2
Drodzy Czytelnicy, Mieszkańcy Gminy Lipno!
Oddajemy w Państwa ręce pierwszy w tym roku
numer „Kwartalnika Gminy Lipno”. Za nami już dwa lata
czasopisma, w którym na bieżąco przekazywaliśmy Państwu uchwały podejmowane przez Radę Gminy, decyzje
i zarządzenia, planowane inwestycje, a także aktualne
relacje z wydarzeń kulturalnych, sportowych i edukacyjnych. Cieszy mnie fakt, że prezentowany biuletyn na stałe
wpisał się w codzienność naszej lokalnej wspólnoty i jest
kolejnym źródłem przekazywanych informacji. Mam nadzieję, że jego syntetyczny materiał zachęci Państwa do
dalszej lektury
W tym szczególnym roku „Święta Solidarności
i Wolności” pragnę nawiązać do słów naszego wielkiego
Rodaka św. Jana Pawła II – „Wolności nie można tylko
posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę”. Wolność i pamięć jest naszym wspólnym zobowiązaniem, a tym bardziej pamięć o wydarzeniach, które miały znaczący wpływ na „odrodzenie samorządu
terytorialnego”. Myśląc o przyszłych pokoleniach musimy dawać świadectwo tej pamięci w czasie, gdy nasza Ojczyzna
jest wolna i wymaga jedynie od nas zgody narodowej, przemyślanych decyzji i roztropności w podejmowaniu działań.
W tym roku mija 30. rocznica wyborów z 4 czerwca 1989, które zakończyły się wielkim zwycięstwem Solidarności. Ich konsekwencją był upadek komunizmu i przemian politycznych nie tylko w Polsce, ale również w całej
Europie Środkowo-Wschodniej. Tegoroczny jubileusz wolnych wyborów jest doskonałą okazją do tego, aby wspólnie
zastanowić się nad wyzwaniami dzisiejszej Polski, dzisiejszymi wyzwaniami dla samorządów, od najmniejszych gmin
do największych, gdzie nawet najdrobniejsze ogniowo tworzy naszą Ojczyznę, jaką jest Rzeczpospolita.
Zachęcam wszystkich mieszkańców Gminy Lipno do radosnego włączenia się w obchody jubileuszu pierwszych wolnych wyborów. Z tej okazji Gmina Lipno przygotowała wydarzenia edukacyjno-kulturalne, które mają na
celu upamiętnienie czerwcowych przemian.
Wraz z początkiem roku obchodziliśmy w naszej gminie Dzień Sołtysa. To wyjątkowe, marcowe święto ma
na celu okazanie wdzięczności i szacunku sołtysom za ich pracę oraz zwrócenie uwagi na szczególną rolę sołtysa
w naszym regionie. Z tego miejsca pragnę pogratulować wszystkim Sołtysom i Członkom Rady Sołeckiej, którzy
zostali wybrani w tegorocznych wyborach Sołtysów i Rad Sołeckich 2019-2024. W bieżącym numerze Kwartalnika
znajdziecie Państwo relację z wyborów, które miały miejsce 31 marca br.
Marzec to również miesiąc, w którym po raz trzeci Świętowaliśmy Gminne Obchody Dnia Kobiet. To piękne i bogate
święto było doskonałą okazją do spotkania, tym razem w Łochocinie. Początek kwietnia to – tradycyjna już w naszej
gminie – wystawa stołów wielkanocnych, która jest zwiastunem nachodzących Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
W nowym numerze Kwartalnika znajdziecie Państwo stałą rubrykę „Nasza historia”, w której opisywać będziemy historię zabytków Gminy Lipno, zasłużonych ludzi naszego regionu, kulturę i obyczaje Ziemi dobrzyńskiej, a także
ważne wydarzenia, które miały miejsce na przestrzeni lat.
Drodzy Czytelnicy, kto chce poznać bieżące wydarzenia z naszego regionu, zapraszam na stronę
www.uglipno.pl. Tymczasem odsyłam Państwa do lektury bieżącego wydania Kwartalnika, w którym znajduje się
wiele ciekawych i wartościowych wiadomości z życia Gminy Lipno.
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Gmina Lipno otrzymała dofinasowanie projektu pn.: „Przebudowa drogi
gminnej nr 170604 C
Kolankowo – Karnkowo”

W dniu 27 marca 2019 r. Zarząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził listę operacji informującą o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”,
w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na
obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na liście znalazło się
71 projektów na łączną wnioskowaną kwotę przyznania
pomocy 46 457 206 zł. Dostępny limit środków tj. 37 141
850,53 zł nie pozwala na objęcie współfinansowaniem
wszystkich pozytywnie ocenionych wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedmiotowego naboru. Wniosek
Gminy Lipno, którego przedmiotem jest dofinansowanie
projektu pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 170604 C Kolankowo – Karnkowo” otrzymał wysoką ocenę punktową
dzięki czemu znalazł się na liście projektów, które otrzymały dofinansowanie. W dniu 28 marca 2019 roku odbyło
się uroczyste podpisanie i wręczanie umów. Gminę Lipno
reprezentowali Wójt Andrzej Szychulski oraz Skarbnik
Izabela Balcerkowska. Kwota pozyskanego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 361 522,00 zł.

no i Krzysztof Baranowski Starosta Lipnowski. Natomiast
poświęcenia dokonał Proboszcz Parafii pw. Św. Jadwigi
w Karnkowie Ks. Daniel Augustyniak. Strażacy z Chlebowa nie ukrywali jak wielka jest ich radość. Fabrycznie
nowy samochód, który zasilił jednostkę strażacką, to dla
nich historyczna chwila. Takie chwile nie zdarzają się często, czekali na ten moment długo. A jak wiadomo lepszy
sprzęt to dla każdego strażaka gwarancja bezpieczniejszej
pracy. W uroczystości, przekazania i poświecenia oprócz
licznej rzeszy strażaków wzięli też udział: Dyrektor Wykonawczy Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Toruniu
Piotr Tomaszewski, Przedstawiciele ZOW Województwa
Kujawsko Pomorskiego ZOSP RP, Przedstawiciele ZOP
ZOSP RP w Lipnie, Przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Lipnie z Komendantem na czele, Władze
Powiatu Lipnowskiego i Władze Gminy Lipno, Prezesi
i Naczelnicy jednostek OSP Gminy Lipno, mieszkańcy sołectwa Chlebowo, zaproszeni goście i sponsorzy.
W trakcie oficjalnej części nie zabrakło tradycyjnie okolicznościowych przemówień i podziękowań.

