


Drodzy Czytelnicy!

Przed Państwem kolejny w tym roku numer „Kwartalnika 
Gminy Lipno”, będący podsumowaniem półrocza boga-
tego w nowe inicjatywy, inwestycje i ważne wydarzenia.

Wielokrotnie podkreślam, że duże znaczenie dla rozwoju 
naszej gminy ma lokalna społeczność. Zarówno osoby in-
dywidulane, grupy nieformalne, jak i organizacje pożytku 
publicznego są ważnym partnerem samorządu w realizacji 
ustawowych zadań. Jednym z takich partnerów są jednost-
ki OSP znajdujące się na terenie naszej gminy. Na począt-
ku maja z wielką dumą obchodziliśmy Dzień Strażaka. 
Pragnę zwrócić uwagę, że jest to święto nas wszystkich. 
To tradycyjny dzień refleksji i podsumowań, ale przede 
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wszystkim radości z osiągnieć i dokonań w pożarniczej służbie ochotniczej. Strażacy zawsze brali aktywny udział 
w życiu naszej gminy, dając wyraz patriotyzmu i umiłowania Ojczyzny, a także stanowili wzór obywatelskiej postawy, 
realizując idee niesienia pomocy innym. Tegoroczne obchody połączone zostały z ważnymi wydarzeniami w naszej 
strażackiej społeczności: jubileuszem 105-lecia OSP Wichowo i jubileuszem 55-lecia OSP Maliszewo. 

Drodzy strażacy, to dzięki Waszej pomocy, którą niesiecie osobom jej potrzebującym w wyniku pożaru, podtopień, 
wichur czy zdarzeń drogowych czujemy się bezpieczniej. Wasza służba bardzo często niesiona jest z narażeniem wła-
snego życia i zdrowia. Jako gospodarz gminy zapewniam wszystkich, że władze gminy mają wysokie poczucie odpo-
wiedzialności za bezpieczeństwo swoich mieszkańców. Każdego roku w budżecie gminy są zaplanowane środki na go-
towość bojową OSP. W tym miejscu pragnę podziękować Radnym za przychylność i zrozumienie dla moich wniosków, 
które dotyczą zakupu tego sprzętu.

Mundur strażacki zawsze jest powodem do dumy. Dlatego raz jeszcze pragnę podziękować wszystkim Druhnom i Dru-
hom gminnych jednostek OSP za wspaniałą postawę i wrażliwość okazywaną tym, którym niesiecie bezcenną pomoc.

Drodzy Mieszkańcy, przez te pół roku powstało wiele cennych i wartościowych działań. Realizujemy zaplanowane 
inwestycje, a osiągnięcie zamierzonych celów będzie zależało zarówno od możliwości finansowych, jak i od zaangażo-
wania lokalnej wspólnoty. Bardzo ważną rolę odgrywa rzetelne współdziałanie wszystkich przedstawicieli (przedsię-
biorców, instytucji publicznych, władz gminy), którzy stawiają sobie za cel, by Gmina Lipno była jeszcze bardziej no-
woczesna i przyjazna mieszkańcom. Jestem przekonany, że wspólny wysiłek i sukcesywna praca, wykreuje wizerunek 
Gminy Lipno zapewniającej mieszkańcom bezpieczeństwo i dobre warunki bytowe.

W prezentowanym numerze Kwartalnika znajdą Państwo m.in.: notatkę z zebrania sprawozdawczego Stowarzyszenia 
Sołtysów Gminy Lipno, relację z budowy oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej w Radomicach, informację z długo wy-
czekiwanych inwestycji jakimi są uzyskane dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej Chlebowo-Chodorążek oraz 
dofinansowanie modernizacji drogi w Popowie, a także syntetyczny materiał będący podsumowaniem dotychczaso-
wych wydarzeń społecznych i kulturalnych.

Wiele wydarzeń na terenie naszej gminy obfitowało w działania nawiązujące do obchodów 100. rocznicy odzyskania 
niepodległości. W bieżącym numerze znajdziecie Państwo propozycję wydarzeń rocznicowych w Gminie Lipno. Za-
chęcam wszystkich mieszkańców gminy do radosnego włączenia się w obchody tak zacnego jubileuszu. Dzięki wspól-
nemu świętowaniu i aktywnemu uczestnictwu w lokalnych działaniach, zwiększy się świadomość na temat wydarzeń 
historycznych w naszym regionie.

O efektach naszych działań będziemy Państwa informować na łamach kolejnych numerów Kwartalnika. Kto chce po-
znać aktualne wydarzenia regionu, zapraszam na stronę www.uglipno.pl. Tymczasem odsyłam Państwa do bieżącego 
wydania biuletynu, w którym znajduje się wiele ciekawych i wartościowych wiadomości z życia Gminy Lipno.
      Życząc miłej lektury pozostaję z wyrazami szacunku 
      Andrzej Szychulski - Wójt Gminy Lipno

fot. Marcin Jaworski



	 Rok	 2017	 gmina	 Lipno	 zamknęła	 łączną	 nad-
wyżką	 budżetową	w	wysokości	 3.824.533	 zł	 (w	 tym	 za	
sam	2017	rok	635.606	zł).	Na	inwestycje	zostało	wydane	
4,5	mln	zł.	Wykonano	m.in.	budowę	dróg	w	Biskupinie,	
Ignackowie	i	ul.	Sierpecką	I	etap,	zaadoptowano	budynek	
w	 Kłokocku	 z	 przeznaczeniem	 na	 mieszkania	 socjalne	
oraz	 budynek	 byłej	 szkoły	 podstawowej	 na	 przedszkole	
w	 Karnkowie,	 wykonano	 termomodernizację	 świetlicy	
w	Kolankowie,	rozpoczęto	budowę	oczyszczalni	ścieków	
i	sieci	kanalizacyjnej	w	Radomicach.	Zakupiono	sprzęt	do	
prac	drogowych	–	ciągnik,	piaskarkę,	 równiarkę,	zbudo-
wano	ogrodzenia	przy	świetlicach,	place	zabaw,	siłownie	
zewnętrzne,	 oświetlenia	 uliczne,	 utwardzano	 place.	 Jed-
nakże	 i	 tak	 najwięcej	 środków	 zostało	 przeznaczone	 na	
pomoc	społeczną	i	oświatę.	
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Sesja absolutoryjna w Radomicach 
	 Dnia	25	maja	2018	r.	we	wszystkich	krajach	nale-
żących	do	Unii	Europejskiej	zaczęło	być	stosowane	Roz-
porządzenie	w	sprawie	ochrony	osób	fizycznych	w	związ-
ku	 z	 przetwarzaniem	 danych	 osobowych	 i	 swobodnym	
przepływem	takich	danych	–	„RODO”.	
	 RODO	obejmuje	swoim	zastosowaniem	wszystkie	
podmioty	prywatne	 i	 publiczne,	które	przetwarzają	dane	
osobowe.	Regulacje	RODO	pomagają	również	egzekwo-
wać	osobom	prawo	do	ochrony	danych	osobowych.	Każda	
osoba	może	zażądać	usunięcia	swoich	danych,	szczegól-
nie	gdy	nigdy	ich	nie	podawała,	np.	w	przypadku	telefo-
nów	 od	marketerów.	Można	 żądać	 przeniesienia	 swoich	
danych	np.	z	banku	A	do	banku	B,	po	to	by	na	nowo	nie	
wypełniać	 całej	 dokumentacji	 kredytowej.	 Każda	 osoba	
ma	prawo	uzyskać	 kopię	 swoich	 danych,	 prawo	wglądu	
do	swoich	danych	 i	dysponowania	nimi	wedle	własnego	
uznania.	Zmniejszy	się	proceder	handlu	danymi,	co	moż-
na	będzie	odczuć	np.	poprzez	mniejszą	 liczbę	 telefonów	
z	ofertami	zakupu	różnych	towarów.	
	 Zgodnie	z	nowymi	przepisami,	dane	osobowe	to	
takie	dane,	które	pozwalają	zidentyfikować	osobę	fizyczną.	
Mogą	to	być	informacje	takie	jak:	imię,	nazwisko,	numer	
PESEL,	płeć,	 adres	e-mail,	 ale	 również	mniej	oczywiste	
jak	numer	 IP,	dane	o	 lokalizacji,	kod	genetyczny,	poglą-
dy	polityczne	czy	historia	zakupów.	Wszelkie	informacje	
zbierane	na	temat	osoby,	które	pozwalają	na	ustalenie	jej	
tożsamości,	 są	 danymi	 osobowymi,	 niezależnie	 od	 tego,	
czy	są	przetwarzane	w	formie	papierowej	czy	cyfrowej.	
	 Informujemy,	że:

Administratorem Danych Osobowych klientów 
Urzędu Gminy jest Gmina Lipno z siedzibą w Lipnie 

87 – 600,  ul. Mickiewicza 29, 
reprezentowana przez Wójta Gminy Lipno.

	 W	 razie	 pytań	 dotyczących	 zasad	 prywatności	
i	 przetwarzania	 danych	 osobowych	 należy	 kontaktować	
się	 z	 Inspektorem	Ochrony	 Danych	 pod	 adresem	 e-ma-
il:	 ochronadanych@uglipno.pl	 lub	 numerem	 telefonu:	
54	287	20	48.
 
Więcej na naszych stronach internetowej 

http://uglipno.pl 
http://bip.uglipno.pl/ochrona-danych-osobowych 

	 W	Świetlicy	Wiejskiej	w	Radomicach	26	maja	br.	
odbyła	się	XXXVII	Sesja	Rady	Gminy	Lipno	poświęco-
na	wykonaniu	budżetu	za	rok	2017	oraz	absolutorium	dla	
Wójta	 Andrzeja	 Piotra	 Szychulskiego.	 Absolutorium	 to	
jeden	 z	 najistotniejszych	 ustawowych	 środków	 kontroli	
rady	gminy	nad	działalnością	Wójta.	Po	zakończeniu	roku	
budżetowego	rada	gminy	ocenia	pracę	organu	wykonaw-
czego	 -	wójta	 -	w	zakresie	działalności	finansowej	gmi-
ny.	Wójt	podczas	Sesji	przedstawił	Radzie	sprawozdanie	
z	 wykonania	 budżetu	 za	 rok	 2017.	 Po	 przedstawieniu	
sprawozdania,	 wysłuchaniu	 opinii	 Komisji	 Rewizyjnej	
Rady	Gminy	oraz	Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	radni	
jednogłośnie	udzielili	absolutorium	Wójtowi	Andrzejowi	
Piotrowi	 Szychulskiemu.	 Wójt	 podziękował	 wszystkim	
Radnym	 za	współpracę	 podczas	 realizacji	 budżetu,	 Soł-
tysom	oraz	 pracownikom	gminnych	 jednostek	 organiza-
cyjnych.

	 Gminny	 Ośrodek	 Pomocy	 Społecznej	 w	 Lipnie	
w	dniu	14	czerwca	2018	r.	wypłacił	stypendia	szkolne	dla	
378	uczniów	z	174	rodzin	na	kwotę	233	169,60	zł.	Dotacja	
z	budżetu	państwa	wyniosła	209	852,64	zł	oraz	wkład	wła-
sny	Urzędu	Gminy	Lipno	wyniósł	23	316,96	zł.	
	 Rodziny	z	terenu	gminy	Lipno	otrzymaną	pomoc	
finansową	przeznaczyły	na	cele	edukacyjne	dzieci,	co	po-
twierdzają	 faktury	 i	 rachunki	 przedłożone	 w	 Gminnym	
Ośrodku	Pomocy	Społecznej	w	Lipnie.

RODO

Stypendia szkolne wypłacone
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	 Teren	targowiska	w	Złotopolu	już	niebawem	zy-
ska	 nowe	 znaczenie	 a	 w	 części	 i	 nowe	 przeznaczenie.	
Władze	 gminy	 zaplanowały	 tu	 realizację	 dwóch	 dużych	
przedsięwzięć	 gminnych.	 Jednym	 z	 nich	 jest	 budowa	
profesjonalnego	 Punktu	 Selektywnej	 Zbiórki	 Odpadów	
Komunalnych.	Przedsięwzięcie	to	realizowane	jest		w	ra-
mach	projektu	grantowego	pn.	„Wsparcie	rozwoju	Punk-
tów	Selektywnego	Zbierania	Odpadów	Komunalnych	na	
terenie	 województwa	 kujawsko-pomorskiego	 w	 latach	
2016-2018”	dofinansowanego	z	Europejskiego	Funduszu	
Rozwoju	Regionalnego	w	 ramach	Regionalnego	Progra-
mu	Operacyjnego	Województwa	Kujawsko-Pomorskiego	
na	lata	2014-2020		Oś	Priorytetowa	4.	Region	przyjazny	
środowisku	Działanie	4.2	Gospodarka	odpadami.	
	 Zrealizowanie	tego	przedsięwzięcia	pozwoli	pra-
widłowo	 zorganizować	 gospodarkę	 odpadami	 na	 terenie	
Gminy	Lipno	w	kierunku	ich	segregacji	u	mieszkańców,	
a	następnie	umożliwi	ich	przekazanie	do	punktu	selektyw-
nej	 zbiórki	 odpadów,	 skąd	 dalej	 posegregowane	 odpady	
zostaną	 przekazane	 do	 specjalistycznych	 firm	 zajmują-
cych	się	ich	odzyskiem	i	utylizacją.	Powyższa	inwestycja	
niewątpliwie	 będzie	miała	wpływ	na	 poziom	 recyklingu	
odpadów	na	 terenie	 gminy	 zmniejszając	 ilości	 odpadów	
kierowanych	na	składowiska	i	na	dzikie	wysypiska.
	 Gmina	 Lipno	 od	 jakiegoś	 czasu	 boryka	 się	
z	problemem	zaśmiecania.	Mimo	 iż	za	zaśmiecanie	gro-
żą	kary	finansowe,	w	lasach	wciąż	widnieją	worki	pełne	
śmieci.	Na	terenie	gminy	Lipno	istnieje	już	jeden	PSZOK	
(w	miejscowości	Karnkowo).	Jednakże	jest	on	zlokalizo-
wany	na	obrzeżach	gminy,	co	sprawia,	że	jest	on	mało	do-
stępny	i	utrudnia	części	mieszkańcom	przywóz	odpadów	
komunalnych.	 Lokalizacja	 w	 projektowanym	 PSZOK	
w	Złotopolu	będzie	dostępniejsza	dla	mieszkańców	gmi-
ny,	co	ułatwi	zbieranie	odpadów.

Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem 
w miejscowości Kolankowo Gmina Lipno. 
Projekt	zakłada:
-	 przebudowę	 przegrody	 na	 gruncie,	 ściana	 zewnętrzna,	
instalacji	 grzewczej	 i	 kotłowni	 oraz	 wymianę	 stolarki	
okiennej	i	drzwiowej,
-	wyposażenie	świetlicy	w	meble	kuchenne	i	sprzęt	AGD
-	 zakup	 teleskopów	 optycznych	 umożliwiających	 obser-
wacje	 księżyca	 i	 planet	 oraz	 organizacje	 i	 prowadzenie	
cyklicznych	zajęć	z	zakresu	obserwacji	astronomicznych.

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości 
Radomice.  
Obiekt	będzie	budowany	na	terenie	parku	w	Radomicach.	
Wniosek	 o	 dofinasowanie	 zakłada	 realizacje	w	 projektu	
w	wariancie	rozszerzonym	tzn.,	że	obiekt	będzie	posiadała	
min.:
-siłownie	plenerową,
-strefę	relaksu,
-sprawnościowy	plac	zabaw.

