimowych.	Trenowano	zatem	
jedynie	wiosną	i	latem	na	podworskim	podwórzu,	a	później	na	boisku	w	miejscowym	parku,	należącym	niegdyś	do	
dziedzica	Różyckiego.	Najbardziej	dynamiczny	rozwój	zespołu	przypadł	na	lata	60.	To	kilka	faktów	z	niezwykle	bo-
gatej	historii	LZS	Jastrzębie.	Po	dziś	sportowcy	odnoszą	liczne	sukcesy	nie	tylko	lokalne.
	 Na	dzień	obchodów	jubileuszowych	organizatorzy	zaplanowali	kilka	atrakcji.	Uroczystość	rozpoczęła	się	od	
zaprezentowania	zaproszonym	gościom	filmu	opowiadającego	o	działalności	klubu	sportowego.	Nie	obyło	się	również	
bez	słów	podziękowań.	
	 Jubileusz	stał	 się	okazją	do	uhonorowania	zasłużonych	sportowców,	działaczy,	 trenerów	i	samorządowców.	
W	sumie	rozdano	ponad	sto	odznaczeń.	Na	zakończenie	odbył	się	uroczysty	obiad.
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Gimnazjaliści z Karnkowa wywalczyli 
V miejsce w województwie w unihokeju

zremisowało bezbramkowo z Pruszczem, drugi mecz 
naszej grupy zakończył się remisem 1:1. W meczu z Do-
brem Karnkowo przegrało, dość pechowo, 1:0, zajmując 
ostatecznie 3 miejsce w grupie. W meczu pocieszenia 
o V miejsce pokonało Papowo Biskupie 2:0. W zawodach 
Gimnazjum z Karnkowa reprezentowali: Kamil Cackow-
ski, Jakub Bartczak, Jakub Jesionowski, Jakub Bugdalski, 
Sebastian Kilanowski, Wiktor Popławski, Marcel Kujaw-
ski.

Listopadowe święto na sportowo!
 Z okazji Święta Niepodległości w Zespole Szkół 
w Wichowie rozegrany został  turniej tenisa stołowego 
będący jednocześnie drugą eliminacją Grand Prix Wicho-
wa 2017/2018. W turnieju wzięło udział 54 zawodników, 
którzy rywalizowali jak zwykle w dwóch kategoriach. 
W kategorii open niespodziewanie, aczkolwiek zasłużenie, 
wygrał młody Filip Bielunkiewicz (Bydgoszcz) pokonując 
w finale 3:1 Mateusza Żaka (Górnik Wierzbinek). Ostatnie 
miejsce na podium zajął lider cyklu GP Mirosław Narow-
ski (Fala Nowy Duninów). Za nimi uplasowali się: Filip 
Banach (Bydgoszcz), Michał Skowroński (Fala Nowy Du-
ninów), Paweł Bielunkiewicz (Bydgoszcz). W rywalizacji 
starszych zawodników (+45) zwyciężył i umocnił się na 
prowadzeniu w całym cyklu Robert Różyński (Borówno). 
Po raz kolejny w finale spotkał się z Ryszardem Szudzi-
kowskim (Włocławek), tym razem wygrywając 3:1. Kolej-
ne miejsca zajęli: Jarosław Politowski (Płock), Paweł Mi-
kucki (Włocławek), Jarosław Jagiełka (Toruń), Grzegorz 
Dzioba (Aleksandrów Kuj.) Pozostałe dwa turnieje z cyklu 
Grand Prix Wichowa zostaną rozegrane już w 2018 roku.