Będzie nowe boisko
wielofunkcyjne w Jastrzębiu
Uroczyste przekazanie nowego
samochodu ratowniczo-gaśniczego
oraz Spotkanie Noworoczne Druhów
OSP Gminy Lipno
Wart 838 983,00 złotych fabrycznie nowy średni
samochód ratowniczo-gaśniczy marki Volvo jest już w posiadaniu strażaków z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Chlebowie. To już czwarty zupełnie nowy samochód,
który trafił w ostatnich latach do ochotników w gminie
Lipno. Nowy nabytek, który trafił do strażaków w Chlebowie został sfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego (kwota
545 339 zł.) oraz Gminy Lipno, dotacja celowa dla OSP
Chlebowo (kwota 293 644 zł.). Aktu przekazania samochodu na ręce Prezesa Druha Macieja Kowalskiego oraz
kluczyków do auta na ręce Naczelnika Druha Radosława
Grodeckiego z OSP w Chlebowie dokonali: Pani Aneta
Jędrzejewska Członek Zarządu Województwa Kujawsko
Pomorskiego, Andrzej Piotr Szychulski Wójt Gminy Lipno, Andrzej Chojnicki Przewodniczący Rady Gminy Lip-
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W dniu 20 grudnia, w Urzędzie Marszałkowskim
miało miejsce uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie 18 inwestycji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W tym elitarnym gronie znalazła się
również inwestycja Gminy Lipno pn. „Budowa boiska
wielofunkcyjnego z infrastrukturą techniczną przy Szkole
Podstawowej w Jastrzębiu.”
Projekt zakłada wykonanie robót budowlanych
w zakresie budowy boiska wielofunkcyjnego do gry
w koszykówkę i siatkówkę oraz piłkę ręczną o nawierzchni syntetycznej (poliuretanowej) na podbudowie.
Wartość inwestycji szacowana jest na kwotę 696 144,86 zł
z czego dofinasowanie stanowi 441 972,00 zł
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III edycja Gminnych Obchodów
Dnia Kobiet

Uczniowie wyróżnieni Stypendium
Wójta Gminy Lipno

Urząd Gminy Lipno jako organ prowadzący
szkoły od kilku lat realizuje program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Uczniowie, którzy
osiągają szczególnie wysokie wyniki w nauce lub odnoszą
sukcesy naukowe, sportowe bądź artystyczne, są nagradzani Stypendium Wójta Gminy Lipno.
Wśród uczniów Zespołu Szkół w Radomicach po
I półroczu roku szkolnego 2018/2019 to zaszczytne wyróżnienie otrzymali:
Barańczyk Weronika kl. IV a SP
Najmowska Milena kl. IV b SP
Przybyszewska Agata kl. IV b SP
Kowalski Wiktor kl. V a SP
Międzynarodowy Dzień Kobiet to święto o bo- Przybyszewski Szymon  kl. V a SP
gatej i wielokulturowej tradycji, które narodziło się już Przybyszewska Martyna kl. V a SP
w starożytności. I chociaż sama uroczystość była świad- Bejger Piotr kl. V a SP
kiem wielu przemian, epok i pokoleń, to jednak uniwer- Evans Elizabeth kl. V a SP
salne treści tego święta pozostają aktualne do dziś. W tym Siecińska Wiktoria kl. VII b SP
dniu wspominany kobiety silne, niezależne, zdolne do po- Szablewska Paulina kl. VIII a SP
święceń, ale też te ciche, skromne, służące radą i pomocą, Wilmańska Martyna kl. III a PG
będące tuż obok. Tegoroczne Święto Kobiet odbyło się Kłusek Zuzanna kl. III a PG
5 marca 2019 r. w remizie OSP w Łochocinie. Główny ciężar Paszyńska Aleksandra kl. III a PG
Uroczyste wręczenie dyplomów stypendialnych
organizacji przyjęły na siebie panie ze stowarzyszenia Kobiet KONICZYNKA we współpracy z Ośrodkiem Kultury. odbyło się w dniu 28 lutego. Wójt Gminy Lipno Andrzej
W spotkaniu wzięły udział wszystkie Koła Gospodyń i Sto- Szychulski oraz Zastępca Wójta Kazimierz Mątowski złowarzyszenia z gminy Lipno, zaproszone pracownice Urzę- żyli uczniom gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów.
du Gminy, dyrektorki szkół, pracownice instytucji kultury. W gronie wyróżnionych znaleźli się również uczenGośćmi honorowymi Pań był Andrzej Szychulski nice ze Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Różyc– Wójt Gminy Lipno, Krzysztof Baranowski – Starosta kiego w Jastrzębiu. Uroczyste wręczenie Stypendium
Lipnowski, Aneta Jędrzejewska – Członek Zarządu Wo- Wójta Gminy Lipno odbyło się 5 marca 2019. Urojewództwa kujawsko-pomorskiego, którzy złożyli wszyst- czystego aktu wręczenia dyplomów dokonał Przewodkim Paniom serdeczne życzenia, a gospodarzom spotkania niczący Rady Gminy Lipno Pan Andrzej Chojnicki.  
Za bardzo dobre wyniki w nauce  i osiągnięcia w konkursach
wręczyli piękne kwiaty i upominki.
Program teatru BENE NATI z Liceum w Lipnie pozaszkolnych w I semestrze roku szkolnego 2018/2019
pt. „Być kobietą”, był prawdziwą ucztą duchową. Wszyscy   nagrodzone zostały dwie uczennice: Ewelina Lewanuczestnicy byli zachwyceni. Następnie Panie z Łochocina, dowska z klasy VII i Katarzyna Kamińska z klasy VIII.
zaprosiły na uroczystą kolację, świąteczny tort, a że święto przypadło w tradycyjne „ostatki” przy świetnej muzyce
na żywo, uczestniczki bawiły się do północy.
Uroczystość na ok. 200 osób była wspaniale i perfekcyjnie przygotowana przez panie ze Stowarzyszenia
„Koniczynka”, za co serdecznie podziękowała dyr. Oś.
Kultury T. Sztuka. Do spotkania za rok, w Krzyżówkach.
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Mieszkańcy wybrali Sołtysów
i Rady Sołeckie
31 marca odbyły się wybory Sołtysów i Rad Sołeckich we wszystkich sołectwach na terenie Gminy Lipno. W ośmiu sołectwach mieszkańcy wybrali nowych Sołtysów, funkcję tę objęli: w Biskupinie – Mariusz Stasiak,
Krzyżówkach – Agnieszka Taraszkiewicz, Kłokocku –
Stanisław Macieja, Ostrowitku – Zbigniew Śmiłowicz,
Piątkach – Justyna Sadowska, Tomaszewie – Dawid
Politowski, Wichowie – Krzysztof Kwiatkowski i Zbytkowie – Piotr Lubrant. W wielu przypadkach zmianie
uległy również składy Rad Sołeckich. W pozostałych
sołectwach Sołtysi zostali wybrani na kolejną kadencję,
tj.: Barany – Maria Witomska, Białowieżyn – Jan Skwarecki, Brzeźno – Stanisław Jagielski, Chlebowo – Wanda Chłopecka, Chodorążek – Krzysztof Nowakowski,
Głodowo – Zdzisław Czerwiński, Grabiny – Mariusz
Wilmański, Huta Głodowska – Dariusz Miśkiewicz,
Ignackowo – Aneta Sętkowska, Jankowo – Stanisław
Wojciechowski, Jastrzębie – Antoni Kozakiewicz,
Karnkowo – Anna Sikorska, Kolankowo – Beata Cyrankowska, Komorowo – Marianna Smolińska, Lipno
I – Zdzisław Zieliński, Lipno II – Marek Kalinowski,
Łochocin – Maria Dobrowolska, Maliszewo – Piotr
Sikora, Okrąg – Piotr Turowiecki, Ostrowite – Jan
Olsztyński, Ośmiałowo – Patryk Szajgicki, Popowo –
Jacek Laskowski, Radomice – Janusz Lorenc, Rumunki Głodowskie – Stanisław Strużyński, Karnkowskie
Rumunki – Tomasz Wiśniewski, Trzebiegoszcz – Marek Pniewski, Wierzbick – Dorota Lendecka, Złotopole
– Jarosław Kryst.
Po raz pierwszy wybory zostały zorganizowane
w dzień wolny od pracy – niedzielę, przyczyniło się to do
wzrostu frekwencji wyborczej. W wyborach zarządzonych w 2015 roku frekwencja wyniosła 17,1%, a w tegorocznych wyborach wyniosła 19,4% uprawnionych do
głosowania. Wszystkim wyborcom dziękujemy za udział
w wyborach.