Termomodernizacja budynku szkoły w Trzebiegoszczu. 
W	 ramach	 przedmiotowego	 przedsięwzięcia	 planuję	 się	
wykonanie	 kompleksowej	 termomodernizacji	 budynku	
Szkoły	Podstawowej	w	Trzebiegoszczu	z	wykorzystaniem	
OZE.	Budynek	wzniesiono	w	1990	r	na	fundamencie	beto-
nowym.	Budynek	 jest	 dwukondygnacyjny,	 niepodpiwni-
czony,	wzniesiony	metodą	tradycyjną.	W	budynku	mieści	
się	szkoła	podstawowa	i	cztery	lokale	mieszkalne.	Obiekt	
jest	wykonany	w	starej	technologii,	która	powoduje	niską	
efektywność	 w	 zakresie	 wykorzystywania	 energii.	 Do-
tychczas	wykonywane	prace	miały	charakter	doraźny	tzn.	
naprawiano	zużywające	się	elementy	budynku	czy	też	od-
świeżaniu	elewacji	zewnętrznych	 i	wewnętrznych.	Przy-
czyną	tego	stanu	rzeczy	był	brak	odpowiednich	środków	
finansowych.	W	ramach	niniejszego	projektu	planuje	się	
wykonywać	m.in.	następujące	prace:
-ocieplenie	cokołu,
-docieplenie	elewacji	powyżej	cokołu,
-wymiana	stolarki	budowlanej,
-docieplenie	stropodachu	budynek	„D”	i	„B”,
-docieplenie	stropodachu	budynek	„A”	i	„C”,
-wymianę	pokrycia	dachu,
-z	zakresu	branży	sanitarnej	tj.	wod-kan	i	c.o.:	
-modernizacja	instalacji	c.o.,	w	tym	wymian	kotła	opala-
nego	węglem	na	kocioł	opalany	biomasą,
-wymiana	instalacji	elektrycznej,
-wymianę	oświetlenia	na	energooszczędne,
-budowę	mikroinstalacji	fotowoltaicznej.
Całkowity	 koszt	 przeprowadzenia	 kompleksowej	 termo-
modernizacji	ww.	budynku	w	podanym	zakresie	wynosi	
1	344	667,91	zł.	Kwota	kosztów	kwalifikowalnych	wyno-
si	958	471,22	zł.	Wielkość	kosztów	niekwalifikowalnych	
386	250,69	zł.	Celem	głównym	projektu	jest	„Podniesie-
nie	efektywności	energetycznej	budynku	i	jakości	powie-
trza,	poprzez	termomodernizacje	budynku	szkoły	w	Trze-
biegoszczu”.

Nowe inwestycje Gminy Lipno
	 Sukcesem	 zakończyły	 się	 starania	 pracowników	
Referat	 Gospodarki	 Komunalnej,	 Mieszkaniowej,	 Pro-
mocji	 i	 Rozwoju	 Gminy	 kierowanego	 przez	 Grzegorza	
Koszczkę.	Zespół	projektów	w	skład,	którego	poza	Kie-
rownikiem	referatu	wchodzą	Wioletta	Błaszkiewicz	oraz	
Adrian	Zalewski,	skutecznie	zamienili	pomysły	i	potrze-
by	 zgłaszane	przez	mieszkańców	na	konkretne	projekty.	
Poniżej	prezentujemy	pomysły,	które	zostały	pozytywnie	
ocenione	przez	Urząd	Marszałkowski	 oraz	Ministerstwo	
Sportu	i	Turystyki:
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	 Niebawem	nastąpi	pierwszy	rozruch	oczyszczalni	
ścieków	w	Radomicach.
	 W	 chwili	 obecnej	 zakończono	 budowę	
oczyszczalni	 ścieków	 i	 rozpoczęto	 procedury	 zwią-
zane	 z	 oddaniem	 obiektu	 do	 użytkowania.	 Cały	 czas	
trwają	 prace	 budowalne	 związane	 kolejnymi	 etapa-
mi	 projektu	 tj.	 budową	 sieci	 kanalizacji	 sanitarnej.	

Oczyszczalnia ścieków w Radomicach

Nowe drogi w Gminie Lipno
Rozpoczęły	się	prace	przygotowawcze	budowy	dwóch	od-
cinków	nowych	dróg	w	Gminie	Lipno.	Pierwszy	to	budo-
wa	drogi	nr	170524C	Ostrowite	–	Szczepanki	o	długości	
1326	m	(dwa	etapy),	koszt	inwestycji	707	313,65	złotych.	
Zakończenie	 prac	 planowane	 jest	 do	 dnia	 31.08.2018	 r.	
Druga	inwestycja	to	budowa	drogi	nr	170506C	Złotopo-
le	–	Konotopie	na	odcinku	ponad	1800	m	(również	dwa	
etapy	prac).	Koszt	budowy	to	901	563,43	zł.	Ta	inwestycja	
ma	być	ukończona	do	dnia	15.09.2018	r.	Wykonawcą	prac	
jest	Przedsiębiorstwo	Robót	Drogowych	Spółka	z	o.o.	 z	
Lipna	

Przebudowa drogi gminnej 
Chlebowo – Chodorążek

	 Rozpoczęto	prace	w	ramach	I	i	II	etapu	przebudo-
wy	drogi	relacji	Chlebowo	–	Chodorążek.
	 W	dniu	 9	maja	 2018	 r.	w	 siedzibie	Kujawsko	–	
Pomorskiego	Urzędu	Wojewódzkiego	w	Bydgoszczy	mia-
ło	miejsce	 uroczyste	 podpisanie	 umów	 projektów,	 które	
otrzymały	wsparcie	w	ramach	„Program	rozwoju	gminnej	
i	powiatowej	infrastruktury	drogowej	na	lata	2016-2019”.		
W	tym	elitarnym	gronie	znalazła	się	również	nasza	Gmina	
Lipno	reprezentowana	przez	Wójta	Andrzeja	Szychulskie-
go	wraz	ze	Skarbnikiem	Izabelą	Balcerkowską.

	 Dzięki	aplikowaniu	o	środki	w	ogłoszonym	kon-
kursie	pozyskaliśmy	dofinasowanie	w	kwocie	536	170,00	
zł	 na	 realizację	 projektu	 pn.	 „PRZEBUDOWA	 DROGI	
GMINNEJ	CHLEBOWO	–	CHODORĄŻEK	NR	170513	
C”	ETAP	I	oraz	ETAP	II”	co	stanowi	50	%	wartości	całko-
witej	inwestycji.
Projekt,	który	będzie	realizowany	zakłada	m.in.:
-	Przebudowę	jezdni	tj.	wykonanie	nawierzchni	asfaltobe-
tonu	o	szerokości	5,5	m	o	spadku	daszkowym	2%;
-	Przebudowę	skrzyżowania	drogi	170513C	z	drogą	gminą	
w	km	0+021,90;
-	Budowę	przystanku	autobusowego	w	km	0+042	str.	lewa	
i	w	km	0+072	str.	prawa	strona;
-	Budowę	chodnika	o	szerokości	2,0	m	o	łącznej	długości	
94,50	mb,	stanowiący	dojście	do	peronów	obsługujących	
przystanek	komunikacji	zbiorowej
-	Przebudowę	zjazdów	do	posesji;
-	Budowę	przejścia	dla	pieszych	(w	km	0+057)	wraz	
z	 oświetleniem	 hybrydowym	 (solarno-wiatrowym)	 oraz	
oznakowaniem	aktywnym	-	doświetlonych	lampami	bły-
skowymi.
	 Wykonawcą	pierwszego	etapu	jest	Firma	Inżynie-
ryjno	–	Drogowa	„DROGTOM”	sp.	z	o.	o.	z	Włocławka,	
drugiego	etapu	Przedsiębiorstwo	Robót	Drogowych	Spół-
ka	z	o.o.	z	Lipna.
	 Zakończenie	prac	zaplanowano	na	31.08.2018	 r.	
ale	są	one	już	w	znacznym	stopniu	zaawansowania.
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 W Gminie Lipno trwa realizacja projektów do-
finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ku-
jawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020:
 Poszerzenie oferty edukacyjnej Gminy Lipno 
o dodatkowe placówki wychowania przedszkolnego 
w miejscowości Trzebiegoszcz i Maliszewo. 

 Obecnie zakończył się etap związany z doposaże-
niem punktów w nowoczesny sprzęt, meble oraz zabawki.  
Dzięki otrzymanemu dofinasowaniu Gmina Lipno może 
szczycić się kolejnymi bardzo nowoczesnymi ośrodkami 
edukacji przedszkolnej. 

Rzeczpospolita 
Polska

Gmina Lipno inwestuje 
w edukację najmłodszych mieszkańców

Punkt przedszkolny w Maliszewie

Punkt przedszkolny w Trzebiegoszczu

Utworzenie przedszkola samorządowego w miejscowo-
ści Karnkowo. 

Obiekt, w którym zafunkcjonuje przedszkole przeszedł 
generalny remont i został dostosowany do wymagań jakie 
musi spełniać przedszkole publiczne. Obecnie trwają pro-
cedury przetargowe związane z zakupem sprzętu, wyposa-
żenia, zabawek oraz pomocy dydaktycznych. 

Przedszkole Samorządowe w Karnkowie

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie, 
informuje, że od 01.07.2018 będzie realizatorem Rządo-
wego Programu ,, Dobry Start”.
 
 Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry 
start, na okres zasiłkowy (2018/2019) będą przyjmowane:

- elektronicznie od 1 lipca 2018 r. do 30 listopada 2018 r. 
za pośrednictwem platformy Emp@tia empatia.mrpips.
gov.pl oraz wybranych systemów bankowych,  

- tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2018 
r. do 30 listopada 2018 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Lipnie, ul. Mickiewicza 29.
 
 Ponadto, w związku ze zbliżającym się okresem 
zasiłkowym 2018/2019 informujemy również, że wnioski 
o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i funduszu ali-
mentacyjnego oraz wnioski o ustalenie prawa do świad-
czeń wychowawczych ( 500 +)  można składać od dnia 
01.07.2018r. (elektronicznie), natomiast tradycyjnie
(w wersji papierowej) od dnia 01.08.2018 r. 
 Więcej informacji można uzyskać bezpośred-
nio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Lipnie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Lipno: 

www.uglipno.pl

,,Dobry Start”
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	 20	kwietnia	w	Radomicach	odbyło	 się	 sprawoz-
dawcze	zebranie	Stowarzyszenia	Sołtysów	Gminy	Lipno.		
	 W	zebraniu	uczestniczyło	31	członków	Stowarzy-
szenia	oraz	Wójt	Gminy	Andrzej	Piotr	Szychulski.	Podczas	
spotkania	uczczono	minutą	ciszy	pamięć	zmarłych	sołty-
sów:	Marka	Kowalewskiego	i	Kazimierza	Kędzierskiego.	
Oczywiście	 głównym	punktem	 spotkania	 było	 przedsta-
wienie	sprawozdania	z	rocznej	działalności	Stowarzysze-
nia,	które	przedstawił	przewodniczący	Stanisław	Jagielski.	
Zebranie	udzieliło	absolutorium	Skarbnikowi	i	Zarządowi	
Stowarzyszenia.	W	trakcie	zebrania	głos	zabrał	Wójt	Gmi-
ny,	który	podziękował	Sołtysom	za	owocną	współpracę.	

Zebranie sprawozdawcze 
Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Lipno

Dzień dziecka w Gminie Lipno

	 W	 ramach	 „Lokalnego	 programu	 wspiera-
nia	 edukacji	 uzdolnionych	 dzieci	 i	 młodzieży	 uczęsz-
czających	 do	 szkół	 prowadzonych	 przez	 Gminę	 Lipno	
przyznano	kolejne	stypendia	Wójta	Gminy	Lipno.		
	 Dnia	 9	 lutego	 2018	 roku	 Komisja	 Stypendialna	
rozpatrzyła	 wnioski	 o	 przyznanie	 stypendium	 złożone	
przez	 poszczególne	 szkoły	 i	 zaopiniowała	 pozytywnie	
24	 wnioski	 na	 37	 złożonych.	 Trzynaście	 wniosków	 zo-
stało	 odrzuconych	 z	 powodu	 niespełniania	 kryteriów	
określonych	 uchwałą	 Rady	 Gminy	 Lipno	 w	 „Regula-
minie	 przyznawania	 stypendiów.	 Na	 wniosek	 Komisji,	
Wójt	 Gminy	 Lipno	 przyznał	 24	 uczniom	 stypendia	 za	
bardzo	dobre	wyniki	w	nauce.	Są	to	uczniowie	ze	szkół:

Zespół Szkół w Radomicach:
•	Elizabeth	Evens
•	Wiktor	Kowalski
•	Szymon	Przybyszewski
•	Wiktoria	Siecińska
•	Maximilian	Stanislaw	Evans
•	Paulina	Szablewska
•	Aleksandra	Zalewska
•	Karolina	Kubacka

Szkoła Podstawowa w Wichowie
•	Natasza	Szychulska

Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu
•	Maria	Teresa	Lewandowska
•	Ewelina	Lewandowska

Szkoła Podstawowa w Karnkowie
•	Alicja	Bejnar
•	Kinga	Insadowska
•	Artur	Kręgiel
•	Mikołaj	Piotr	Poćwiardowski
•	Julia	Mazur
•	Łukasz	Grejciun
•	Michał	Zajączkowski
•	Cezary	Kiełbowicz
•	Olga	Jagielska
•	Julia	Bugdalska
•	Kacper	Sochocki

Szkoła Podstawowa w Trzebiegoszczu
•	Roksana	Nadrowska

Szkoła Podstawowa w Maliszewie
•	Wiktora	Urbańska

	 Jest	to	czwarty	rok	jak	zostają	przyznane	stypen-
dia	 za	dobre	wyniki	w	nauce.	Obecne	 stypendia	 zostały	
przyznane	na	pięć	miesięcy	od	lutego	do	czerwca	po	100	
złotych	miesięcznie	na	ucznia.
W	dniu	12	 i	14	marca	Wójt	Gminy	Lipno	Andrzej	Piotr	
Szychulski	wręczył	osobiście	pisma	pochwalne	uczniom	
którym	zostało	przyznane	stypendium.	

Stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce

	 Początek	 czerwca	 obfitował	w	wiele	 spotkań	 na	
terenie	 naszej	 Gminy.	 Inspiracją	 do	 zorganizowania	 ro-
dzinnych	 imprez	 przez	 szkoły,	 instytucje	 kultury,	 a	 tak-
że	 Sołtysów	 i	 Radnych	 był	 długo	 wyczekiwany	 przez	
najmłodszych	 Dzień	 Dziecka,	 który	 został	 ustanowiony	
w	1954	roku	przez	Zgromadzenie	Ogólne	Organizacji	Na-
rodów	Zjednoczonych.	Jak	widać	Międzynarodowy	Dzień	
Dziecka	ma	długą	i	wieloletnią	tradycję,	a	ważnym	prze-
słaniem	tego	święta	jest	upowszechnić	cele	i	ideały	doty-
czące	praw	najmłodszych.
	 W	naszej	Gminie	ten	wymarzony	dzień	milusiń-
skich	często	połączony	był	z	Dniem	Matki	i	Ojca,	a	tak-
że	zakończeniem	roku	kulturalno-edukacyjnego,	co	było	
również	oficjalnym	podsumowaniem	całorocznych	zajęć	
i	tym	samym	rozpoczęciem	wakacji.	Połączone	uroczysto-
ści	stały	się	okazją	do	wspólnego,	rodzinnego	świętowa-
nia.	Pikniki	organizowane	były	w	wielu	miejscowościach	
z	 terenu	Gminy	Lipno.	 Świętowano	w	Radomicach,	 Ja-
strzębiu,	Wichowie,	Chodorążku,	Trzebiegoszczu,	Ośmia-
łowie	i	Maliszewie.
	 Pikniki	 organizowane	 były	 przy	 współudziale	
Radnych	 Gminy	 Lipno,	 Sołtysów	 poszczególnych	 so-
łectw,	 Rady	 Sołeckiej,	 miejscowej	 Ochotniczej	 Straży	
Pożarnej,	Pań	z	Koła	Gospodyń	Wiejskich,	Komitetu	Ro-
dzicielskiego,	a	także	dzięki	przychylności	sponsorów.	Za	
pośrednictwem	naszego	Kwartalnika	dziękujemy	wszyst-
kim,	którzy	włączyli	się	w	organizację	tych	imprez.