 W ramach igrzysk młodzieży szkolnej w uniho-
keju chłopcy z gimnazjum w Karnkowie mogą pochwa-
lić się sporym osiągnięciem. Drużyna najpierw wygrała 
rywalizację na szczeblu powiatowym pokonując Gim-
nazjum Dobrzyń 1:0, następnie Gimnazjum Wielgie 4:0 
i Gimnazjum Skępe 4:1. Mistrzostwo Powiatu dało na-
szym unihokeistom możliwość gry w półfinale woje-
wódzkim. W tych zawodach udział wzięło 5 drużyn 
i grano systemem każdy z każdym. W pierwszym meczu 
drużyna z Karnkowa pokonała 4:1 zespół z Dobrzynia 
następnie przegrała 1:0 z Gimnazjum Dobre, pokonała 
2:0 zespół z Aleksandrowa Kujawskiego i na zakończenie 
wygrała 3:0 z Gimnazjum nr 4 Włocławek. Bardzo dobra 
postawa i zaangażowanie naszych zawodników zaowoco-
wała wywalczeniem II miejsca, co premiowane było grą 
w Finale Wojewódzkim. 
 W turnieju głównym, który odbył się 27 listopa-
da w Toruniu zagrało 6 drużyn, które zostały podzielone 
na dwie grupy. W grupie A zagrały drużyny: Gimnazjum 
Dobre, Gimnazjum Pruszcz i nasze Gimnazjum Karnko-
wo. W grupie B: Gimnazjum IV Toruń, Gimnazjum Sie-
cienko i Gimnazjum Papowo Biskupie. Rywalizacja była 
bardzo wyrównana i zacięta. Pierwszy mecz Karnkowo 

 Towarzystwo Sportowe ,,Orion’’ Popowo jest 
klubem reprezentującym Gminę Lipno od kilkuna-
stu lat. To w głównej mierze dzięki drużynie Oriona 
Popowo piłka nożna jest rozpowszechniana w regio-
nie. Aktualnie klub posiada dwie drużyny: seniorską  
i młodzieżową, zrzeszając łącznie około 50 zawodników.  
Drużyny posiadają licencjonowanych trenerów: Krzyszto-
fa Szychulskiego oraz Tomasza Strzeleckiego. Bardzo cie-
szy fakt, że w drużynie seniorskiej występującej we wło-
cławskiej A – klasie prym wiodą zawodnicy wychowani 
od najmłodszych lat: Jakub Domagalski, Michał Kowal-
ski, Dawid Słomczewski, Michał Rutkowski, Arkadiusz 
Domagalski, Mateusz Bętlewski, Jakub Bętlewski, Kry-
stian Gabryszewski, Mateusz Sztolcman czy Patryk Choj-
nicki. Wymienieni zawodnicy swoje pierwsze piłkarskie 
kroki postawili dzięki Krzysztofowi Kijewskiemu, daw-
niej trenerowi i piłkarzowi, a aktualnie głównie zarządza-
jącemu klubem. Nagrodą dla zawodników za wkład w tre-
ningi są ligowe zwycięstwa, a najbardziej kibicom utkwiła 
wygrana z aktualnego sezonu, kiedy to Orion pokonał 
Mień Lipno 1:0. Ogromna nadzieja pokładana jest w dru-
żynie młodzieżowej, to najmłodsi zawodnicy Oriona mają 
w przyszłości stanowi o sile klubu. Zawodnicy z rocznika 
2005/2006 i młodsi dopiero rozpoczynają swoją przygodę  
i reprezentują klub w kategorii młodzik na szczeblu wło-
cławskim. Młodzi piłkarze otrzymują pomoc od miejsco-
wych przedsiębiorców, Rafał Gęsicki (firma GESSLINE) 
wspomógł chłopców strojami piłkarskimi. Klub posiada 
bardzo dobre warunki, Zespół Szkół w Wichowie gwa-
rantuje pełnowymiarowe boisko, na którym odbywają się 
rozgrywki ligowe, a także salę gimnastyczną z odpowied-
nim sprzętem. Poza rozgrywkami i treningami zawodni-
cy mają możliwość integrowania się i spędzania wolnego 
czasu poprzez różne atrakcje tj. spotkania z zawodowymi 
piłkarzami czy wyjazd na mecze Polskiej Ekstraklasy.

Orion Popowo