Gmina Lipno grała z Wielką
Orkiestrą Świątecznej Pomocy

Dnia 13 stycznia 2019 roku odbył się 27 Finał
WOŚP. Nie byłoby to możliwe gdyby nie pomoc wielu osób i podmiotów oraz ciężka praca wolontariuszy.
Ogromny wkład miała Gmina Lipno, stąd serdeczne podziękowania należą się Wójtowi Andrzejowi Szychulskiemu, który zapewnił nam scenę gdzie odbywały się występy
oraz licytacje. Szkoły z terenu Gminy Lipno biorące udział
w akcji to: SP Jastrzębie, SP Karnkowo, SP Maliszewo,
SP Radomice, SP Wichowo.
Na terenie szkół przed finałem odbyły się liczne
imprezy, w tym kiermasze na których sprzedawano różności poczynając od gadżetów, a kończąc na domowych wypiekach. Odbyły się pokazy taneczne, artystyczne. Rozegrały się turnieje sportowe w różnych dyscyplinach gdzie
zwycięzcy otrzymali pamiątkowe medale.
Główną atrakcją były tradycyjnie licytacje, które
cieszyły się ogromnym zainteresowaniem dzieci, nauczycieli i wszystkich zgromadzonych osób. Każda szkoła miała swoich wolontariuszy, którzy razem z nami pracowali
na rekordowy wynik jaki osiągnęliśmy. Zebrana kwota to:
89.692,05 gr! Jest to sukces nie tylko szkół Gminy Lipno, ale też OSP Złotopole, OSP Radomice, mieszkańców
miasta Lipna i okolicznych miejscowości jak Bobrowniki,
Czarne, Wielgie gdzie na szczególne wyróżnienie zasługują szkoły z powyższych miejscowości z wolontariuszami na czele.
Jakub Klaban – szef sztabu WOŚP w Lipnie

www.uglipno.pl
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VI edycja Gminnej Wystawy
– Stoły Wielkanocne
na Ziemi Dobrzyńskiej
Święta wielkanocne to wyjątkowy czas, w którym
symboliczne obrzędy religijne, tradycja ludowa i świat
przyrody splatają się w jedno. Chrześcijanie świętują zwycięstwo Jezusa nad śmiercią, przyroda budzi się do życia
po zimie, zaś tradycje ludowe zarówno upamiętniają wydarzenia sprzed ponad 2000 lat, jak i podkreślają naturalne
przemiany w przyrodzie - wiosna rozpoczyna nowy cykl
życia, obsiewania, zbierania plonów i cieszenia się nimi.
Jedną z uroczystości, która na stałe wpisała się
w przedświąteczny nastrój i jednocześnie stanowi piękną
wizytówkę naszego regionu jest Gminna Wystawa – Stoły
Wielkanocne na Ziemi Dobrzyńskiej. To już szósta edycja tego przedsięwzięcia, będąca kolebką kultury ludowej,
a także tradycji i wartości wyniesionych z domu.
Tegoroczna wystawa odbyła się 7 kwietnia
w Szkole Podstawowej im. F. Żwirki i S. Wigury w Maliszewie. Gospodarzem spotkania i zarazem głównym
organizatorem był Ośrodek Kultury w Wichowie przy
współpracy ze Szkołą Podstawową w Maliszewie oraz
miejscowym Kołem Gospodyń Wiejskich. Patronat honorowy objął Wójt Gminy Lipno – Andrzej Piotr Szychulski.  
Zebranych gości powitała Dyrektor Szkoły Podstawowej w Maliszewie –   Iwona Kornacka, wyrażając
dużą radość z podjętej inicjatywy. W sam nastrój świąteczny wprowadzili uczestników wystawy uczniowie miejscowej szkoły programem artystycznym przygotowanym
specjalnie na tę okoliczność. Dodatkową atrakcją był występ Orkiestry Strażacko-Parafialnej pod batutą Stanisława Jagielskiego. Potrawy poświęcił i pobłogosławił proboszcz parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Brzeźnie
ks. Jacek Kopczyński. Życzenia świąteczne złożyli
wszystkim zebranym Aneta Jędrzejewska Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Anna Smużewska Przewodnicząca Rady Powiatu w Lipnie i Andrzej
Piotr Szychulski Wójt Gminy Lipno. Po powitaniu gości
nastąpiła bardzo przyjemna   i świąteczna część uroczystości, czyli degustacja tradycyjnych, wielkanocnych potraw.

Z myślą o naszych babciach
i dziadkach
Święta wielkanocne to wyjątkowy czas, w którym symboStyczeń to nie tylko czas kolorowych karnawałów, robienia postanowień noworocznych czy długo
wyczekiwanych przez dzieci i młodzież ferii zimowych.
W tym miesiącu obchodzimy również Dzień Babci
i Dziadka. Takie święto to doskonały moment do spotkania z najbliższymi i czas, aby podziękować ukochanym
dziadkom za ich wielkie serce i troskę. Zarówno jedno,
jak i drugie święto powstało po to, aby wyrazić wdzięczność dla roli babć i dziadków, podkreślając ich ważną,
rodzinną funkcję. Wnuki składają seniorom życzenia,
wręczają bukieciki kwiatów, albo własnoręcznie zrobione laurki. Z okazji tych ważnych dni szkoły podstawowe
z terenu Gminy Lipno, a także placówki instytucji kultury i biblioteki przygotowały specjalne programy artystyczne, będące wyrazem wdzięczności za okazaną przez
dziadków każdego dnia miłość, czułość i cierpliwość.
Babcia i Dziadek w rodzinie to prawdziwy skarb!
Dla swoich wnuków niejednokrotnie są w stanie przenosić
góry. Kochają bezgranicznie, zawsze pomogą, a także chętnie dzielą się swoją życiową mądrością i doświadczeniem.
Wszyscy uczestnicy uroczystości zgodnie stwierdzili, że dziadkowie to najukochańsze istoty na świecie.
Wnuczęta je uwielbiają za ich dobroć i nieustającą troskę, a każdego roku radośnie obchodzony Dzień Babci i Dziadka jest doskonałą okazją do podziękowania
za ich bezwarunkową miłość, opiekuńczość i oddanie.