Fotorelacja z wydarzenia na okładce 
Kwartalnika
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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	 informacje	 o	 nietu-
zinkowych	miejscach,	osobach	czy	wydarzeniach	z	naszej	
gminy	którymi	warto	się	pochwalić.	Zachęcamy	Państwa	
do	zgłaszania	nowych	propozycji.
 Instalcentrum Pompy Ciepła – firma Nowa-Art 
Marcin Nowak z siedzibą w miejscowości Wichowo 13, 
gmina Lipno,	 zajmująca	 się	 wysoko	 wyspecjalizowaną	
sprzedażą,	montażem	oraz	 serwisem	pomp	 ciepła,	 reku-
peracji,	 ogrzewania	 podłogowego	 oraz	 dolnego	 źródła	
w	postaci	odwiertów	pionowych,	działa	prężnie	na	terenie	
północnej	 i	 centralnej	 Polski.	 	Działalność	 firmy	 rozpo-
częła	się	w	2011	roku.		Od	początku	istnienia	stawiając	na	
satysfakcje	i	zadowolenie	Klientów.		

	 Kadra	pracownicza	składa	się	z	bardzo	doświad-
czonych	oraz	wykwalifikowanych	osób,	ceniących	profe-
sjonalizm.	W	2015	roku	podczas	Eliminacji	do	Mistrzostw	
Polski	 Instalatorów	najlepszy	czas	uzyskał	 serwisant	 Ja-
kub	Cackowski.	W	ciągu	4	ostatnich	lat	firma	zdobywała	
liczne	 nagrody	 za	 sprzedaż	 pomp	 ciepła	marki	 Danfoss	
w	Polsce,	notując:	
	1	miejsce	w	makroregionie	zachodnim	w	2014	roku,	
	2	miejsce	w	makroregionie	zachodnim	w	2015	roku,	
	2	miejsce	w	Polsce	w	2016	roku,
	1	miejsce	w	Polsce	w	2017	roku.
	 Lokalnie	 firma	 wspiera	 wiele	 wydarzeń	 spor-
towych,	 między	 innym	 systematycznie	 współorganizu-
je	 turnieje	 tenisa	 stołowego	wraz	z	LZS	Zenit	Wichowo	
Piotrem	Gratkowskim	oraz	wspiera	działalność	klubu	pił-
karskiego	MKS	Mień	 Lipno.	 	 Dodatkowo	 bierze	 udział	
w	 licznych	 Targach	Wystawienniczych	 organizowanych	
na	 terenie	województwa.	W	 2015	 roku	 podczas	 udziału	
w	 Międzynarodowych	 Targach	 Rolno-	 Przemysłowych	
w	 Minikowie	 firma	 uzyskała	 nagrodę	 za	 pompę	 ciepła	
Danfoss	DHP-H	Opti	Pro+.	
	 Obecnie	 firma	 posiada	 na	 swoim	 koncie	 kil-
kaset	 zadowolonych	 Klientów,	 wśród	 których	 są	 in-
westorzy	 indywidualni	 np.	 domy	 jednorodzinne,	 jak	
i	 również	 dużą	 listę	 średnich	 lub	 dużych	 inwestycji	
–	np.	hotele,	szpitale,	szkoły,	przedsiębiorstwa	branży	rol-
niczej	oraz	wiele	innych	budynków	komercyjnych	i	uży-
teczności	publicznej.

Dzień Strażaka w Maliszewie
	 W	sobotę	5	maja	w	Maliszewie,	Gmina	Lipno,	od-
była	się	uroczystość	Gminnych	obchodów	Dnia	Strażaka,	
połączona	z	jubileuszem	55-lecia	i	wręczeniem	sztandaru	
dla	 OSP	Maliszewo.	Wszystkie	 jednostki	 Ochotniczych	
Straży	Pożarnych	z	terenu	Gminy	Lipno	zgromadziły	się	
w	Maliszewie	 by	wspólnie	 uczcić	 swoje	 święto	 i	wziąć	
udział	w	jubileuszu	druhów	z	Maliszewa.	
	 Na	uroczystości,	oprócz	licznej	rzeszy	strażaków	
przybyli:	Członek	Zarządu	Województwa	Kujawsko	Po-
morskiego	Aneta	Jędrzejewska,	W-ce	Prezes	Zarządu	Od-
działu		Wojewódzkiego	ZOSP	RP		druh	Marian	Mikołaj-
czyk,	 	 Prezes	ZOP	ZOSP	RP	Zbigniew	Agaciński,	 Z-ca	
Komendanta	Powiatowego	PSP	w	Lipnie		Jakub	Politow-
ski,	Starosta	Powiatu	Lipnowskiego	Krzysztof	Baranow-
ski,	Wójt	Gminy	Lipno	Andrzej	Piotr	Szychulski,	przed-
stawiciele	 władz	 Rady	 Powiatu	 i	 Rady	 Gminy	 Lipno,	
sołtysi,	mieszkańcy,	zaproszeni	goście	i	sponsorzy.	
	 Uroczystości	rozpoczęła	msza	św.	polowa,	odpra-
wiona	przez	Kapelana	Strażaków	Powiatu	Lipnowskiego	
ks.	Marka	Trymersa.	Po	mszy	świętej	odbyła	się	część	ofi-
cjalna	uroczystości.	Wciągnięto	flagę	na	maszt,	odegrano	
hymn	 państwowy	 i	 dokonano	 uroczystego	 przekazania	
jednostce	OSP	Maliszewo	sztandaru.	
	 Wyróżniający	 się	 druhowie	 otrzymali	 odznacze-
nia.	Podziękowaniom,	przemówieniom	 i	 życzeniom	dal-
szej	 owocnej	 działalności	 a	wszystkim	 strażakom	 satys-
fakcji	ze	społecznej	służby	nie	było	końca.	
	 Strażacy	natomiast	złożyli	obietnice,	że	są	gotowi,	
zgodnie	z	przesłaniem		i	oczekiwaniami	otoczenia	do	sta-
nia	na	straży		bezinteresownej	pomocy	poszkodowanym.	
Strażacy	 z	 Maliszewa	 przekazali	 podziękowania	 ofia-
rodawcom,	 którzy	 prywatnie	 zdecydowali	 się	 wspomóc	
OSP	Maliszewo	w	tym	przedsięwzięciu.	Podziękowali	tez	
członkom	Rady	Gminy	Lipno,	którzy	również	zebrali	fun-
dusze	na	ten	cel.	Sami	mieszkańcy	Maliszewa	także	mieli	
swój	udział,	gdyż	powołali	specjalny	komitet,	który	miał	
za	zadanie	zebrać	środki	na	sztandar.	
	 Po	 oficjalnych	 uroczystościach	 wszyscy	 goście	
wraz	z	mieszkańcami	zostali	zaproszeni	na		obiad	i	poczę-
stunek.		Organizatorzy		zadbali	o	to,	aby	nikt	nie	wyszedł	
głodny	ani	niezadowolony.	Uroczystości	uświetnił	występ	
zespołu	strażackiego	„Rycerze	Floriana”	z	Wichowa		oraz	
orkiestry	strażacko-	parafialnej	z	Brzeźna.	



KWARTALNIK GMINY LIPNO NR 2/2018

    Z GMINY          9

www.uglipno.pl

Jubileusz 105-lecia OSP w Wichowie
	 Strażakiem	ochotnikiem	się	jest	i	tyle.	I	nie	moż-
na	 z	 tym	 dyskutować,	 kiedy	 szóste	 pokolenie	 zaczyna	
swoją	 służbę.	 Jednostka	w	Wichowie	obchodziła	w	 tym	
roku	swoje	105-lecie	i	wręczenie	nowego	sztandaru.	Jest	
to	 trzeci	 sztandar	 w	 historii	 tej	 jednostki.	Mszą	 Świętą	
polową	rozpoczęły	się	02	czerwca	uroczyste	obchody	Ju-
bileuszu	105-lecia	Ochotniczej	Straży	Pożarnej	w	Wicho-
wie.	Po	wspólnej	modlitwie	w	uroczystej	oprawie	pocz-
tów	 sztandarowych	 w	 miejscu	 oficjalnych	 uroczystości	
nastąpiła	dalsza	część	obchodów.	Kulminacyjnym	punk-
tem	jubileuszu	było	wręczenie	jednostce	nowego	sztanda-
ru	 i	 odznaczeń	wyróżnionym	druhom.	Na	uroczystości,	
oprócz	licznej	rzeszy	strażaków	przybyli:	Członek	Zarzą-
du	Województwa	Kujawsko	Pomorskiego	Aneta	 Jędrze-
jewska,	Prezes	ZOW	Woj.	Kujawsko	Pomorskiego	ZOSP	
RP	Zdzisław	Dąbrowski,	Prezes	ZOP	ZOSP	RP	Zbigniew	
Agaciński,	Komendant	 Powiatowy	PSP	w	Lipnie	 	 bryg.	
Jakub	Politowski,	Wójt	Gminy	Lipno	Andrzej	Piotr	Szy-
chulski,	przedstawiciele	władz	Rady	Powiatu	i	Rady	Gmi-
ny	 Lipno,	 	 mieszkańcy	 sołectwa	 Wichowo,	 zaproszeni	
goście	 i	sponsorzy	Powitania	zaproszonych	i	przybyłych	
gości	oraz	otwarcia	uroczystości	dokonał	Prezes	jednostki	
OSP	w	Wichowie	druh	Kazimierz	Czachorowski.	105	lat	
istnienia	jednostki	Ochotniczej	Straży	Pożarnej	w	Wicho-
wie,	to	zaszczytny	jubileusz	i	szczególna	uroczystość,	na	
którą	swoją	postawą	i	zaangażowaniem	pracowało	wiele	
pokoleń	druhów	i	mieszkańców.	 	Pamiętał	dzisiaj	 także,	
o	zmarłych	druhach,	którzy	odeszli	już	z	strażackich	sze-
regów	 na	 wieczną	 wartę.	 Prezes	 jednostki	 składał	 hołd	
i	podziękowanie	Druhom	Założycielom,	wszystkim	Pre-
zesom,	 Naczelnikom	 oraz	 druhnom	 i	 druhom	 z	 OSP	
w	 Wichowie,	 którzy	 tworzyli	 stu	 pięcioletnią	 historię	
jednostki.	Dziękował	za	pomoc	i	wsparcie	mieszkańcom	
Wichowa	 i	 okolic,	wszystkim	 sponsorom	 i	 darczyńcom,	
którzy	doceniają	pracę	i	zaangażowanie	na	rzecz	ochrony	
przeciwpożarowej	oraz	rozwój	jednostki	przez	te	wszyst-
kie	lata	istnienia.	

Ufundowanie	 nowego	 sztandaru	 dla	 Ochotniczej	 Straży	
Pożarnej	 przez	mieszkańców	oraz	 Fundatorów	Sztanda-
ru,	 jako	 wyraz	 największego	 społecznego	 uznania,	 jest	
tego	najlepszym	dowodem.	Wójt	Andrzej	Piotr	Szychul-
ski,	 jednocześnie	 Prezes	 ZOG,	 w	 swoim	 wystąpieniu	
podziękował	 za	 niezmienną	 wierność	 ideałom	 humani-
tarnej	 służby,	 dawanie	 poczucia	 bezpieczeństwa,	 twór-

cze	współdziałanie,	 pasję	 przekazywaną	 z	 pokolenia	 na	
pokolenie,	 sumienną	 pracę,	 działalność	 społeczną,	 tro-
skę	o	drugiego	człowieka,	jego	życie,	zdrowie	i	dorobek.	
To	wszystko	sprawia,	że,	Ochotnicze	Straże	Pożarne	cie-
szą	 się	 w	 społeczeństwie	 niesłabnącym	 zaufaniem,	 du-
żym	szacunkiem	 i	uznaniem.	Życzę	 jednostce	kolejnych	
wspaniałych	 jubileuszy.	 Na	 koniec	 odbyła	 się	 wspólna	
biesiada.	 Nie	 zabrakło	 tańców	 oraz	 dobrych	 humorów.	

Wójt odznaczony brązowym medalem 
za zasługi dla pożarnictwa. 

	 12	 maja	 w	 Komendzie	 Powiatowej	 Państwowej	
Straży	Pożarnej	w	Lipnie	odbył	się	uroczysty	apel	z	okazji	
Powiatowych	Obchodów	Dnia	Strażaka.	Podczas	uroczy-
stości	wręczono	 odznaczenia	 i	 awanse.	Odznaczenia	 od	
Ministra	 Spraw	Wewnętrznych	 i	 Administracji	 ,	 otrzy-
mały	osoby,	które	szczególnie	zasłużyły	się	dla	ochrony	
przeciwpożarowej.	 Jedną	 z	 odznaczonych	 osób	 był	 An-
drzej	 Piotr	 Szychulski	Wójt	 Gminy	 Lipno	 jednocześnie	
Prezes	oddziału	Gminnego	ZOSP	RP	w	Lipnie.	Starania	
naszego	 włodarza	 w	 zakresie	 poprawy	 bezpieczeństwa	
pożarowego	zostały	dostrzeżone	i	na	wniosek	Komendan-
ta	Powiatowego	Państwowej	Straży	Pożarnej	Wójt	otrzy-
mał	brązowy	medal	za	zasługi	dla	pożarnictwa.	Ochrona	
przeciwpożarowa	polega	na	realizacji	przedsięwzięć,	któ-
re	ratują	życie,	zdrowie,	mienie	czy	też	środowisko	przed	
pożarem,	klęską	 żywiołową	 lub	 innym	miejscowym	za-
grożeniem.	To	szereg	działań	podejmowanych	przez	wiele	
osób	w	celu	umacniania	poczucia	bezpieczeństwa	wśród	
mieszkańców	i	to	jest	jednym	z	naszych	priorytetów,	dzię-
kując	 za	 odznaczenie	 powiedział	 w	 swoim	wystąpieniu	
Wójt	gminy	Lipno.

fot.E.Fuminkowska
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Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze Gminy Lipno i powiatu lipnowskiego 
na starcie w Wichowie

	 Cyklicznym	 już	wydarzeniem	 stały	 się	 na	 tere-
nie	 gminy	 Lipno	 Powiatowo	 -	 Gminne	 zawody	 sporto-
wo	 pożarnicze	 Młodzieżowych	 Drużyn	 Pożarniczych	
gminy	 Lipno	 i	 powiatu	 lipnowskiego.	 Celem	 organiza-
cji	 zawodów	 młodzieżowych	 drużyn	 pożarniczych	 jest	
w	 szczególności:	mobilizowanie	 do	 intensywnego	 szko-
lenia	 pożarniczego,	 ocena	 stanu	 wyszkolenia	 członków	
MDP,	 popularyzowanie	 zagadnień	 ochrony	 przeciwpo-
żarowej	 wśród	 społeczeństwa.	 Do	 zawodów	 gminnych,	
kwalifikuje	 się	 każda	młodzieżowa	 drużyna	 pożarnicza	
działająca	 na	 terenie	 gminy.	 Drużyna	 przystępująca	 do	
zawodów,	 składa	 się	 z	 10	 osób	 /9	 zawodników.	 Prawo	
startu	w	 zawodach,	mają	 zawodnicy	w	wieku	 od	 12	 do	
16	lat.	O	wieku	zawodnika	decyduje	dzień,	miesiąc	i	rok,	

w	którym	zawodnik	kończy	12	lub	16	lat.	17	czerwca	2018	r.,	na	boisku	w	miejscowości	Wichowo	odbyły	się	już	po	
raz	czwarty	Powiatowo-Gminne	zawody	sportowo-pożarnicze	wg	regulaminu	CTIF	Młodzieżowych	Drużyn	Pożarni-
czych	Gminy	Lipno	i	powiatu	lipnowskiego,	w	których	wzięło	udział	łącznie	10	drużyn	w	kategoriach:	MDP	chłopcy	
-	drużyn	8,	MDP	dziewczęta	drużyn	2.
Zawody	przeprowadziła	Komisja	sędziowska	w	składzie:		
Sędzia	główny:	brygadier	Jerzy	Fydrych	oraz	Sędziowie	pomocniczy:	kap.	Grzegorz	Falkowski,	mł.	kapitan	Patryk	
Szajgicki,	druh	Jacek	Aleksandrzak,	druhna	Jolanta	Kalinowska,	druh	Maciej	Sobiecki,	druh	Wiesław	Wojciechowski																																																
	 Na	starcie	stanęły	drużyny	z	Dobrzynia	nad	Wisłą,	Jankowa,	Krojczyna,	Chlebowa,	Wioski,	Brzeźna,	Moko-
wa,	Wielgiego.	Zadania	nie	były	łatwe.	Młodzi	adepci	strażactwa	mogli	pochwalić	się	ogromną	wiedzą,	umiejętnościa-
mi	i	niemałą	sprawnością.
	 Kolejność	zawodników	Gminy	Lipno	w	poszczególnych	grupach	uplasowała	się	następująco:	
szczebel	gminny-	chłopcy: I miejsce MDP Chlebowo, II miejsce MDP Jankowo, III miejsce MDP Brzeźno                                         
Zmagania	odbyły	się	w	dwóch	konkurencjach:	sztafeta	pożarnicza	oraz	ćwiczenia	bojowe.	Zmierzenie	się	w	jak	naj-
krótszym	czasie	z	przeszkodami	umieszczonymi	na	środku	toru,	takimi	jak:	napełnienie	5	litrami	wody	tarczy	nalew-
kowej,	pokonanie	ścianki	czy	tunelu,	a	następnie	wykonanie	zadań	na	stanowisku	węzłów	oraz	stanowisku	przyrządów	
i	armatur,	budziły	ogromne	emocje.
	 Organizatorami	zawodów	był	zarząd	powiatowy	i	gminny	związku	OSP	RP	w	Lipnie,	Urząd	Gminy	w	Lipnie	
i	PSP	Lipno.	Zawody	rozegrane	zostały	zgodnie	z	Regulaminem	Młodzieżowych	Zawodów	Sportowo	–	Pożarniczych	
CTIF	pod	czujnym	okiem	Komendanta	Gminnego	OSP	Jana	Kowalskiego	oraz	opiekunów	z	poszczególnych	jednostek.
	 Na	koniec	po	wręczeniu	zwycięzcom	pucharów	i	dyplomów	Wójt	Andrzej	Piotr	Szychulski,	gratulując	po-
dziękował	wszystkim	uczestnikom	za	udział	w	 zawodach,	 podkreślił	 ich	wielkie	 zaangażowanie	w	przygotowanie	
i	wyszkolenie.

Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze
	 W	dniu	24	sierpnia	2018	r.	na	boisku	sportowym	w	Wichowie	odbyły	się	Gminne	Zawody	Sportowo	–	Pożarnicze.	
W	czasie	zawodów	rywalizowało	siedemnaście	zespołów	o	tytuł	najsprawniejszej	strażackiej	drużyny	w	gminie	Lipno.	
W	strażackich	zmaganiach	wzięło	udział	czternaście	drużyn	męskich	i	trzy	drużyny	żeńskie.	Umiejętności	zaprezen-
towali	zarówno	w	sztafecie,	 jak	 i	 ćwiczeniach	bojowych.	Zawody	przeprowadziła	Komisja	 sędziowska	w	składzie:		
Sędzia	główny	-	brygadier	Jerzy	Fydrych	oraz	Sędziowie	pomocniczy	-	mł.	kapitan	Patryk	Szajgicki,	młodszy	funkcyj-
ny	Rafał	Baranowski,	aspirant	Mariusz	Dziarkowski.

Wyniki	Gminnych	Zawodów	Sportowo	-	Pożarniczych:
Drużyna Męska klasyfikacja końcowa:
I	miejsce	-	OSP	Chlebowo	z	wynikiem	końcowym	113,7,	II	miejsce	-	OSP	Krzyżówki	z	wynikiem	końcowym	116,4
III	miejsce	-	OSP	Wichowo	z	wynikiem	końcowym	116,5
Drużyna Żeńska klasyfikacja końcowa:
I	miejsce	-	OSP	Popowo	z	wynikiem	końcowym	145,4,	II	miejsce	-	OSP	Barany	z	wynikiem	końcowym	180,4
III	miejsce	-	OSP	Jankowo	z	wynikiem	końcowym	197,5

	 Po	podsumowaniu	i	ogłoszeniu	wyników	nastąpiło	uroczyste	wręczenie	dyplomów	i	pucharów	przez	Wójta	
Gminy	Lipno	Andrzeja	Piotra	Szychulskiego.	Zwycięzcy	otrzymali	także	bony	wartościowe.	
	 Wójt	Gminy	Lipno	gratulując	zwycięzcom	podziękował	też	wszystkim	uczestnikom	za	udział	w	zawodach,	
podkreślił	ich	wielkie	zaangażowanie	jednocześnie	podziękował	gospodarzowi	zawodów	OSP	Wichowo	za	przygoto-
wanie	i	organizacje	całego	wydarzenia.
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 Na terenie Gminy Lipno obchody 100. rocznicy 
odzyskania niepodległości przez Polskę zostały zapla-
nowane na cały rok. Celem proponowanych działań jest 
wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków 
oraz zachęcenie rodaków, a przede wszystkim naszej lo-
kalnej społeczności, samorządowców i mieszkańców 
Gminy Lipno, do aktywnego uczestnictwa w proponowa-
nych uroczystościach i wspólnym, radosnym świętowa-
niu. Poniżej przedstawiamy ramowy wykaz zaplanowa-
nych wydarzeń rocznicowych.

LUTY
• Konkurs Plastyczny o Polsce pt. „Polsko, Ojczyzno 
ty moja”. 8 lutego. Organizator: Szkoła Podstawowa 
im. Jana Pawła II w Wichowie.

MARZEC
• Piękna Niepodległa – II Gminne Obchody Dnia Kobiet 
i uroczysta inauguracja obchodów z okazji 100-lecia od-
zyskania niepodległości przez Polskę. 7 marca. Organiza-
tor: Ośrodek Kultury Gminy Lipno z/s w Wichowie, Koło 
Gospodyń Wiejskich w Wichowie.
• V edycja Gminnej Wystawy – Stoły Wielkanocne na 
Ziemi Dobrzyńskiej. 18 marca. Organizator: Ośrodek 
Kultury Gminy Lipno z/s w Wichowie, Zespół Szkół 
w Karnkowie.

KWIECIEŃ
• Szkolny konkurs wiedzy o życiu i twórczości poety 
patrioty Krzysztofie Kamilu Baczyńskim. 11 kwietnia. 
Organizator: SP im. Jana Pawła II w Wichowie.
• „Łączy nas pamięć” – cykl lekcji bibliotecznych poświę-
conych wydarzeniom II wojny światowej. 19 kwietnia. 
Organizator: BPG Lipno z/s w Radomicach oraz filie biblio-
teczne w Jastrzębiu, Karnkowie, Trzebiegoszczu i Wichowie.
• „Historia wolności zapisana w książkach” – cykl spotkań 
jastrzębskiej książnicy w szkolnej bibliotece lipnowskie-
go LO. Kwiecień/wrzesień. Organizator: BP w Jastrzębiu, 
biblioteka szkolna Liceum Ogólnokształcącego w Lipnie.
• Gminne Obchody Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
26 kwietnia. Organizator: WDK w Trzebiegoszczu, 
SP im. Jana Kochanowskiego w Trzebiegoszczu.

MAJ
• Gminne Obchody Dnia Strażaka połączone z 55-leciem 
istnienia OSP Maliszewo oraz uroczystym nadaniem 
sztandaru. 5 maja. Organizator: OSP Maliszewo, Gmina 
Lipno, sołectwo Maliszewo.
• Konkurs wiedzy na temat uchwalenia Konstytucji 3 maja. 
7 maja. Organizator: SP im. Jana Pawła II w Wichowie.
• Konkurs Patriotyczny dla Przedszkolaków „Polak mały”. 
9 maja. Organizator: Biblioteka Publiczna i Świetlica 
Wiejska w Radomicach oraz biblioteka Szkoły Podstawo-
wej im. Marii Konopnickiej w Radomicach.
• „W niepodległość razem z lotnikami” – warsztaty pla-
styczne. 12 maja. Organizator: Szkoła Podstawowa 
im. F. Żwirki i S. Wigury w Maliszewie.
• „Zobaczyć i zapamiętać” – konkurs fotograficzny w ra-
mach Programu „Piękna nasza Polska cała – dla niepod-

100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę

ległej”. 15 maja. Organizator: Szkoła Podstawowa 
im. F. Żwirki i S. Wigury w Maliszewie.
• „Niepodległa – stolica” – wycieczka do Warszawy. 
19 maja. Organizator: SP im. F. Żwirki i S. Wigury w Ma-
liszewie.
• III Dobrzyńska Konferencja Bibliotekarzy. 21 maja. 
Organizator: Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, 
Gmina Lipno, Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu.
• Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej. 
22 maja. Organizator: SP im. Jana Pawła II w Wichowie.
• „Kochanowski zakochany w ortografii” – Konkurs or-
tograficzny dla szkół podstawowych Gminy Lipno. 
25 maja. Organizator: Szkoła Podstawowa im. Jana Ko-
chanowskiego w Trzebiegoszczu.
• „3x100” Święto Szkoły – Patrona – Niepodległości. 
26 maja. Organizator: SP im. F. Żwirki i S. Wigury w Ma-
liszewie.
• „Matka Ojczyzna” – uroczystości z okazji Dnia Mat-
ki. 28 maja. Organizator: SP im. Jana Kochanowskiego 
w Trzebiegoszczu.
• Gminny Konkurs Poetycki pt. „Drogi do wolności”. 
30 maja. Organizator: BP i Świetlica Wiejska w Radomicach.
• „Ludzie stulecia wokół nas” – konkurs Marszałka Wo-
jewództwa Kujawsko-Pomorskiego. Organizator: Szko-
ła Podstawowa im. F. Żwirki i S. Wigury w Maliszewie.

CZERWIEC
• Obchody 105-lecia istnienia OSP Wichowo wraz z uro-
czystym nadaniem sztandaru. 2 czerwca. Organizator: 
OSP Wichowo, Gmina Lipno, Ośrodek Kultury Gminy 
Lipno z/s w Wichowie, sołectwo Wichowo.
• RzeczpospoCzyta na 100 lat Niepodległej! – Noc Bi-
bliotek 2018. „O mój rozmarynie rozwijaj się…” – noc 
legend, muzyki i wianki. 9 czerwca. Organizator: Biblio-
teka Publiczna w Jastrzębiu i Biblioteka Publiczna w Trze-
biegoszczu.
• „Jak dobrze być na wolności pod gołym niebem” – piknik 
z okazji Dnia Dziecka. 16 czerwca. Organizator: Szkoła 
Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Trzebiegoszczu.
• Jubileusz 50-lecia Wiejskiego Domu Kultury w Cho-
dorążku. 30 czerwca. Organizator. WDK Chodorążek, 
Ośrodek Kultury Gminy Lipno z/s w Wichowie, sołectwo 
Chodorążek.
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• „Cuda wokół nas” – plener plastyczny w ramach Programu 
„Piękna nasza Polska cała – dla niepodległej”. Czerwiec. 
Organizator: SP im. F. Żwirki i S. Wigury w Maliszewie.
• „Mała Ojczyzna” – warsztaty historyczne w ra-
mach Programu „Piękna nasza Polska cała – dla nie-
podległej”. Organizator: SP im. F. Żwirki i S. Wigury 
w Maliszewie.
• „Cudze chwalicie, swego nie znacie” – rajd rowe-
rowy w ramach Programu „Piękna nasza Polska cała 
– dla niepodległej”. Organizator: SP im. F. Żwirki 
i S. Wigury w Maliszewie.

LIPIEC
• Sołtysiada. 7 lipca. Organizator: Starostwo Powiatowe 
w Lipnie, Gmina Lipno, ZS w Karnkowie, OK Gminy Lipno 
z/s w Wichowie.
• „Rodzinny Piknik Niepodległościowy” połączony z po-
kazem odtwórców historii rycerstwa i mobilną wystawą 
edukacyjną „W drodze do niepodległości”. 29 lipca. Orga-
nizatorzy: Gmina Lipno, Lokalna Grupa Działania (LGD), 
Biblioteka Publiczna, Świetlica Wiejska w Radomicach, 
Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Radomicach.
• Rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Fotograficznego. 
29 lipca. Organizatorzy: ZS im. M. Konopnickiej w Ra-
domicach.
• Gra terenowa dla dzieci i młodzieży „Śladami Józka”. 
Lipiec. Organizator: Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu.

SIERPIEŃ
• „Święto plonów” – Dożynki Gminne w Wichowie. 
18 sierpnia. Organizatorzy: Gmina Lipno, Ośrodek Kul-
tury Gminy Lipno z/s w Wichowie, Szkoła Podstawowa 
im. Jana Pawła II w Wichowie, Koło Gospodyń Wiejskich 
w Wichowie, OSP Wichowo, sołectwo Wichowo.

WRZESIEŃ
• Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskie-
go. 8 i 11 września. Organizatorzy: Biblioteka Publiczna 
w Jastrzębiu i Biblioteka Publiczna w Trzebiegoszczu.
• 100-lecie Polski, 100-lecie Polskiego Lotnictwa, 100-le-
cie Szkoły Podstawowej w Maliszewie. 14 września. 
Organizator: Szkoła Podstawowa im. F. Żwirki i S. Wigu-
ry w Maliszewie.
• Festiwal smaków w Łochocinie. 29 września. Organiza-
tor: Lokalna Grupa Działania (LGD), Gmina Lipno.
• „Młode talenty na start” – patriotyzm w utworach mło-
dego pokolenia. Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanow-
skiego w Trzebiegoszczu, Wiejski Dom Kultury w Trze-
biegoszczu.
• Smyki na start – zawody modeli szybowców pod pa-
tronatem Generalnego Dowództwa Sił Zbrojnych. 
SP im. F. Żwirki i S. Wigury w Maliszewie.
• Udział uczniów w centralnych obchodach 100-lecia 
polskiego lotnictwa. Szkoła Podstawowa im. F. Żwirki 
i S. Wigury w Maliszewie.
• Wichowo i okolice na przestrzeni lat w fotografii. Orga-
nizator: SP im. Jana Pawła II w Wichowie.
• „Szkolny bieg do niepodległości”. Organizator: 
Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Różyckiego 
w Jastrzębiu.

• „Niepodległa jest dla wszystkich” – turniej samorządowy 
piłki siatkowej o puchar niepodległości połączony rodzin-
nym piknikiem. Organizatorzy: Gmina Lipno, Biblioteka 
Publiczna w Jastrzębiu, SP im. Kazimierza Różyckiego w 
Jastrzębiu, Koło Gospodyń Wiejskich Jastrzębie, LZS Ja-
strzębie, sołectwo Jastrzębie.
• Uczniowska, gminna sesja popularnonaukowa (dla 
uczniów szkół podstawowych) – „O niepodległą – Józef 
Piłsudski twórca państwa polskiego”. Spotkanie realizo-
wane w ramach Projektu „Rok dla Niepodległej”. Organi-
zator: Zespół Szkół w Karnkowie.
• „Gmina Lipno dla niepodległości” – wystawa prezentu-
jąca lokalny wkład Gminy Lipno (gminy jako przestrzeni 
oraz jako organizmu samorządowego, obywatelskiego) 
w fenomen odzyskania przez państwo polskie niepodle-
głości. Organizator: BP w Jastrzębiu.
• „A mury runą…” – kręte drogi do wolności. Wieczór pie-
śni i piosenek patriotycznych we współczesnej aranżacji, 
połączony z wystawą „Moja niepodległa”. Organizator: 
Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu, 

PAŹDZIERNIK
• „Dla Niepodległej” – wielki test historyczny adreso-
wany do nauczycieli i pracowników samorządowych. 
17 października. Organizator: SP im. F. Żwirki  i S. Wigury 
w Maliszewie.
• „Znane, nieznane i zapomniane…” – wieczorek ze 
wspólnym śpiewaniem pieśni i piosenek patriotycznych, 
przeplatany tematycznie tekstami źródłowymi. 19 paź-
dziernika. Organizator: Zespół Szkół w Karnkowie.
• Spektakl teatralny „Listopad to dla Polaków niebez-
pieczna pora” 26 października. Organizator: Biblioteka 
Publiczna w Jastrzębiu.
• Marszałek Józef Piłsudski – konkurs plastyczny oraz 
konkurs wiedzy. Organizator: Szkoła Podstawowa im. 
Jana Pawła II w Wichowie.
• „Piękno naszej miejscowości” – konkurs plastyczny. Or-
ganizator: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wi-
chowie.
• „Miejsca pamięci w Gminie Lipno” – szkolny konkurs 
fotograficzny. Organizator: Szkoła Podstawowa im. Jana 
Pawła II w Wichowie.
• Symbole narodowe dawniej i dziś – projekt gimnazjalny. 
Organizator: Zespół Szkół w Karnkowie.
• Szkolny konkurs wiedzy i konkurs plastyczny dla klas 
młodszych. Organizator: Szkoła Podstawowa w Karnko-
wie.