Obszerna fotorelacja
Gminnej Wystawy - Stoły Wielkanocne
na Ziemi Dobrzyńskiej
na okładce kwartalnika.
www.uglipno.pl
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Konkurs Recytatorski
„Wiosna w poezji”
Wiosna tuż-tuż, a razem z nią zaczyna się sezon dla poetów, pisarzy i recytatorów. Pod koniec marca
w Bibliotece i Świetlicy Wiejskiej w Radomicach odbył
się Konkurs Recytatorski pt. „Wiosna w poezji”. Uczestnikami konkursu były dzieci ze Szkoły Podstawowej im.
Marii Konopnickiej w Radomicach. Mali recytatorzy
zaprezentowali piękne wiersze opisujące kolorową porę
roku, jaką jest wiosna. Oprócz imponujących wystąpień
dzieci ubrane były w ciekawe, wiosenne stroje.
Dzieci zaprezentowały wysoki poziom recytatorski. Komisja miała bardzo trudne zadanie, aby wyłonić
zwycięzców. Po wnikliwej analizie komisja przyznała następujące miejsca:
Klasa „0b”
I miejsce – Nikodem Suski
Wyróżnienie – Lena Ałtyn
Wyróżnienie – Julia Kilanowska
Wyróżnienie – Oliwia Matusiak
Wyróżnienie – Tobiasz Stefański
Wyróżnienie – Amelia Wiśniewska
Klasa „0a”
I miejsce – Lena Gabryszewska
Wyróżnienie – Milena Chojnicka
Wyróżnienie – Roksana Chojnicka
Wyróżnienie – Aleksander Kiełkowski
Wyróżnienie – Lena Szymborska
Wyróżnienie – Zuzanna Urbanowska
Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Bibliotekę Publiczną w Radomicach.
Zwycięzcom gratulujemy, wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.
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Międzynarodowy Dzień Pisarza
w przedszkolu samorządowym
w Karnkowie

W dniu 3 marca obchodzimy Międzynarodowy
Dzień Pisarzy.  Z tej okazji   przedszkolaki  oraz  grupa
Oa miała okazję gościć Państwa Bożenę i Sławomira Ciesielskich, których pasją jest pisarstwo. Państwo Ciesielscy
wprowadzili nas w ciekawy świat książek i przybliżyli
nam „Kim jest pisarz?”. Opowiedzieli  o tym, jak wygląda
warsztat pisarza, co jest niezbędne, aby powstała książka,
jak wygląda poszukiwanie materiałów, a także jakie są ich
ulubione książki  i ulubieni pisarze. Dowiedzieliśmy się,
że każdy z nas ma w sobie talent, tylko musimy go odkryć
i rozwijać. Bardzo miłym akcentem na zakończenie spotkania było przeczytanie wiersza napisanego przez Pana
Sławomira w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”
oraz podpisanie i pozostawienie tomiku swoich wierszy
dla przedszkolaków.

Międzynarodowy Konkurs
„Kangur Matematyczny”
21 marca trzydziestu uczniów Zespołu Szkół
w Radomicach (28   ze szkoły podstawowej i 2 gimnazjalistów) przystąpiło do Międzynarodowego Konkursu
„Kangur Matematyczny”, którego głównym celem jest
popularyzacja matematyki. W tym dniu, uczniowie z całego świata przez 75 minut zmagali się z tymi samymi zadaniami sprawdzającymi umiejętności matematyczne i logiczne myślenie. Uczniowie rywalizowali w kategoriach:
Żaczek, Maluch, Beniamin, Kadet i Junior. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwali nauczyciele – Izabela Ćwiklińska, Anna Kujawska i Bernadeta Szlągiewicz.
Uczniowie i ich opiekunowie z niecierpliwością czekają
na wyniki zmagań matematycznych, które będą ogłoszone
w maju.

www.uglipno.pl

8 EDUKACJA

Zauważyć potrzebujących

Wycieczka do kina

Wolontariusze działający na terenie naszej Szkoły
Podstawowej w Maliszewie aktywnie włączyli się w akcję
charytatywną, której celem jest pomoc innym dzieciom oraz
osobom samotnym, zamieszkującym okolice Maliszewa.
Pierwsza akcja, jaką zorganizowali uczniowie,
polegała na zbiórce słodyczy, które w środę, 19 grudnia,
wolontariusze przekazali wychowankom Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej mieszczącej się w Lipnie. Tego
dnia uczniowie odwiedzili także osoby starsze i wręczyli
im drobne upominki wraz z życzeniami od całej społeczności szkolnej. Nie obyło się bez chwil pełnych wzruszeń.
Organizatorkami akcji i opiekunami Szkolnego
Koła Wolontariatu są: Anna Latecka – Krupczyńska – nauczyciel matematyki i Magdalena Kucińska – nauczyciel
języka angielskiego i opiekun Samorządu Uczniowskiego.

W dniu 19 marca br. uczniowie Zespołu Szkół
w Karnkowie wyjechali do Lipna do kina „Nawojka”.
W ramach Interdyscyplinarnego Programu Edukacji Medialnej „KinoSzkoła” wzięli udział w prelekcji na temat
„Jak wyrażać swoje uczucia? O sztuce Komunikacji”,
a następnie obejrzeli film pt. „Miłość pisana Braillem”.
Zasadniczym celem Programu jest wsparcie uczniów
w rozwoju kompetencji medialnych i społecznych. Wykład
Pani Moniki Głowackiej pozwolił uczestnikom poruszyć
tematy dla nich ważne - choć trudne, rozwinąć wyobraźnię
emocjonalną, pogłębić empatię.
Film pt. „Miłość pisana Braillem” w reż. Michela Boujenah opowiadał o 12-letniej Marie, utalentowanej
wiolonczelistce, która cierpiała na nieuleczalną chorobę
oczu. Mimo tego zamierzała zdać egzamin do prestiżowej
szkoły muzycznej. Niespodziewanie zakochał się w niej
rezolutny Viktor.
Dzięki możliwości utożsamiania się z bohaterami
filmu uczniowie dokonali autorefleksji i podejmowali próbę zrozumienia otaczających ich procesów społecznych.
Udział w Programie zapewnia także korzyści dla
nauczyciela, a mianowicie pozwala realizować podstawę
programową w ciekawej formie, łączyć naukę z rozrywką,
podnieść zaangażowanie uczniów.

Opowieść pt. ,,Ku niepodległej”
w Szkole Podstawowej w Trzebiegoszczu

Poetry Lovers
W dniu 15 lutego br. uczniowie Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu brali udział w powiatowym konkursie
recytatorskim poezji brytyjskiej „Poetry Lovers”, który
odbył się w Szkole Podstawowej w Maliszewie. Nadia
Piątkowska z klasy IV recytowała wiersz Little red, Ewelina Lewandowska z Klasy VII wystąpiła z wierszem „My
doggy ate my homework” zaś Adrianna Jagielska z klasy
I recytowała wiersz „Sweet Dreams”. Uczennice godnie
reprezentowały szkołę angażując się w przygotowanie do
występu.
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22 marca br. uczniowie ze Szkoły Podstawowej
im. Jana Kochanowskiego w Trzebiegoszczu uczestniczyli w pokazie historycznym Grupy Artystycznej Rekonstrukto. Opowieść pt. ,,Ku niepodległej” przybliżyła
słuchaczom sposoby walki o wolność, honor i ojczyznę.
Młodzież podziwiała stroje: szwoleżera, powstańca, kosyniera czy oficera I brygady Legionów Polskich. Dech
w piersiach zaparła kolekcja replik broni używanych przez
powstańców w I wojnie światowej. Aktorzy wytłumaczyli
sytuację Polski, będącej pod zaborami, objaśnili rolę i legendę marszałka Józefa Piłsudskiego w tworzeniu wolnej
Ojczyzny.
Takie ,,żywe” lekcje historii w sposób atrakcyjny
prezentują historię i dzieje Polski . Uczniowie bawili się
świetnie i miło spędzili czas.

KWARTALNIK GMINY LIPNO NR 1/2019

EDUKACJA

Projekt „Getting to know each other”
w Szkole Podstawowej w Wichowie
W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie kl. V
i kl.VI ze Szkoły Podstawowej w Wichowie pod kierunkiem Julity Rudnickiej oraz Małgorzaty Sadowskiej biorą
udział w projekcie edukacyjnym „Getting to know each
other” na platformie eTwinning, polegającym na współpracy międzynarodowej za pośrednictwem mediów elektronicznych. Partnerem tego projektu jest Szkoła Podstawowa Berti w L’lametlla del Valles w Hiszpanii.
Głównym celem projektu jest pisanie listów w języku angielskim do rówieśników z Hiszpanii oraz wymiana informacji na tematy interesujące dzieci. Treść listów
dotyczy przede wszystkim zainteresowań uczniów, rodziny, szkoły, planów na przyszłość.
Projekt pozwala uczestnikom na kształtowanie
umiejętności kluczowych takich jak :
- umiejętność komunikowania się w języku obcym, zarówno w mowie jak i w piśmie;
- umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi
technologiami informacyjno - komunikacyjnymi;
- umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;
- umiejętność pracy zespołowej.
Projekt „Getting to know each other” służy także
promowaniu korelacji międzyprzedmiotowej (j. angielski-informatyka), ale również prowadzona jest współpraca
i wymiana doświadczeń z nauczycielami innego kraju.
Uczniowie do tej pory wzięli udział w następujących działaniach:
- nawiązanie kontaktu z partnerską szkołą poprzez platformę eTwinning (uczniowie na zajęciach informatycznych
przygotowywali prezentację Power Point w języku angielskim w której prezentowali swoją szkołę, region, okolicę,
a przede wszystkim dokonywali swojej autoprezentacji);
- nagrywanie filmów, w których uczniowie przedstawiają
się w języku angielskim, opowiadają o sobie, swojej szkole i zainteresowaniach;
- wymiana listów z hiszpańskimi uczniami;
- wymiana świątecznych kart bożonarodzeniowych.
Kolejnym etapem projektu będzie napisanie listu,
w którym uczniowie podzielą się swoimi świątecznymi
wspomnieniami. Będą również opisywać, jak wygląda
karnawał w ich kraju. Poznają w ten sposób kulturę i obyczaje innej narodowości.
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V edycja Gminnego Konkursu
Ortograficznego o „Kryształową Różę”
w Szkole Podstawowej w Maliszewie
W dniu 27. 03. 2019 r. w Szkole Podstawowej
im. F. Żwirki i S. Wigury w Maliszewie odbyła się V edycja Gminnego Konkursu Ortograficznego o „Kryształową
Różę”. Konkurs wzbudził duże zainteresowanie i wyzwolił wiele emocji zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli.
Przygotowanie do konkursu wymagało od nich systematycznej i wytrwałej pracy, która w finale przyniosła rezultaty i pozwoliła na odniesienie sukcesu. Taka forma pracy
nad poprawnością ortograficzną uczniów to nie tylko ćwiczenia, czasami uciążliwe, ale również wspaniała zabawa,
umożliwiająca sprawdzenie swoich umiejętności i możliwości, kształtująca w uczniach współzawodnictwo, a także pozwalająca na nawiązanie współpracy między szkołami i nauczycielami. Zachęcamy innych nauczycieli do
korzystania z naszych doświadczeń i organizowania konkursów ortograficznych w swoich szkołach. Do konkursu
przystąpili uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Wichowie, ze Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Różyckiego z Jastrzębia i ze Szkoły Podstawowej
im. F. Żwirki i S. Wigury w Maliszewie. Pierwsze miejsce zajęła Julia Nowak ze Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Wichowie. Drugie miejsce zajęła Marcelina
Skrzypińska ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Wichowie. Trzecie miejsce zajęła Aleksandra Bonowicz
ze Szkoły Podstawowej im. F. Żwirki i S. Wigury w Maliszewie.