LISTOPAD
• Gminne Obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodle-
głości przez Polskę. 8 listopada. Organizator: Zespół Szkół 
im. Marii Konopnickiej w Radomicach, Gmina Lipno.
• Apel upamiętniający uroczystość Święta Niepodległości. 
9 listopada. Organizator: Szkoła Podstawowa im. Jana 
Pawła II w Wichowie.
• Szkolne uroczystości z okazji 100-lecia odzyskania nie-
podległości przez Polskę. 12 listopada. Organizator: Szko-
ła Podstawowa im. F. Żwirki i S. Wigury w Maliszewie.
• Podsumowanie Projektu „Rok dla Niepodległej” 
z udziałem Władz Gminy. 14 listopada. Organizator:  
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Zespół Szkół w Karnkowie.
• „Salon poezji dla niepodległej”. Literackie spotkanie po-
święcone poezji niepodległościowej z gościnnym udzia-
łem Lipnowskiej Grupy Literackiej. Organizator: Biblio-
teka Publiczna w Jastrzębiu.
• Konkurs szkolny „Droga do niepodległości”. Organi-
zator: Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w 
Trzebiegoszczu.

 Szczegółowe informacje dotyczące dat i miejsc 
odbywających się wydarzeń zamieszczone zostaną na 
osobnych plakatach i stronach internetowych organizato-
rów.

 W ramach obchodów 100-lecia niepodległości 
Gmina Lipno przystąpiła do projektu „Dumni z Pol-
ski”. Przystępując do programu Gmina Lipno otrzy-
mała pakiet materiałów edukacyjnych, który ułatwi 
organizację działań i wspólne świętowanie tak zacnego 
jubileuszu.

Akcja Lato 2018
 Wraz z końcem roku szkolnego rozpoczyna się 
długo wyczekiwany czas dla dzieci i młodzieży – waka-
cje. Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury Gminy Lip-
no, jak co roku, zaprasza wszystkie dzieci w wieku szkol-
nym na Akcję Lato, która trwać będzie przez cały lipiec 
we wszystkich bibliotekach i świetlicach na terenie naszej 
gminy.
Zajęcia rozpoczynamy od 3 lipca, a szczegółowy plan 
przedstawia się następująco:
Radomice: wtorki, środy i czwartki od godz. 10.00 do 
godz. 13.00
Jastrzębie: wtorki i środy od godz. 10.00 do godz. 13.00
Karnkowo: wtorki i środy od godz. 10.00 do godz. 13.00
Trzebiegoszcz: wtorki, środy i czwartki od godz. 10.00 do 
godz. 13.00
Chodorążek: poniedziałki, wtorki i piątki od godz. 10.00 
do godz. 13.00
Wichowo: wtorki, środy i czwartki od godz. 10.00 do 
godz. 13.00 (UWAGA! W Wichowie zajęcia w ramach 
Akcji Lato rozpoczną się na początku sierpnia).

 To już szóste spotkanie Biblioteki Publicznej 
w Jastrzębiu w lipnowski ogólniaku. Tym razem pod ha-
słem „Historia wolności zapisana w książkach” książnica 
prezentowała swoje nowości czytelnicze, a także takie ty-
tuły, które opisują długą drogę odzyskania niepodległości 
przez Polskę. W ten sposób zaakcentowano obchodzoną w 
tym roku 100. rocznicę odzyskania państwowości. Głów-
nym celem akcji było zainteresowanie młodzieży książką 
i udowodnienie, że warto czytać.
 Akcja „Historia wolności zapisana w książkach” 
to spotkanie skierowane przede wszystkim do młodzieży. 
Podczas każdej przerwy była możliwość zapisania się do 
biblioteki i wypożyczenia interesujących książek. Na mło-
dych czytelników czekały najpopularniejsze i najbardziej 
rozchwytywane nowości wydawczynie.

Historia wolności zapisana w książkach

„Grywalizacja ze słowami”
 „Grywalizacja ze słowami” to miejsko-gminna 
rozgrywka w scrabble, której finał odbył się 12 kwietnia 
br. w Sali Kameralnej Miejskiego Centrum Kulturalnego 
w Lipnie. Organizatorami niecodziennego wydarzenia 
byli uczniowie klasy VI a Szkoły Podstawowej im. Marii 
Konopnickiej w Radomicach oraz uczniowie Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Lipnie. W grze, oprócz uczniów, wzięli 
udział niezwykli goście, m.in.: Ewa Urbańska – Przewod-
nicząca Rady Miejskiej w Lipnie, Elżbieta Osiecka – Wi-
cedyrektor Szkoły Podstawowej w Radomicach, Małgo-
rzata Arent – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Lipnie, 
Ilona Wiśniewska – reprezentująca Bibliotekę Publiczną 
Gminy Lipno z/s w Radomicach, Anna Sawicka-Borko-
wicz z Miejskiego Centrum Kulturalnego oraz Marcin 
Jaworski – dziennikarz i fotoreporter „Tygodnika Lipnow-
skiego”.
 „Grywalizacja ze słowami” była działaniem pro-
jektowym, w którym uczniowie samodzielnie przygoto-
wywali litery, wytrwale ćwiczyli grę w scrabble i dzięki 
temu podnosili własne kompetencje językowe ucząc się 
efektywnej współpracy w zespole. Kreatywność uczniów 
została zauważona i doceniona, dzięki temu podczas fina-
łowej rozgrywki z zaproszonymi gośćmi wszyscy bawili 
się w świetnej atmosferze. Opiekę nad realizacją projektu 
w Szkole Podstawowej w Radomicach sprawowała Joan-
na Lewandowska.
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Historia Wiejskiego Domu Kultury w Chodorążku

	 W	tym	roku	Gmina	Lipno	będzie	obchodzić	uro-
czystość	 50-lecia	 istnienia	 Wiejskiego	 Domu	 Kultury	
w	Chodorążku.	W	związku	z	tak	zacnym	jubileuszem	pre-
zentujemy	krótką	historię	powstania	tego	ośrodka.
	 Wiejski	Dom	Kultury	w	Chodorążku	został	zbu-
dowany	w	miesiącach	marzec-listopad	1967	roku,	tj.	51	lat	
temu.	Był	budowany	tak	zwanym	„czynem	społecznym”,	
ale	to	określenie	oznacza	ciężką,	solidarną,	ogromną	pra-
cę	wszystkich	mieszkańców	wsi	Chodorążek.	Mieszkań-
cy	poświęcili	swój	czas,	siłę	fizyczną,	 transport,	którym	
wówczas	 były	 konie	 zaprzężone	w	wozy	 (bo	 ciągników	
jeszcze	wtedy	nie	było).	Wykorzystywano	wtedy	wszyst-
kie	możliwości,	aby	było	taniej	–	cegła	pochodziła	z	roz-
biórki	cegielni	w	Żuchowie,	drzewo	z	Wierzbicka	(pomi-
mo	protestów	tamtejszych	mieszkańców).	Organizowano	
festyny	fantowe	z	zabawą	taneczną,	aby	dochód	przezna-
czyć	na	brakujące	rzeczy	potrzebne	przy	budowie.
	 Pomysłodawcą	 i	 inicjatorem	budowy	 tak	dużego	
obiektu	w	okolicy	był	nieżyjący	już	Adam	Lewandowski.	
Był	 on	 człowiekiem	 bardzo	 zaangażowanym,	 bezintere-
sownym,	z	poświęceniem	działającym	dla	dobra	całej	wsi.	
Potrafił	 pokonać	 każdą	 przeszkodę,	 każdą	 przeciwność,	
zdobywał	potrzebne	zezwolenia	i	dokumentację,	aby	bu-
dowa	była	kontynuowana.	Dzięki	operatywności	 i	 talen-
towi	organizacyjnemu	człowiek	ten	dokonał	wręcz	rzeczy	
niemożliwych,	 za	 które	 należy	 podziękować	 i	 docenić	
jego	czyn.	Łatwiej	 remontować	obiekt	 już	 istniejący	niż	
pobudować	nowy,	co	obecnie	możemy	podziwiać.
	 Fachowe	prace	były	wykonywane	przez	Ryszarda	
i	Stanisława	Kaczorowskich,	jako	kierowników	i	nadzor-
ców	zmieniających	się,	aby	budowa	była	kontynuowana.	
Trzeba	podkreślić,	że	w	tamtym	czasie	nie	używano	be-
toniarki	i	wszystkie	prace	wykonywano	ręcznie.	Fachow-
cem,	który	wykonał	całą	stolarkę	okienną	i	drzwiową	był	
Kazimierz	 Podgórski.	 Nie	 sposób	wymienić	wszystkich	
zaangażowanych	ludzi	(bardzo	wielu	już	nie	żyje),	byli	to	
dorośli	oraz	młodzież,	która	czynnie	wspierała	wszystkie	
prace.
	 Po	oddaniu	do	użytku	i	otwarciu	Wiejskiego	Domu	
Kultury	w	latach	60	–	tych	i	70	–	tych	prężnie	działały	różne	
organizacje.	Wsie	zamieszkiwało	dużo	osób,	a	w	tym	także	
młodzieży,	dlatego	prężnie	działały	Ochotnicza	Straż	Po-
żarna,	Koło	gospodyń	Wiejskich,	ZMW	oraz	klub	sporto-

wy	LZS.	W	sąsiedztwie	WDK-u	znajdowała	się	Szkoła	Pod-
stawowa,	która	dzielnie	wspierała	działalność	kulturalną.
	 Istniejący	 Dom	 Kultury	 finansował	 Powiatowy	
wydział	Oświaty	i	Kultury	przy	wsparciu	Gminnej	Spół-
dzielni	 Samopomoc	 Chłopska	 w	 Lipnie.	 Organizowano	
różne	kursy	gotowania	i	pieczenia	dla	pań	z	Kół	Gospo-
dyń,	rozgrywano	mecze	o	puchar	wójta,	odbywały	się	rów-
nież	 liczne	 szkolenia.	Uczniowie	 pomagali	 organizować	
okolicznościowe	akademie,	wieczorki	kabaretowe	i	liczne	
spotkania	towarzyskie.	Cała	społeczność	wsi	uczestniczy-
ła	w	uroczystościach	i	solidarnie	się	angażowała.
	 Należy	 wspomnieć	 również	 czyny	 społeczne	
organizowane	 przez	młodzież	 -	 budowa	 boiska	 do	 piłki	
nożnej	i	siatkowej,	skoczni	oraz	pielęgnacja	terenu	wokół	
WDK-u.	Były	to	czasy,	które	do	dnia	dzisiejszego	wspo-
mina	się	z	 łezką	w	oku,	nie	było	kłótni,	ani	zazdrości	–	
społeczność	 była	 zjednoczona,	 solidarna,	 pracująca	 dla	
dobra	ogółu.
	 Po	 zlikwidowaniu	 Szkoły	 podstawowej	 w	 roku	
1998	uroczystości	okolicznościowe	zubożały,	nie	było	już	
występów	na	choinkach	noworocznych,	bo	dzieci	przenie-
siono	do	Karnkowa.
	 Istniejący	 od	 1967	 roku	 obiekt	 kultury	 został	
wyremontowany	w	lipcu	2011	roku	ze	środków	unijnych	
i	 gminnych.	 Reaktywowano	Koło	Gospodyń	Wiejskich,	
które	wspiera	finansowo	i	merytorycznie	Gmina	Lipno.			
	 Choć	 obecnie	 jest	 nieliczne	 grono	 społeczni-
ków	 zaangażowanych	 w	 życie	 kulturalne	 Chodorążka,	
to	mieszkańcy	 pomagają	 organizować	 dożynki	 gminne,	
kościelne,	czy	też	wigilie	dla	mieszkańców.	Odbywają	się	
spotkania	przy	grillu,	przyjmowane	są	pielgrzymki	zmie-
rzające	do	Sanktuarium	w	Skępem,	mieszkańcy	pomagają	
organizować	imprezy	dla	dzieci	 takie	 jak	dzień	dziecka,	
zabawy	i	konkursy	wakacyjne,	choinkę	noworoczną	oraz	
zabawy	karnawałowe	i	bale	dla	dorosłych.
	 W	dzisiejszych	czasach	wsie	pustoszeją	–	młodzi	
wyjeżdżają	 do	 dużych	 miast,	 ale	 pozostali	 mieszkańcy	
starają	 się	 aktywnie	 uczestniczyć	 w	 życiu	 kulturalnym	
Chodorążka.
	 Przez	50	 lat	 istnienia	Wiejskiego	Domu	Kultury	
w	 Chodorążku,	 kierownikami	 były	 następujące	 osoby:

-	Adam	Lewandowski
-	Kazimierz	Kretkowski
-	Tadeusz	Kowalski	i	Halina	Małkiewicz
-	Elżbieta	Kosińska
-	Krzysztof	Gabrychowicz
-	Teresa	Kowalska
-	Anna	Jagielska
-	Marta	Mync
-	Małgorzata	Ośmiałowska	(obecnie).
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Rozstrzygnięcie VI edycji Gminnego Kon-
kursu Poetyckiego „Drogi do wolności”

	 Już	 po	 raz	 VI	 w	 Bibliotece	 Publicznej	 Gminy	
Lipno	odbył	się	Gminny	Konkurs	Poetycki	pt.	„Drogi	do	
wolności”,	 który	 został	 zorganizowany	 przez	 Bibliotekę	
Publiczną	i	Świetlicę	Wiejską	w	Radomicach.	Tegoroczna	
tematyka	 nawiązywała	 do	 obchodów	 100.	 rocznicy	 od-
zyskania	 przez	 Polskę	 niepodległości.	Gminny	Konkurs	
Poetycki	„Drogi	do	wolności”	jest	jednym	z	działań	Gmi-
ny	Lipno	poświęconych	obchodom	100-lecia	odzyskania	
państwowości.	 Tak	 zacny	 jubileusz	 stanowi	 kluczowe	
zadanie	z	punktu	widzenia	realizacji	przez	Gminę	Lipno	
polityki	 pamięci,	 dając	 możliwość	 kształtowania	 nowo-
czesnego	 patriotyzmu,	 jako	 wartość	 łączącą	 wszystkich	
mieszkańców	naszego	regionu.	VI	edycja	Gminnego	Kon-
kursu	Poetyckiego	cieszyła	się	dużą	popularnością.	Wzię-
ło	w	nim	udział	80	uczestników,	w	kategorii	 szkół	pod-
stawowych	59	uczniów	i	klas	gimnazjalnych	21	uczniów.
Komisja	w	składzie:	Teresa	Sztuka,	Danuta	Swarcewicz,		
Czesława	Krystyna	Chojnicka,	Szymon	Jankowski,	Ewa	
Rozen.	 Oceniała	 wiersze	 uczestników,	 którzy	 zgłosili	
swoje	 prace	 do	 konkursu.	 Laureatami	 konkursu	 zostali:
	 W	kategorii	szkół	podstawowych:
I miejsce –	Wiktor	Kowalski	–	Szkoła	Podstawowa	
im.	Marii	Konopnickiej	w	Radomicach	
II miejsce –	Szymon	Przybyszewski	–	Szkoła	Podstawo-
wa	im.	Marii	Konopnickiej	w	Radomicach	
II miejsce	–	Dominika	Lewandowska	–	Szkoła	Podstawo-
wa	im.	Jana	Pawła	II	w	Wichowie	
III miejsce	 –	 Łukasz	 Kowalski	 –	 Szkoła	 Podstawowa	
im.	Marii	Konopnickiej	w	Radomicach	
Wyróżnienie	–	Natasza	Szychulska	–	Szkoła	Podstawowa	
im.	Jana	Pawła	II	w	Wichowie	
Wyróżnienie –	 Julia	 Ciarkowska	 –	 Szkoła	 Podstawowa	
im.	Jana	Pawła	II	w	Wichowie	
Wyróżnienie	–	Wiktoria	Górczyńska	–	Szkoła	Podstawo-
wa	im.	Jana	Kochanowskiego	w	Trzebiegoszczu	
Wyróżnienie	 –	 Maja	 Zawadzka	 –	 Szkoła	 Podstawowa	
w	Karnkowie	
Wyróżnienie	–	Kacper	Wieczyrski	–	Szkoła	Podstawowa	
im.	Marii	Konopnickiej	w	Radomicach
	 W	kategorii	szkół	gimnazjalnych:	
I miejsce	–	Gabriela	Bonkiewicz	–	Zespół	Szkół	im.	Jana	
Pawła	II	w	Wichowie	
II miejsce –	Laura	Kozłowska	–	Zespół	Szkół	im.	Marii	