www.uglipno.pl
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Witamy wiosnę!
Pierwszy dzień wiosny kalendarzowej wypada
21 marca. Marcowe przesilenie jest symbolem nowego początku, do którego trzeba się odpowiednio przygotować.
Chyba wszystkim zdarzyło się topić marzannę – symbol
słowiańskiej bogini zimy i śmierci.
Marzanna – symbol odejścia mroźnej, srogiej
zimy – w rytualny sposób palona, bądź topiona, aby przywołać wiosnę. Zwana także „Marzanką” miała kształt
słomianej kukły o kobiecej postaci. W dawnych czasach
obnoszono ją „po domach” we wsi. Następnie rozbierano,
podpalano i wrzucano płonącą do wody. Obrzędowi temu
towarzyszył śpiew piosenek o tematyce wiosennej.
O tej pięknej i bardzo starej tradycji nie zapomnieli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Radomicach, Wichowie, Karnkowie. Kiedy już oficjalnie pożegnano Panią
Zimę dzieci ze Szkoły Podstawowej w Radomicach udały
się do biblioteki i świetlicy, aby wysłuchać zgadywanek
i wierszy na temat wiosny. Tym bardziej, że 21 marca jest
nie tyko pierwszym dniem wiosny, ale też Międzynarodowym Dniem Poezji. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że po tak
radosnym, kolorowym pożegnaniu zimy i przywitaniu wiosny, ta wyczekiwana przez wszystkich pora roku, na pewno niebawem zawita. Dzięki uprzejmości OSP Radomice
dzieci mogły z biska obejrzeć wóz strażacki i przez chwilę
poczuć się jak dzielny strażak. Radości nie było końca.
W Wichowie z okazji pierwszego dnia wiosny
odbyły się dwa konkursy, których organizatorem był Samorząd Uczniowski pod kierunkiem Gabrieli Krajewskiej.
Pierwszy z konkursów to „Najlepsze przebranie
za panią Wiosnę”. Każda klasa była reprezentowana przez
jakiegoś przedstawiciela. Jury w składzie: Dyrektor Iwona
Rutkowska, Elżbieta Lewandowska i  Krzysztof Kalinowski miało bardzo trudne zadanie do rozstrzygnięcia, gdyż
wiele było pięknych charakteryzacji Pań Wiosenek.
Jednak tak jak w każdym konkursie, trzeba było
wyłonić zwycięzców, choć wybór był niezwykle trudny.
W kategorii grup przedszkolnych i klas I - III
zwycięzcami zostały:
I miejsce - Wiktoria Jankowska - punkt przedszkolny
II miejsce - Amelia Świątkowska - kl. 02
III miejsce - Alicja Sawicka - kl. 01
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W kategorii klas IV - VIII, III zwycięzcami zostały:
I miejsce - Eliza Kankowska - kl. III PG
II miejsce - Julia Ciarkowska - kl. VI
III miejsce - Wiktoria Kozłowska - kl. V
W tym dniu odbył się też konkurs „Jeden z sześciu”, który poprowadziła uczennica kl. III PG Julia Chojnicka. Konkurs ten został przeprowadzony na wzór telewizyjnego teleturnieju „Jeden z dziesięciu”.
Każdą klasę reprezentował jeden uczestnik, a byli to:
kl. IV - Julia Przybyszewska
kl. V - Natasza Szychulska
kl. VI - Laura Sikorska
kl. VII - Adrian Laskowski
kl. VIII - Anna Jankowska
kl. III - Daria Siudzińska
Najlepszą w tym konkursie okazała się uczennica
kl. III PG Daria Siudzińska.
Po zakończeniu konkursów Dyrektor szkoły Iwona Rutkowska wręczyła nagrody zwycięzcom.
O tradycji żegnania zimy i powitania wiosny nie
zapomniały dzieci z punktu przedszkolnego w Wichowie
i przedszkola w Karnkowie. Maluchy przygotowały symboliczną Marzannę, a wiosnę powitały wesołymi piosenkami.
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Projekt e-aktywni zakończony

Miło nam poinformować, iż Nasza Gmina Lipno
wraz z Partnerem Fundacją Wspierania Zrównoważonego
Rozwoju zakończyła realizację projektu grantowego pod
tytułem „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców
Gminy Lipno” w ramach „E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”.
Wartość projektu grantowego: 149 500,00 zł
Celem projektu było podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych wśród min.
90% uczestników objętych szkoleniami kompetencji cyfrowych do 31.07.2019 r.
Planowanym i zrealizowanym efektem realizacji
projektu jest przeszkolenie 267 osób dorosłych powyżej
25 roku życia objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z Internetu (w tym z e-usług). W ramach realizowanego projektu zakupione zostały komputery, które po zakończeniu szkoleń zostały przekazane do
Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Radomicach.
W ramach projektu odbyły się szkolenia z następujących
tematów:
W zależności od potrzeb mogą być one realizowane z następujących tematów:
• Działam w sieciach społecznościowych
• Kultura w sieci
• Moje finanse w sieci
• Rodzic w Internecie
• Tworzę własną stronę internetową, blog
• Mój biznes w sieci
• Rolnik w sieci
Szkolenia odbywały się w dogodnych terminach na terenie naszej gminy w przyjaznej atmosferze. Prowadzone
były przez profesjonalnych doświadczonych instruktorów,
którzy zadbali o przekazanie wiedzy w dogodnej dla Państwa formie.
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Opowieści o Toruniu, Krakowie
i Warszawie, czyli spotkanie z legendą
Kraków, Toruń i Warszawa to jedne z najstarszych
i najciekawszych miast Polski. Piękne uliczki otoczone zabytkowymi budowami przypominając bogatą historię naszego kraju. Historie ich powstania, najciekawsze zabytki
i ciekawostki z nimi związane mogli usłyszeć uczniowie
ze Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Różyckiego.  
Lekcje biblioteczne podzielone zostały na trzy spotkania.
Podczas zajęć dzieci poznały legendy toruńskie, krakowskie i warszawskie. Z zainteresowaniem wysłuchały opowieści  o „Warsie i Sawie”, „Hejnale z wieży Mariackiej”,
„Toruńskich pienikach” czy „Krzywej wieży”.
Pomimo, iż legendy cieszą się mniejszą popularnością wśród dzieci niż bajki czy baśnie, to jednak poznanie i czytanie takich utworów może być niemniej ciekawe,
a zarazem pożyteczne, o czym przekonali się uczniowie
podczas zorganizowanych dla nich zajęć.
Miło spędzone przedpołudnie z legendami w bibliotece na pewno pozostanie w pamięci uczniów i zachęci do czytania legend nie tylko o tych miastach, ale
i o rożnych zakątkach naszego kraju.

Tłusty czwartek w Wiejskim Domu
Kultury w Trzebiegoszczu
„Gdy w tłusty czwartek człek w jedzeniu pofolguje, łaskawy Pan Bóg grzech obżarstwa daruje”. Tłusty
czwartek , ostatni czwartek przed Wielkim Postem, znany jest także jako zapusty. Tłusty czwartek rozpoczyna
ostatni tydzień karnawału. W Polsce oraz w katolickiej
części Niemiec, wedle tradycji, w tym dniu dozwolone
jest objadanie się. Ponieważ data tłustego czwartku zależy
od daty Wielkanocy, dzień ten jest świętem ruchomym.
W tym roku „święto łasuchów” przypadało 28 lutego. Najpopularniejsze potrawy to pączki i faworki, zwane również
w niektórych regionach chrustem lub chruścikami. Według
jednego z przesądów, jeśli ktoś w tłusty czwartek nie zje
ani jednego pączka – w dalszym życiu nie będzie mu się
wiodło. Żeby tradycji stało się zadość Wiejski Dom Kultury w Trzebiegoszczu wraz z Kołem Pań Trzebiegoszcz/
Jankowo dla mieszkańców pobliskich miejscowości
przygotował wspólne celebrowanie „tłustego czwartku”.
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Ferie bez nudy