Konopnickiej	w	Radomicach	
III miejsce	–	Emilia	Jabłońska	–	Zespół	Szkół	 im.	Jana	
Pawła	II	w	Wichowie
	 Tegoroczna	 tematyka	 patriotyczna	 wzbudziła	
duże	zainteresowanie	wśród	miłośników	słowa	pisanego.	
Młodzi	poeci	przedstawili	utwory	pełne	refleksji	nad	eg-
zystencją	ludzkiego	istnienia.	Pojawiały	się	też	teksty	opi-
sujące	piękne	pejzaże	naszego	kraju,	przypominjące	waż-
ne	wydarzenia	historyczne	i	bezpośrednio	nawiązujące	do	
święta	niepodległości.	
	 Laureatom	 konkursu	 pogratulowali,	 życząc	 dal-
szej	owocnej	pracy	 i	weny	 twórczej,	Wójt	Gminy	Lipno	
–	Andrzej	Piotr	Szychulski	 i	 regionalna	 poetka,	 autorka	
licznych	tomików	wierszy	–	Czesława	Krystyna	Chojnic-
ka.	Podczas	konkursu	młodzi	poeci	zaprezentowali	swoje	
wiersze.	Wszyscy	laureaci	oraz	wyróżnieni	otrzymali	na-
grody	 książkowe	 oraz	 dyplomy	 pamiątkowe,	 które	wrę-
czył	Wójt	Gminy	Lipno	–	Andrzej	Piotr	Szychulski	i	Za-
stępca	Wójta	–	Kazimierz	Mątowski.		
	 Miłym	 akcentem,	 kończącym	 tegoroczną	 edycję	
konkursu,	było	wspólne	zdjęcie.

„Jak nie czytam, jak czytam”

	 8	czerwca	o	godz.	10.00	rozpoczęła	się	III	edycja	
najpopularniejszej	akcji	czytelniczej	w	Polsce.	Po	raz	dru-
gi	do	tego	przedsięwzięcia	dołączyła	Biblioteka	Publiczna	
i	Świetlica	Wiejska	w	Radomicach.	
	 W	 tym	 roku	 gościliśmy	 dzieci	 wraz	 z	 wycho-
wawcami	z	miejscowej	szkoły.	Po	wysłuchaniu	opowieści	
o	 dwóch	władcach	 Polski,	 jakim	 byli	 książę	Mieszko	 I,
i	król	Kazimierz	Wielki	dzieci	wysłuchały	pogadanki	na	
temat	zasad	korzystania	z	biblioteki.	
	 Miłym	 akcentem	 była	 prezentacja	 przedszkola-
ków	w	bajkowych	przebraniach.	Każde	dziecko	założyło	
strój	 ulubionej	 postaci	 z	 bajki.	 Pojawili	 się	 tacy	 bohate-
rowie	 literaccy	 jak:	Księżniczka	Elza,	Śpiąca	Królewna,	
Kot	w	butach	czy	Kubuś	Puchatek.	Ponadto	można	było	
spotkać	dzielnych	rycerzy,	batmanów	i	spidermanów.	Tra-
dycją	 akcji	 „Jak	 nie	 czytam,	 jak	 czytam”	 było	wspólne	
zdjęcie,	oczywiście	z	książką	w	 ręku.	Akcja	ma	na	celu	
promocję	czytelnictwa	wśród	dzieci	i	młodzieży	oraz	za-
manifestowanie,	że	czytają	więcej	niż	dorośli.	
	 Organizatorem	całej	akcji	jest	redakcja	miesięcz-
nika	Biblioteka	w	 Szkole,	 a	 organizatorami	 poszczegól-
nych	akcji	lokalnych	biblioteki	szkolne,	publiczne	i	peda-
gogiczne,	szkoły	oraz	inne	instytucje.



	 W	Szkole	Podstawowej	w	Trzebiegoszczu	odbył	
się	 Gminny	 Konkurs	 Ortograficzny	 pod	 hasłem	 „Ko-
chanowski	 zakochany	 w	 ortografii”,	 który	 miał	 miej-
sce	 25	 maja	 br.	 Do	 Konkursu	 przystąpiło	 16	 uczniów	
z	sześciu	szkół	gminy	Lipno.	Najmniej	błędów	popełniła	
i	pierwsze	miejsce	zdobyła	Aleksandra	Wszelak	uczenni-
ca	klasy	VII	b	z	Zespołu	Szkół	 im.	Marii	Konopnickiej	
w	Radomicach.	Drugie	miejsce	powędrowało	do	Jakuba	
Kowalskiego	z	klasy	VI	ze	szkoły	będącej	organizatorem	
całego	przedsięwzięcia,	zaś	na	ostatnim	miejscu	podium	
stanęła	Natalia	Nowicka	siódmoklasistka	ze	Szkoły	Pod-
stawowej	w	Karnkowie.	
	 Nagrodami	 były	 puchary	 i	 lektury	 ufundowa-
ne	przez	szkołę	oraz	książki	ufundowane	przez	KPCEN	
we	 Włocławku.	 Dodatkowo,	 organizatorzy	 postano-
wili	położyć	akcent	na	 to,	by	uczący	się	nie	zapominali	
o	umiejętności	pięknego	pisania	i	dlatego	przyznali	spe-
cjalne	wyróżnienia	za	kaligraficzny	zapis	tekstu	dyktanda.	
	 Drobne	 upominki	 trafiły	 do	 Aleksandry	 Słom-
czewskiej	(kl.	VII)	ze	Szkoły	Podstawowej	im.	Jana	Pawła	
II	z	Wichowa,	Wiktorii	Kolczyńskiej	(kl.	VII)	ze	Szkoły	
Podstawowej	im.	F.	Żwirki	i	S.	Wigury	w	Maliszewie	oraz	
Eweliny	Lewandowskiej	(kl.	VI)	ze	Szkoły	Podstawowej	
im.	K.	Różyckiego	w	Jastrzębiu.	Tekst	dyktanda	został	na-
pisany	przez	Anetę	Gabryelczyk	z	Kujawsko-Pomorskie-
go	Centrum	Edukacji	Nauczycieli	we	Włocławku.	Orga-
nizatorami	 konkursu	 byli	 Ewa	Adamkiewicz	 oraz	 Piotr	
Arent	ze	Szkoły	Podstawowej	 im	Jana	Kochanowskiego	
w	Trzebiegoszczu.
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W Gminie Lipno „Łączy nas pamięć!”

	 Biblioteka	 Publiczna	 Gminy	 Lipno	 z/s	 w	 Ra-
domicach	oraz	 jej	 cztery	filie	 biblioteczne	w	 Jastrzębiu,	
Karnkowie,	Trzebiegoszczu	i	Wichowie	po	raz	trzeci	do-
łączyły	 do	 ogólnopolskiej	 akcji	 społeczno-edukacyjnej	
„Żonkile”	organizowanej	przez	Muzeum	Historii	Żydów	
Polskich	 POLIN	w	Warszawie.	Książnice	 przygotowały	
lekcje	 biblioteczne	 i	 warsztaty	 historyczne	 poświęcone	
wydarzeniom	 z	 19	 kwietnia	 1943	 roku.	 Papierowe	 żon-
kile	 rozdawane	uczniom	miały	przypomnieć	o	 rocznicy	
wybuchu	 powstania	w	warszawskim	 getcie,	 a	my	 przy-
wołujemy	słowa	Zofii	Kossak-Szczuckiej,	które	są	zawsze	

aktualne:	 „Kto	 jest	 bierny	 wobec	 zła,	 ten	 jest	 jego	
współuczestnikiem”.	 Akcja	 „Żonkile”	 to	 ważny	 pro-
jekt	 edukacyjny	 przypominający	 o	 powstaniu	 w	 get-
cie	warszawskim.	 Ten	 desperacki	 i	 heroiczny	 zryw	 jest	
na	 świecie	 symbolem	 walki	 o	 godność,	 jednak	 w	 Pol-
sce	 powstanie	 w	 getcie	 wciąż	 pozostaje	 mało	 znane.	
Żonkile	 są	 symbolem	 pamięci	 i	 szacunku	 o	 powstaniu.	
	 To	właśnie	bukiet	tych	kwiatów	składał	–	w	każ-
dą	rocznicę	powstania	pod	pomnikiem	Bohaterów	Getta	
na	Muranowie	–	ostatni	dowódca	Żydowskiej	Organizacji	
Bojowej	Marek	Edelman.
	 W	2018	roku	obchodzimy	75.	rocznicę	tych	boha-
terskich	wydarzeń.	Z	tej	okazji	biblioteki	publiczne	z	terenu	
Gminy	Lipno	gościły	dzieci	i	młodzież	miejscowych	szkół.	
	 W	ramach	lekcji	bibliotecznej	młodzież	obejrza-
ła	 film,	 który	 ilustrował	 wydarzenia	 tamtych	 dni.	 Spo-
tkanie	było	doskonałą	okazją	do	przypomnienia	kluczo-
wych	faktów	historycznych,	które	nawiązywały	do	walki	
o	niepodległość.	Tym	bardziej,	że	w	tym	roku	obchodzimy	
100.	rocznicę	odzyskania	państwowości.	Przypomnijmy,	że	
19	kwietnia	1943	roku	wybuchło	powstanie	w	getcie	war-
szawskim,	które	zaplanował	ŻOB.	Dowódcą	był	Mordechaj	
Anielewicz.	W	ramach	przygotowania	gromadzono	broń,	
kopano	tunele	i	bunkry	oraz	oszczędzano	żywność.	Gdy	
wybuchło	powstanie,	do	getta	wkroczyło	2	tyś.	niemieckich	
żołnierzy	oraz	wjechały	czołgi	pancerne.	Walki	były	za-
żarte,	jednak	naziści	mieli	przeważającą	siłę	i	8	maja	1943	
roku	zaatakowali	główną	siedzibę	ŻOB.	Zginęło	wówczas	
ponad	 100	 osób,	 a	 wśród	 nich	 Mordechaj	 Anielewicz.
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Uroczyste obchody 227. rocznicy uchwale-
nia Konstytucji 3 maja w Gminie Lipno

 Tegoroczne, Gminne Obchody Uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja miały miejsce w Wiejskim Domu Kultury 
w Trzebiegoszczu. Uroczystość upamiętniająca wydarze-
nie sprzed 227 lat rozpoczęła się programem artystycz-
nym przygotowanym przez Szkołę Podstawową im. Jana 
Kochanowskiego w Trzebiegoszczu. Uczniowie szkoły 
i wychowankowie przedszkola z godnością i pełną świa-
domością powagi podjętego tematu opowiedzieli, czym są 
Naród, Ojczyzna i Wolność. Występujący uczniowie star-
szych klas, recytując i śpiewając, starali się naszkicować 
tło historyczno-literackie, zaś młodsze dzieci i przedszko-
laki w przepięknych regionalnych strojach oraz w rytmie 
kujawiaka i poloneza pokazały, w jaki sposób należy ser-
cem czuć, a gestem wyrażać miłość zarówno do tej małej, 
jak i tej dużej Ojczyzny.

 Bez wątpienia 3 maja jest jedną z najważniejszych 
dat w dziejach naszego kraju. Jest ona symbolem odrodze-
nia Rzeczypospolitej. Symbolem tego, że można było zbu-
dować i zmobilizować siły patriotyczne, zbudować poro-
zumienie i wzbudzić pragnienie silnego państwa. Gdyby 
nie zryw trzeciomajowy, nie byłoby powstań, odzyskania 
niepodległości i fundamentu, na którym naród buduje 
swoją tożsamość i dążenie do wolności.
 W uroczystości wzięły udział władze samorzą-
dowe, radni, sołtysi, dyrektorzy szkół, instytucji kultu-
ry, a także wielu innych gości. Wśród gości pojawili się: 
Aneta Jędrzejewska – Członek Zarządu Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego, Andrzej Piotr Szychulski – Wójt 
Gminy Lipno, Kazimierz Mątowski – Z-ca Wójta Gminy 
Lipno, Krzysztof Milak – Sekretarz Gminy Lipno, Boh-
dan Nowak – Przewodniczący Rady Gminy Lipno, Teresa 
Szutka – Dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Lipno, Ewa 
Rozen – Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Lipno, Jo-
anna Wołodko – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trze-
biegoszczu, Wojciech Frymarkiewicz – Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Karnkowie, Iwona Kornacka – Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Maliszewie, Krzysztof Pokłac-
ki – Radny Gminy Lipno oraz Sołtysi – Marek Pniewski 
i Stanisław Wojciechowski. Uroczystość swoim wystę-
pem uświetnił zespół folklorystyczny „Wichowiacy”. 
Goście mieli okazję skosztować tradycyjnych potraw lu-
dowych przygotowanych przez Panie z Koła Gospodyń 
w Trzebiegoszczu.

 Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja świę-
towały również Szkoły Podstawowe w Jastrzębiu, Mali-
szewie, Karnkowie, Radomicach i Wichowie, a także filia 
biblioteczna w Jastrzębiu przypominając, że nauka z tych 
wydarzeń powinna płynąć również dzisiaj. Państwo pol-
skie upadło nie tylko ze względu na zagrożenia zewnętrz-
ne. Nasza niepodległość została odebrana dlatego, że 
państwo zepsuło się od środka. Konstytucja 3 maja mia-
ła to zmienić, jednak trwała zbyt krótko, by wprowadzić 
w życie proponowane przez nią zmiany, które miały słu-
żyć budowaniu silnej i wolnej Rzeczpospolitej.

Konkurs Poetycki w Wichowie
 Święto książki i bibliotek stało się inspiracją do 
spotkania uczniów Szkoły Podstawowej w Wichowie, 
które odbyło się 5 czerwca br., w Gminnym Ośrodku Kul-
tury. Poetyckie spotkanie nawiązywało do 100. rocznicy 
odzyskania niepodległości przez Polskę. Jednocześnie, 
aby podkreślić rangę tego wydarzenia, pod opieką Biblio-
teki Publicznej w Wichowie, dzieci recytowały wiersze 
o tematyce patriotycznej. Kolejnym wydarzeniem było 
przedstawienie pt. „Komputerowy zawrót głowy”, które-
go motywem przewodnim było motto: „Książka i moż-
ność czytania to jeden z cudów ludzkiej cywilizacji”.
 Uwieńczeniem spotkania był konkurs poetycki 
wierszy Jana Brzechwy dla klas 0-2 i 3-4 przygotowany 
wspólnie przez Bibliotekę Publiczną i Szkołę Podstawową 
w Wichowie. Członkowie jury mieli nie lada zadanie, aby 
ocenić występy dzieci, ponieważ poziom był bardzo wyso-
ki. Uczniowie zadali sobie wiele trudu recytując wybrane 
wiersze, używając rekwizytów podkreślających tematykę 
wierszy, a nawet przebierając się za główne postaci. Zwy-
cięzcy otrzymali nagrody książkowe i dyplomy, pozostali 
uczestnicy nagrody pocieszenia ufundowane przez szkołę.