zawierać prawidło napisany i narysowany komiks. Na
koniec zajęć uczestnicy przygotowali własne pomysły na
scenariusze w formie streszczenia na 1,5 strony.
Zbigniew Masternak to prozaik, scenarzysta
filmowy, reportażysta i... piłkarz. Pochodzi z Piórkowa, mieszka w Puławach. Ukończył szkołę podstawową
w Baćkowicach  z Nagrodą Dyrektora Szkoły dla Najlepszego Ucznia w Historii Szkoły. Potem ukończył z wyróżnieniem Liceum Ogólnokształcące im. B. Głowackiego
w Opatowie. Studiował prawo na UMCS w Lublinie, następnie filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim,
lecz żadnego z tych kierunków nie ukończył. W 2009 roku
ukończył scenariopisarstwo w Krakowskiej Szkole Filmu
i Komunikacji Audiowizualnej.
Pierwsze opowiadania zaczął pisać już w szkole
podstawowej. Debiutował prozą w 2000 roku na łamach
„Twórczości”. Pracuje nad autobiograficznym cyklem
powieściowym „Księstwo”. Na podstawie trzech ksiąg
Zajęcia plastyczne, rozgrywki gier planszowych, „Chmurołap” (2006), „Niech żyje wolność”(2006) i „Scywarsztaty taneczne, zabawy i spotkania z lekturą – to wszyst- zoryk”(2008), reżyser Andrzej Barański nakręcił film
ko było możliwe dzięki bogatemu programowi przygoto- „Księstwo”. W 2014 r. ukazała się księga czwarta cyklu
wanemu przez biblioteki i świetlice wiejskie gminy Lipno. pt. „Nędzole”, którą zamierza sfilmować Krzysztof ZanusMłodzi czytelnicy mogli wziąć udział w zajęciach si. W 2012 r. cykl powieściowy „Księstwo” zdobył Naplastycznych i tanecznych, a także spróbować swoich sił grodę im. W. Orkana. Masternak jest także współautorem
podczas turnieju gier planszowych. Podczas tegorocz- książki „Kino polskie 1989 - 2009. Historia krytyczna”
nych ferii nikt na nudę nie mógł narzekać. Dodatkową oraz noweli filmowej „Jezus na prezydenta!”.
atrakcją był wyjazd na łyżwy zorganizowany przez filię
Jego twórczość jest tłumaczona na języki obce:
biblioteczną w Jastrzębiu. Placówki miały do zaoferowa- wietnamski, mongolski, macedoński, ukraiński, rosyjski,
nia cały wachlarz zajęć przygotowany z myślą o uczniach, białoruski, bułgarski i niemiecki. Masternak to najczęściej
którzy mieli przez sobą dwa tygodnie wolnego. W trak- filmowany pisarz młodego pokolenia. Stypendysta Homicie ferii zajęcia odbywały się dwa razy, a w Radomicach                                      nes Urbani. W 2011 roku pisarz otrzymał Świętokrzyską
i Trzebiegoszczu trzy razy w tygodniu, ponieważ do akcji Nagrodę Kultury. Nominowany do tytułu Człowiek 25-ledołączyła świetlica.
cia w Województwie Świętokrzyskim.
Zbigniew Masternak jest też zapalonym piłkarzem. Od 2011 r. do 2013 r. grał w piłkę błotną w BKS
Roztocze Krasnobród, LC Chełm, od 2016 gra w FC
Rebeliant Kraków. Został 3-krotnym Mistrzem Polski
w piłce błotnej, 4-krotnym zdobywcą Pucharu Polski,
brązowym medalistą Błotnej Ligi Mistrzów, 4-krotnym
Królem Strzelców Mistrzostw Polski i 2-krotny Królem
Strzelców Pucharu Polski. Jest kapitanem Reprezentacji
Polskich Pisarzy w piłce nożnej, a także laureatem tytułu
„Piłkarska Osobowość Lubelszczyzny 2015”.

Warsztaty
ze Zbigniewem Masternakiem

14 marca w budynku Biblioteki Publicznej
i Świetlicy Wiejskiej w Radomicach uczniowie ze szkół
podstawowych w Jastrzębiu, Karnkowie, Trzebiegoszczu
i Wichowie uczestniczyli warsztatach z pisania komiksów
i scenariuszy.
Podczas zajęć młodzież miała okazję dowiedzieć się jak wygląda konstrukcja scenariusza filmowego.
Wspólnie omówiono konstrukcję głównego bohatera i bohaterów drugiego planu, jak pisać dialogi i co powinien
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Historia dworu
w Jastrzębiu

NASZA HISTORIA

Jastrzębski dwór, albo pałac, jak zwykli mawiać
okoliczni mieszkańcy, z otaczającym go parkiem, od niepamiętnych czasów był świadkiem wielu wydarzeń splatających ze sobą lokalne dzieje z ważnymi wydarzeniami
historycznymi. We wspomnieniach jeńca Józefa Rozen
odnajdujemy następującą relację: wiadomość o zakończeniu II wojny światowej wywołała ogromną radość
i euforię. Niemal co drugi dzień, w jastrzębskim dworze,
organizowano liczne zabawy, przygrywając do tańca na
akordeonie, albo na skrzypcach. Była to radość powierzchowna i bardzo hałaśliwa1. Podobnych wydarzeń w dworze ostatniego ziemianina Różyckiego było wiele.
Najstarszym zabytkiem Jastrzębia jest zespół
dworsko-parkowy położony na skraju wsi po wschodniej
stronie drogi wiodącej z Lipna w kierunku północnym do
Grodzenia, a następnie do Obór oraz krzyżującej się z nią
drogi wiejskiej prowadzącej w kierunku wschodnim do
drogi Lipno-Rypin.
Powstanie obecnego układu dworsko-parkowego
datuje się na początek XIX w. Natomiast w materiałach
źródłowych nie znaleziono żadnych informacji na temat
wcześniejszej zabudowy. Prawdopodobnie musiała istnieć
w końcu XVIII w. jakaś siedziba mieszkalna ówczesnych
właścicieli majątku – Rokickich, ponieważ źródła historyczne dowodzą, że zamieszkiwali oni właśnie Jastrzębie.
Być może budynek wyglądem był zbliżony do wiejskich
chałup, co było dość powszechne dla drobnej szlachty.
Jednocześnie z budową drewnianego dworu w stylu klasycystycznym założono park krajobrazowy ze stawem.
Na środku stawu znajdowała się zadrzewiona wyspa.
Pierwotnie dwór był prostą, parterową budowlą o zarysie
wydłużonego prostokąta, z wysokim czterospadowym dachem. Typowy układ pomieszczeń o założeniu osowym
posiadał sień od frontu i salon od strony ogrodu. Rozbudowa dworu o reprezentacyjne, murowane skrzydło prawdopodobnie nastąpiła pod koniec XVIII w. z inicjatywy
Leonarda Wilczewskiego. Jednak na początku XIX w.2.

Kazimierz Różycki wprowadził w majątku wiele
zmian. Był on pomysłodawcą i realizatorem wielu zmian
w zespole dworskim. Założył sad przy parku, wzbogacił
drzewostan o nowe nasadzenia, w tym aleję grabową,
urządził kort tenisowy. Po dobudowie do dworu murowanego skrzydła z dwiema kondygnacjami zmienił się styl
dworu z klasycystycznego na eklektyczny. W tym samym
czasie zbudowano murowane zabudowania folwarczne
otoczone murem z cegły, natomiast część parkowa otoczona była murem drewnianym. Wyspę z brzegiem łączył
stały drewniany mostek.
Wraz z wybuchem II wojny światowej majątek
ziemski Jastrzębie został przejęty przez niemieckie władze
okupacyjne, a sam dziedzic Różycki zostaje aresztowany.
Wraz z tymi wydarzeniami nastąpił trudny czas prześladowań i wygnania. Po zakończeniu wojny grunty folwarczne
rozparcelowano, a dwór przejął Urząd Gminy. W budynku
dworskim mieściła się Gromadzka Rada Narodowa, a następnie Klub „Rolnika” oraz mieszkania komunalne. Od
1955 r. siedzibę też posiadała Biblioteka Publiczna.
Pod koniec lat pięćdziesiątych, w miejscu dawnej
zabudowy folwarcznej, postawiono budynek szkoły. Z kolei na początku lat siedemdziesiątych wydzielono działkę
z dworem, a pozostałą część przekazano Nadleśnictwu Państwowemu w Skępem na potrzeby szkółki zadrzewionej.
W 1979 r. Nadleśnictwo w Skrwilnie przekazało
park w Jastrzębiu na cele rekreacyjne. Park w Jastrzębiu
na podstawie uchwały WRN we Włocławku z 15 czerwca
1983 r. otrzymał status Parku Wiejskiego i został objęty
ochroną konserwatorską.