 W Szkole Podstawowej w Karnkowie realizowa-
ny jest projekt edukacyjny pt. ,, Rok dla niepodległej”. Ko-
lejnym przeprowadzonym działaniem była ,, Patriotyczna 
noc w szkole”. 45 uczniów z opiekunami zdecydowało 
się w nocy z piątku na sobotę (7/8 czerwca) uczestniczyć 
w różnych przygotowanych atrakcjach oraz dobrej zabawie. 
 W programie imprezy znalazły się zajęcia 
o charakterze patriotycznym i integracyjnym. Na wstępie 
o godz. 19.00 została przedstawiona krótka informacja 
o wydarzeniach z listopada 1918 roku oraz odczytana de-
pesza z 16 listopada informująca świat o powstaniu pań-
stwa polskiego. 
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 Następnie uczniowie podzielili się na grupy 
i wymiennie uczestniczyli w zajęciach tematycznych. 
Były konwersatoria historyczne, czytanie wierszy, zaję-
cia plastyczne z malowaniem symboli narodowych, na-
uka piosenek , które łączą pokolenia np. Stokrotka, Płonie 
ognisko w lesie, oraz gry towarzyskie. 
 Po zajęciach ok. godz. 22.00 uczestnicy spotkali 
się na wspólnej, pysznej kolacji . Mogli skosztować grillo-
waną kiełbaskę, sałatki warzywne, gofry, babeczki i wiele 
innych smakołyków. Po wspólnej kolacji nadszedł czas na 
spalenie kalorii w zumbie . Następnie uczniowie ogląda-
li film pt. ,, Kamienie na szaniec” a potem uczestniczyli 
w zespołowych grach i zabawach sportowych. 
 Po atrakcjach przyszła pora na odpoczynek. 
Spanie na materacu w gronie kolegów to super atrakcja. 
Mimo zmęczenia nikt jednak nie chciał spać. Słychać 
było czarne dowcipy, straszne opowieści , żarty. W końcu 
wszystkim udało się na godzinkę zmrużyć oko. O godz. 
7.00 nadszedł czas pożegnania i rodzice mogli odebrać ro-
ześmiane dzieci. 
 Dzieci uznały , że była to udana i pełna wrażeń 
noc. Wszystkie wykazały się odwagą i dużą samodziel-
nością. Przekonały się, że patriotyzm nie musi być nudny 
a życie w wolnym, pięknym państwie daje wiele radości.

rozwijanie kreatywności, fantazji i wyobraźni plastycz-
nej w odniesieniu do historii Polski w przestrzeni cza-
sowej od 1918 do 2018 roku. W konkursie wzięło udział 
47 uczniów, którzy przygotowali imponujące prace, cha-
rakteryzujące się różnorodnością technik plastycznych 
i pomysłowością. Rozstrzygnięcie konkursu miało miej-
sce 30 kwietnia 2018R.

Polska w kolorze biało-czerwonym
 Uczniowie Zespołu Szkół w Radomicach wzię-
li udział w I Edycji Międzynarodowego Konkursu Pla-
stycznego dla dzieci i młodzieży „Polska w kolorze 
biało-czerwonym”. W ramach jubileuszu 100-lecia odzy-
skania niepodległości organizowanego pod patronatem 
Wicemarszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza. Celem 
konkursu było promowanie, rozpowszechnianie i wzmac-
nianie wśród dzieci oraz młodzieży wizerunku Polski, 

RzeczpospoCzyta, czyli „Noc Bibliotek” 
w Gminie Lipno

 IV wydanie akcji Noc Bibliotek 2018 pod ha-
słem „RzeczpospoCzyta”, odbyło się 9 czerwca br. 
W tym roku do tej ogólnopolskiej akcji promującej 
czytelnictwo dołączyły filie biblioteczne w Jastrzębiu 
i Trzebiegoszczu. Jedną z atrakcji Nocy Bibliotek było 
puszczanie wianków zrobionych przez dzieci i pracow-
ników biblioteki w kolorystyce biało-czerwonej, nawią-
zującej do jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości. 
 Kolejnym, ważnym zadaniem była próba od-
powiedzi na następujące pytania: Czy biblioteka może 
stać się archiwum lokalnej pamięci i jednocześnie miej-
scem jej odkrywania? Jak dawniej rozumiano pojęcie 
„wolności”? Jak podchodzono do zakazów, praw, prze-
strzegania obyczajów? Czy współczesne normy odbiega-
ją znacznie od tych sprzed 200, 100 lat? Czy to, co dziś 
przyjmujemy ze spokojem, dla naszych przodków było 
nie do pomyślenia? A może właśnie na odwrót? Co szo-
kowało ówczesnych, „dobrze wychowanych” obywateli?
Miłym akcentem było wspólne pieczenie kiełbasek przy 
ognisku, natomiast w Trzebiegoszczu tradycją Nocy Bi-
bliotek stała się rywalizacja podczas gier planszowych.
Noc Bibliotek to ogólnopolska wieczorno-nocna akcja 
w niekonwencjonalny sposób promująca czytanie i biblio-
teki jako najbardziej otwarte i dostępne instytucje kultury 
z ofertą dla osób w każdym wieku, z których zasobów 
warto korzystać. Biblioteki publiczne, szkolne i inne łą-
czą siły i czekają na czytelników z mnóstwem atrakcji, 
a przede wszystkim niecodziennych spotkań z literaturą.
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III Dobrzyńska Konferencja Bibliotekarzy 
w Jastrzębiu

	 To	 już	 III	 Dobrzyńska	 Konferencja	 Biblioteka-
rzy	 skierowana	 do	 dyrektorów	 i	 kierowników	 bibliotek	
samorządowych	Ziemi	Dobrzyńskiej.	W	tym	roku	miała	
miejsce	21	maja	w	budynku	Biblioteki	Publicznej	w	Ja-
strzębiu.	Wierszem	„Nasza	ziemia”	autorstwa	regionalne-
go	poety	Dariusza	Chrobaka	przywitano	zgromadzonych	
gości.	Otwarcie	obrad	i	wygłaszanych	prelekcji	zapocząt-
kował	występ	uczniów	i	absolwentów	Szkoły	Podstawo-
wej	 im.	 Kazimierza	 Różyckiego	 w	 Jastrzębiu.	 Występ	
przygotowały	 nauczycielki	 miejscowej	 szkoły	 –	 Maria	
Piotrkiewicz	 i	Katarzyna	Gęsicka.	Młodzież	 recytowała	
wiersze	 znanych	 regionalnych	 poetów,	 które	 uzupełniły	
nostalgiczne	piosenki	w	wykonaniu	uczennic.	Wszystkich	
zgromadzonych	przywitał	Z-ca	Wójta	Gminy	Lipno	–	Ka-
zimierz	Mątowski	i	Przewodniczący	Rady	Stowarzysze-
nia	Gmin	Ziemi	Dobrzyńskiej	–	Dariusz	Chrobak.	Prelek-
cję	o	tematyce:	„Gwara	dobrzyńska	–	świadectwo	historii	
i	 kultury,	narzędzie	komunikacji,	 tworzywo	artystyczne	
w	 folklorze	 oraz	 środek	 stylistyczny	w	 literaturze”	wy-
głosił	dr	Adam	Wróbel.	Z	kolei	prezentację	dotyczącą	Lip-
nowskiej	Grupy	Literackiej	przestawił	Dariusz	Chrobak.	
Prelekcję	na	temat:	„Gmina	Lipno	historia	i	dzień	dzisiej-
szy”	omówiła	Ewa	Rozen	–	Dyrektor	Biblioteki	Publicz-
nej	Gminy	Lipno	z/s	w	Radomicach.	Na	zakończenie	spo-
tkania	poeci	z	Lipnowskiej	Grupy	Literackiej	przeczytali	
swoje	aktualne	utwory.
	 Tegoroczna	 konferencja	 była	 również	 doskonałą	
okazją	 do	 refleksji	 nad	 istotą	wolności	w	 kontekście	 te-
gorocznych	obchodów	100.	rocznicy	odzyskania	niepod-
ległości	przez	Polskę.	Wspólne	świętowanie	 tak	zacnego	
jubileuszu	daje	możliwość	bliższego	poznawania	bogac-
twa	 polskiego	 dziedzictwa,	 kultury	 i	 idei,	 zwłaszcza	 li-
teratury	 i	 kultury	 naszego	 regionu.	Opowieść	 o	 historii	
i	tradycjach	Ziemi	Dobrzyńskiej	staje	się	opowieścią	o	co-
dziennej	pracy	nad	budową	Państwa	Polskiego,	odradza-
nia	instytucji	państwowych,	powstawania	bibliotek,	szkół	
i	uczelni.	Działania	na	poziomie	regionalnym	i	krajowym	
pokazały,	 jak	wiele	 pozytywnych	 doświadczeń	 i	warto-
ści	zawiera	w	sobie	polska	niepodległość.	Organizatorem	
konferencji	 było	 Stowarzyszenie	Gmin	 Ziemi	Dobrzyń-
skiej	we	współpracy	z	Gminą	Lipno.

	 9	maja	br.	w	Bibliotece	Gminnej	i	Świetlicy	Wiej-
skiej	w	Radomicach	odbył	się	Konkurs	Patriotyczny	„Po-
lak	mały”	skierowany	do	Przedszkolaków	Szkoły	Podsta-
wowej	 im.	Marii	Konopnickiej	w	Radomicach.	Konkurs	
został	 przygotowany	przez	Bibliotekę	Publiczną	 i	 Świe-
tlicę	Wiejską	w	Radomicach	oraz	bibliotekę	szkolną	i	na-
uczycieli	miejscowej	szkoły	podstawowej.
	 Konkurs	 Patriotyczny	 dla	 Przedszkolaków	 jest	
jednym	z	działań	Gminy	Lipno	poświęconych	 tegorocz-
nym	obchodom	100-lecia	odzyskania	wolności	i	państwo-
wości.
	 Niepodległość	 jest	 dobrem	 wspólnym.	 Stulecie	
odzyskania	przez	Polskę	niepodległości	w	1918	r.	jest	oka-
zją	do	świętowania	wydarzeń	z	przeszłości,	 ale	 również	
zachętą	do	budowania	wspólnej	przyszłości.	Nadrzędnym	
celem	konkursu	było	przybliżenie	najmłodszym	wartości	
trwałych,	ponadczasowych,	jako	polskie	tradycje	narodo-
we,	demokratyczne	i	wolnościowe.	Jednak	przede	wszyst-
kim	ukazanie	historii,	jako	elementu	kluczowego	w	zro-
zumieniu	samego	siebie,	cenne	źródło	wartości,	wzorców	
i	odniesień.
	 W	konkursie	wzięło	udział	łącznie	36	dzieci	z	od-
działów	przedszkolnych	Szkoły	Podstawowej	i	Samorzą-
dowego	Przedszkola	w	Radomicach.	Dzieci	w	poszczegól-
nych	grupach	wiekowych	miały	za	zadanie	przygotować	
po	jednym	utworze	o	tematyce	patriotycznej.	Mógł	to	być	
fragment	wiersza	lub	piosenka.	Prezentację	utworów	pa-
triotycznych	 oceniała	Komisja	Konkursowa	w	 składzie:	
Teresa	 Sztuka,	 Danuta	 Swarcewicz,	 Tamara	 Kotarska.	
Kryteria	 oceny	 to:	 interpretacja	 utworów,	 dykcja,	 dobór	
repertuaru	dostosowany	do	wieku	i	możliwości	interpre-
tacyjnych,	ogólny	wyraz	artystyczny.
	 W	 kategorii	 3-4	 latków	 I	 miejsce	 zajęli:	 Blan-
ka	 Świerc	 i	 Jan	Grzeszkiewicz,	 w	 kategorii	 5-6	 latków	
I	miejsce	 powędrowało	 do	Leny	Szymborskiej	 i	Zuzan-
ny	Urbanowskiej,	II	miejsce	zajęła	Daria	Lewandowska,	
a	III	miejsce	Dominik	Wyczachowski	i	Julia	Kilanowska.	
Wyróżnienia	 otrzymali:	 Norbert	 Kozłowski,	 Bartłomiej	
Grzesik,	 Maja	 Białach,	 Lena	 Gabryszewska.	 Laureaci	
i	pozostali	uczestnicy	otrzymali	z	rąk	Zastępcy	Wójta	Gmi-
ny	Lipno	Kazimierza	Mątowskiego	nagrody	i	pamiątkowe	
dyplomy	 ufundowane	 przez	 organizatorów	 konkursu.

Konkurs Patriotyczny „Polak mały”



 W ramach obchodów 100-lecia odzyskania nie-
podległości przez Polskę Biblioteki Publiczne Gminy 
Lipno przygotowały warsztaty i konkursy o charakterze 
patriotycznym. W trakcie spotkania, podczas wspólnej 
rozmowy, dzieci i młodzież miały szansę spojrzeć na 
proces odzyskiwania niepodległości z perspektywy życia 
lokalnej społeczności. Ważną rolę w tym zadaniu ode-
grały przedmioty, dokumenty i inne materiały źródłowe, 
które pomogły uczestnikom zajęć dowiedzieć się przed 
jakimi problemami i wyzwaniami stanęli mieszkańcy 
odrodzonego kraju. Na warsztatach uczniowie szukali 
odpowiedzi na pytanie: komu zawdzięczamy niepodle-
głość – politykom, żołnierzom, dyplomatom, działaczom 
społecznym czy może anonimowym obywatelom? Dla 
wprowadzenia uczniów w klimat 1918 roku przygotowa-
ny został pakiet w postaci „Teczki sztubaka – pokolenie 
niepodległej” – plecaka ucznia przedwojennego gimna-
zjum. Dopełnieniem spotkań był film „Historia Polski” 
przedstawiony w formie gry komputerowej, który ucznio-
wie z zainteresowaniem oglądali. Film przedstawiał dzie-
je Polski, od panowania Mieszka I, do czasów obecnych.
 Z kolei najmłodsze dzieci, podczas takich zajęć, 
utrwalały wiedzę na temat ważnych symboli narodo-
wych, odpowiadając na bardzo trudne dla przedszko-
laków pytania: „Co to jest Polska?”, „Co to znaczy być 
Patriotą?”. Po wieloletniej niewoli – w 1918 roku – na-
sza Ojczyna odzyskała upragnioną wolność. A na mocy 
ustawy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej dzień ten zo-
stał ustanowiony świętem narodowym – Świętem Nie-
podległości. Dla przedszkolaka często pojęcia te są bar-
dzo abstrakcyjne, jednak nie oznacza to, że są mu obce. 
W trakcie spotkań najmłodszym przybliżono znaczenie 
słowa patriotyzm. Na czym polega budowanie świado-
mości obywatelskiej, że należymy do wspólnoty ludzi 
zamieszkujących szczególny skrawek Ziemi – zwany 
Ojczyzną. Dla dzieci są to „żywe lekcje” patriotyzmu, 
który powinniśmy pielęgnować już od najmłodszych lat.
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„(Do)Wolność Czytania” 
w Tygodniu Bibliotek

roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edu-
kacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu biblioteka-
rza i zainteresowania książką szerokich kręgów spo-
łeczeństwa. Tegoroczna edycja Tygodnia Bibliotek 
2018 odbyła się pod hasłem „(Do)Wolność Czytania”.
W ramach tegorocznego Tygodnia Bibliotek w książni-
cy, w Radomicach oraz jej filii bibliotecznej w Jastrzębiu 
odbył się spektakl przygotowany przez aktorów z Teatru 
„Maksa” w Krakowie. Widowisko skierowane było do 
przedszkolaków oraz uczniów klas 0-III szkoły podsta-
wowej w Radomicach i Jastrzębiu. Dzieci z zainteresowa-
niem wysłuchały przedstawienia pt. „Opowieści z tecz-
ki profesora Książeczki” dowiadując się przy okazji, że 
biblioteka jest miejscem, w którym spotkać można wielu 
ciekawych bohaterów literackich. Zainteresowane dzieci 
odpowiedziały również na pytanie: jak wyglądałby świat, 
w którym biblioteki nie istnieją? Z pewnością byłby bar-
dziej ubogi. Nie moglibyśmy za każdym razem z łatwo-
ścią sięgnąć po kolejną, ciekawą lekturę. Być może na 
dobre pochłonąłby nas Internet. A co stałoby się wówczas 
z naszą wyobraźnią i kreatywnością? Biblioteka to miej-
sce, gdzie człowiek spotyka się z literaturą, ale nie tylko. 
To dzięki bibliotece możemy uczestniczyć w ciekawych 
spotkaniach autorskich i wydarzeniach kulturalnych.

Poznajemy zabytki i historię Lipna
 Uczniowie klasy piątej Szkoły Podstawowej 
w Maliszewie uczestniczyli w warsztatach historycznych, 
które miały miejsce 11 czerwca br. Warsztaty przygoto-
wała Iwona Kornacka –Dyrektor szkoły. Są one jednym 
z działań w ramach projektu historycznego pn. Dla Nie-
podległej związanego ze 100. rocznicą odzyskania przez 
Polskę niepodległości.
 Każdy z uczniów miał za zadanie opracować z do-
stępnych źródeł informacje na temat określonego miejsca 
lub zabytku, a następnie przedstawić kolegom. Wśród cie-
kawych miejsc znalazły się m.in.: park miejski ze wzgó-
rzem św. Antoniego, kościół parafialny Wniebowzięcia 
NMP z zabytkową bramą, neogotycki kościół ewangelic-
ko-augsburski, klasycystyczny ratusz i pobliskie miejsce 
straceń, a także cmentarz parafialny z licznymi miejscami 
pamięci i grobowcami właścicieli okolicznych majątków.

 Po raz piętnasty Stowarzyszenie Biblioteka-
rzy Polskich organizowało, w dniach 8-15 maja br. 
Tydzień Bibliotek – program promocji czytelnictwa 
i bibliotek. Przedsięwzięcie ma na celu podkreślenie 

 Warsztaty historyczne zakończyły się wizytą 
w Urzędzie Gminy u Pana Wójta – Andrzeja Szychulskie-
go, gdzie młodzież przedstawiła cele i zadania wynikają-
ce z realizacji projektu Dla Niepodległej oraz pochwaliła 
się zaproszeniem na Centralne Obchody Święta Lotnic-
twa Polskiego, mające miejsce w sierpniu w Dęblinie.
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III Grand Prix Wichowa 
w tenisie stołowym 

	 25	marca	br.	rozegrany	został	ostatni	turniej	z	cy-
klu	Grand	Prix	Wichowa.	W	całym	cyklu	wzięło	udział	91	
zawodników.	W	kategorii	Open	wygrał	Paweł	Bielunkie-
wicz	(Bydgoszcz),	który	pokonał	w	finale	Piotra	Milczar-
skiego	(Fala	Nowy	Duninów).	
	 Kolejne	miejsca	zajęli:	Mirosław	Narowski	(Fala	
Nowy	 Duninów),	 Krystian	 Rybowicz	 (LZS	 Jastrzębie),	
Michał	 Skowroński	 (Fala	 Nowy	 Duninów)	 oraz	 Janusz	
Stawski	(Aleksandrów	Kuj.).	
	 W	kategorii	+45,	bezkonkurencyjny	został	Robert	
Różyński	(Borówno),	który	tym	razem	w	finale	pokonał	
Jarosława	Politowskiego	(Płock).	Trzeci	był	Ryszard	Szu-
dzikowski	(Włocławek),	czwarty	Grzegorz	Dzioba	(Alek-
sandrów	Kuj.),	piąty	Jarosław	Prykowski	(LZS	Wichowo),	
szósty	Paweł	Mikucki	(Fala	Nowy	Duninów).
	 Po	zsumowaniu	wyników	ze	wszystkich	czterech	
turniejów,	najlepsi	okazali	się:

Kategoria Open:
1.	Mirosław	Narowski	(wychowanek	LZS	Wichowo,	obec-
nie	Fala	Nowy	Duninów)
2.	Piotr	Milczarski	(Fala	Nowy	Duninów)
3.	Michał	Skowroński	(Fala	Nowy	Duninów)
4.	Paweł	Jędrzejczak	(Fala	Nowy	Duninów)
5.	Andrzej	Frąckiewicz	(Boniewo)
6.	Marcin	Nowak	(LZS	Wichowo)

Kategoria +45:
1.	Robert	Różyński	(Borówno)	-	wygrana	we	wszystkich	
czterech	turniejach
2.	Jarosław	Politowski	(Płock)
3.	Ryszard	Szudzikowski	(Włocławek)
4.	Grzegorz	Dzioba	(Aleksandrów	Kuj.)
5.	Krzysztof	Skowroński	(Gostynin)
6.	Jarosław	Prykowski	(LZS	Wichowo)

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony 
internetowej 
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	 Już	po	raz	kolejny	Szkoła	Podstawowa	im.	Kazi-
mierza	Różyckiego	w	Jastrzębiu	była	współorganizatorem	
eliminacji	gminnych	XLI	Ogólnopolskiego	Turnieju	Bez-
pieczeństwa	w	Ruchu	Drogowym,	który	odbył	17	kwiet-
nia	br.	w	Bibliotece	Publicznej	w	Jastrzębiu.	Turniej	ma	
podnieść	 świadomość	 i	wiedzę	 dzieci	 i	młodzieży	 z	 te-
renu	gminy	Lipno	w	zakresie	bezpieczeństwa	ruchu	dro-
gowego.	Udział	w	zawodach	pozwoli	na	zweryfikowanie	
wiedzy	młodzieży	o	bezpieczeństwie	w	ruchu	drogowym,	
wpłynie	na	jej	wyobraźnię	oraz	przyczyni	się	do	kształ-
towania	właściwych	postaw	obywatelskich	np.	w	sytuacji	
wypadku	drogowego.
	 Turniej	 składał	 się	 z	 dwóch	 części:	 teoretycznej	
i	praktycznej.	W	części	teoretycznej	uczestnicy	rozwiązy-
wali	test	dotyczący	zasad	i	przepisów	w	ruchu	drogowym,	
znaków	drogowych	i	sytuacji	na	drodze.	Z	kolei	w	części	
praktycznej	mieli	do	pokonania	rowerowy	tor	przeszkód	
i	udzielanie	pierwszej	pomocy	przedmedycznej	w	różnych	
sytuacjach	drogowych.
	 Wśród	 sześciu	 szkół	 podstawowych	 biorących	
udział	w	zawodach:
I	miejsce	zajęli	uczniowie	ze	Szkoły	Podstawowej	w	Ra-
domicach,
II	miejsce	uczniowie	ze	Szkoły	Podstawowej	w	Jastrzębiu,
III	miejsce	uczniowie	ze	Szkoły	Podstawowej	w	Trzebie-
goszczu.
Indywidualnie:
I	miejsce	zajął	Stanisław	Lewicki	ze	Szkoły	Podstawowej	
w	Radomicach,
II	miejsce	zajęła	Wiktoria	Siecińska	ze	Szkoły	Podstawo-
wej	w	Radomicach,
III	miejsce	zajęła	Laura	Gabryszewska	ze	Szkoły	Podsta-
wowej	w	Radomicach.
W	grupie	wiekowej	klas	gimnazjalnych	drużynowo:
I	 miejsce	 zajęli	 uczniowie	 z	 Publicznego	 Gimnazjum	
w	Radomicach,
II	miejsce	uczniowie	Publicznego	Gimnazjum	w	Karnko-
wie,
III	miejsce	uczniowie	Publicznego	Gimnazjum	w	Wicho-
wie.
W	kategorii	indywidualnej:
I	miejsce	zajęła	Weronika	Wojciechowska	z	Publicznego	
Gimnazjum	w	Radomicach,
II	miejsce	zajął	Wiktor	Rózik	z	Publicznego	Gimnazjum	
w	Radomicach,
III	 miejsce	 zajął	 Arkadiusz	 Grudowski	 z	 Publicznego	
Gimnazjum	w	Radomicach.
Zwycięzcom	i	opiekunom	gratulujemy	i	życzmy	dalszych	
sukcesów.

XLI Ogólnopolski Turniej 
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
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	 Już	 po	 raz	 piąty	 miał	 miejsce	 Otwarty	 Turniej	
Szachowy,	który	odbył	 się	12	maja	br.	w	Zespole	Szkół	
Karnkowo.	Tym	razem	wzięło	w	nim	udział	31	zawodni-
ków	z	terenu	gminy	i	okolic	oraz	zaproszeni	goście.	Cieszy	
fakt,	 że	 z	 roku	na	 rok	następuje	wzrost	 zainteresowania	
tą	dyscypliną,	zarówno	wśród	najmłodszych	pokoleń,	jak	
i	starszych.	Najmłodszym	uczestnikiem	był	Adam	Grenda.	
W	 turnieju	 nie	 zabrakło	 również	 szanownych	 seniorów.	
Zawody	rozgrywane	były	systemem	szwajcarskim	7	rund	
po	15’	na	zawodnika.	Mimo	różnicy	pokoleń	walka	na	sza-
chownicy	była	 zacięta.	Ostatecznie	 trzecie	miejsce	 zajął	
Marcin	Markowski,	drugie	Artur	Kręgiel,	a	pierwsze	Se-
bastian	Waszewski	–	dodajmy,	że	to	jego	druga	wygrana	
z	 rzędu	 w	 naszych	 turniejach.	 Najlepszą	 zawodniczką	
okazała	 się	 Aleksandra	 Gryczewska.	 Gratulujemy	 zwy-
cięzcom	i	jednocześnie	zapraszamy	na	kolejne	edycje	tur-
nieju.

V Otwarty Turniej Szachowy 
o Puchar Wójta Gminy Lipno

	 W	 niedzielę	 8	 kwietnia	 br.	 odbył	 się	 już	 po	 raz	
XIV	Turniej	Piłki	Siatkowej	Drużyn	Sołeckich	o	Puchar

XIV Turniej Piłki Siatkowej Drużyn 
Sołeckich o Puchar Wójta Gminy Lipno

Wójta	Gminy	Lipno	w	 sali	 gimnastycznej	 przy	Zespole	
Szkół	w	Wichowie,	w	którym	wzięło	udział	8	zespołów.	
Turniej	był	rozgrywany	w	dwóch	grupach.	Niektóre	me-
cze	 kończyły	 się	 tie-breakami	 co	 świadczy	 o	wyrówna-
nym	 poziomie	 wśród	 zespołów.	 Długie	 wymiany	 piłek	
i	 efektowne	 zagrania	 to	wizytówka	 tych	 zawodów	 oraz	
prawdziwa	 uczta	 dla	 kibica	 siatkówki.	 Walka	 o	 każdy	
punkt	dostarczała	wielu	emocji.	Dla	uczestników	nie	było	
straconych	piłek,	co	świadczy	o	wielkim	zaangażowaniu	
w	zawody,	dlatego	już	teraz	zapraszamy	do	obejrzenia	re-
lacji	z	tego	wydarzenia.
	 Pełne	 emocji	 był	 półfinał	 między	 zespołami	
Brzeźna	 i	Radomic	 oraz	Karnkowa	 i	Chlebowa,	w	 któ-
rych	zwyciężyły	zespoły	z	Brzeźna	i	Karnkowa	–	to	one	
spotkały	 się	w	wielkim	 finale.	Ostatecznie	 po	 zaciętym	
meczu	 Brzeźno	 odniosło	 upragnione	 od	 lat	 zwycięstwo	
w	 turnieju.	 Trzecie	 miejsce	 wywalczyła	 drużyna	 z	 Ra-
domic,	której	uległ	zespół	z	Chlebowa,	zajmując	czwarte	
miejsce.	Ponadto	w	turnieju	udział	wzięły	drużyny	z	so-
łectw:	Głodowa,	Kłokocka,	Ośmiałowa	i	Popowa.	Najlep-
szym	zawodnikiem	turnieju	został	wybrany	Paweł	Kielik	
ze	zwycięskiego	zespołu	z	Brzeźna.
Turniej	 odbył	 się	 pod	 hasłem	 „UNIKAM	ZAGROŻEŃ-
-UPRAWIAM	SPORT”.	Miał	on	na	celu	upowszechnianie	
kultury	fizycznej	na	terenach	wiejskich,	zwiększenia	ak-
tywności	osób	dorosłych	poprzez	integrację	społeczności	
poszczególnych	 sołectw	 oraz	 prowadzenie	 profilaktycz-
nej	 działalności	 informacyjnej	 i	 edukacyjnej	w	 zakresie	
rozwiązywania	problemów	alkoholowych	 i	 przeciwdzia-
łaniu	narkomanii,	polegający	na	zorganizowaniu	imprezy	
o	charakterze	sportowym	dla	młodzieży	oraz	dorosłych.
	 Podczas	 zawodów	 uczestnicy	 oraz	 kibice	 mogli	
posilić	 się	 przygotowaną	 przez	 obsługę	 szkoły	 pyszną	
grochówką.
	 Po	 zakończeniu	 zmagań	 sportowych	 Andrzej	
Szychulski	 –	 Wójt	 Gminy	 Lipno	 wraz	 z	 Krzysztofem	
Milakiem	–	Sekretarzem	Gminy	Lipno	 i	Mieczysławem	
Warzyńskim	Dyrektorem	 ZS	w	Wichowie	 wręczyli	 za-
wodnikom	 trofea	 oraz	 nagrody.	 Każda	 z	 drużyn	 otrzy-
mała	dyplom,	a	wszyscy	uczestnicy	turnieju	mogli	liczyć	
na	pamiątkową	koszulkę,	specjalnie	przygotowaną	przez	
organizatora	na	tę	okazję.
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VIII Turniej piłki nożnej drużyn sołeckich o Puchar Wójta Gminy Lipno
	 10	 czerwca	 br.	 po	 raz	VIII	 odbył	 się	 turniej	 piłki	 nożnej	 drużyn	 sołeckich	 o	Puchar	Wójta	Gminy	Lipno.	
W	tej	edycji	wzięły	udział	ekipy	z	następujących	sołectw:	Chlebowa,	Ignackowa,	Głodowa,	Karnkowa,	Karnkowskich	
Rumunek	i	Popowa.	Rozgrywki	toczyły	się	w	systemie	„każdy	z	każdym”	w	dwóch	grupach.	Turniej	rozpoczął	się	od	
spotkania	Karnkowa	z	drużyną	Karnkowskich	Rumunek,	co	było	gwarancją	wielu	emocji.	Mimo	upalnej	pogody	za-
wodnicy	stwarzali	dużo	sytuacji	bramkowych.	Co	ciekawe,	w	finale	znowu	zmierzyły	się	zespoły	z	Karnkowa	i	Karn-
kowskich	Rumunek.	Mecz	zakończył	się	remisem	2	:	2	i	o	zwycięstwie	decydowały	rzuty	karne.	Podczas	tegorocznego	
turnieju	drużyna	Karnkowskich	Rumunek	miała	swój	przysłowiowy	„dzień”	i	ponownie	zwyciężyła,	tym	razem	3	:	1.	
III	miejsce	zajęła	ekipa	z	Popowa,	po	ciekawym	meczu	zakończonym	wynikiem	3:2	z	drużyną	Chlebowa,	która	zajęła	
IV	lokatę	w	turnieju.

	 Za	najlepszego	bramkarza	uznano	golkipera	z	Karnowskich	Rumunek	-	Jana	Bartczaka,	który	w	kilku	me-
czach	 imponował	 paradami	 bramkarskimi.	Wyłoniono	 także	 najlepszego	 strzelca	 całego	 turnieju,	 został	 nim	 Szy-
mon	Moszczyński	z	Karnkowa.	Najlepszym	zawodnikiem	turnieju	został	Jakub	Jesionowski.	Puchar	przechodni	dla	
zwycięzców	oraz	statuetki	i	nagrody	dla	zawodników	wręczył	Andrzej	Piotr	Szychulski	–	Wójt	Gminy	Lipno	wraz	
z	Krzysztofem	Milakiem	–	Sekretarzem	Gminy	Lipno.