Fot. E. Włodarczyk

Fot. E. Włodarczyk
1 Cz. K. Chojnicka, Mała i duża historia, Lipno 2009, s. 85.

W NASZYM NOWYM DZIALE
GMINA LIPNO
NA KARTACH HISTORII

2  R. Specjalski, Jastrzębie wieś-gmina-gromada, Włocławek 2002, s. 30.
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Mistrzostwa w szachach drużynowych
W dniu 11 stycznia br. w Bydgoszczy odbyły
się Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Szkół Podstawowych w szachach drużynowych. W zawodach brało udział 13 drużyn. Turniej rozgrywany był systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund z czasem 15’ na
zawodniku. Drużyny rywalizowały w czteroosobowych
składach (3 chłopców + 1 dziewczyna - grająca na czwartej szachownicy).
            Drużyna SP Karnkowo wygrała 3 mecze, 1 zremisowała i 3 przegrała. Zdobyła 7 pkt. meczowych i 14,5
pkt. małych. Zajęła w całej rywalizacji V miejsce w województwie. Najlepsza w drużynie była Elżbieta Jesionowska, która zdobyła 7 pkt. wygrywając wszystkie mecze.
Skład drużyny:   Mikołaj Poćwiardowski -   klasa IIIc
gimnazjum, Kamil Jędrzejewski - klasa IIIa gimnazjum,
Kacper Pawłowski - klasa IIIa gimnazjum, Elżbieta Jesionowska - klasa VIII,
Rezerwowa:  Natalia Nowicka - klasa VIII. Opiekun drużyny K. Lewandowski.

Skład zespołu Gminy Lipno to: Bartczak Jan, Bartczak Rafał, Bartczak Łukasz,. Jesionowski Damian,.
Jesionowski Arkadiusz, Podlas Jakub, Kaczorowski
Marcin, Rozpędowski Marcel, Dykowski Adrian, Borkowski Sławomir, Majewski Damian, Bartczak Jakub,
Gajda Tomasz, Pyszorski Mariusz, Bartczak Mateusz,
Sadowski Dariusz, Markowski Kamil, Falkowski Filip, Adamski Marcin. Całej drużynie gratulujemy!

Turniej tenisa stołowego
Czterdziestu dwóch zawodników wzięło udział
w turnieju tenisa stołowego o puchar Instal Centrum,
który odbył się 24 lutego 2019 r. w Szkole Podstawowej
w  Wichowie. Zawodnicy rywalizowali w dwóch kategoriach: Open i 45+. Czołowe lokaty zajęli:
Kategoria Open:
1. Piotr Milczarski (Olimpijczyk Jeżewo)
2. Mirosław Narowski (LZS Wichowo)
3. Błażej Woźniakowski (Gniezno)
4. Robert Kapeliński (LZS Jastrzębie)
5. Rafał Kamiński (Fala Nowy Duninów)
6. Mateusz Bytner (Sokół Gniewkowo)
Kategoria 45+:
1. Robert Różyński (Borówno)
2. Ryszard Szudzikowski (Włocławek)
3. Piotr Adamczak (Trzemeszno)
4. Mirosław Szatkowski (Włocławek)
5. Arkadiusz Goździk (TKKF Radziejowianka)
6. Józef Wojciechowski  (TKKF Radziejowianka)

II miejsce
we Włocławskiej Futsal Lidze

Spotkanie z koszykarzami Anwilu

W niedzielę (3.02.2019r.) na parkiecie Hali Mistrzów we Włocławku rozegrany został finał trzeciej edycji Włocławskiej Futsal Ligi organizowanej przez TSR
Kujawy. Drużna z Gminy Lipno zajęła II miejsce, które
niewątpliwie jest dużym sukcesem. W finałowym meczu
emocji było bardzo dużo. Nasza drużyna prowadziła przez
większość meczu, jednak w ostatnich minutach uległa
przeciwnikowi - ZSCKR Kowal wynikiem 7:9. W trzeciej
edycji Włocławskiej Futsal Ligi wzięło udział jedenaście
drużyn.

www.uglipno.pl

W połowie marca Szkołę Podstawową im. Jana
Pawła II w Wichowie odwiedził niecodzienny gość.
13 marca 2019r.  szkoła podstawowa w Wichowie gościła
aktualnego mistrza Polski w koszykówce zespołu Anwil
Włocławek. Klub reprezentowali zawodnicy Olek Czyż
i Chase Simon wraz Dyrektorem klubu Hubertem Hejmanem. Koszykarze opowiedzieli uczniom o swoich osiągnięciach i sukcesach, jak również zaprezentowali pokaz
rzutów do kosza.
Spotkanie z koszykarzami rozpoczął występ taneczny naszych uczennic: Laury Sikorskiej i Aleksandry
Czajkowskiej z kl. VI.
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XV Turniej Piłki Siatkowej
Drużyn Sołeckich
W niedzielę 10 marca 2019r. odbył się jubileuszowy, XV Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Sołeckich
o Puchar Wójta Gminy Lipno w sali gimnastycznej przy
Zespole Szkół w Wichowie.
W zawodach ostatecznie wzięło  udział 7 zespołów. Niestety coraz mniej drużyn decyduje się na udział
w rozgrywkach, ale tym bardziej trzeba docenić zaangażowanie wieloletnich uczestników tego cyklu zawodów.
Turniej był rozgrywany w dwóch grupach. Niektóre mecze  kończyły się tie-breakami co świadczy o wyrównanym poziomie wśród zespołów. Długie wymiany piłek,
efektowne zagrania to wizytówka tych zawodów od wielu
lat. Walka o każdy punkt dostarczała wielu emocji – tutaj
nie było straconych piłek.
Pełne emocji był półfinał między zespołami
Brzeźna i Radomic oraz  Głodowa i Chlebowa, w których
zwyciężyły zespoły z Brzeźna i Chlebowa – to one spotkały się w wielkim finale. Ostatecznie  po zaciętym meczu
drużyna z Chlebowa pokonała 2:1 w setach ubiegłorocznego zwycięzcę, czyli siatkarzy z Brzeźna. Trzecie miejsce wywalczyła podobnie jak w ubiegłym roku  drużyna
z Radomic, której uległ zespół z Głodowa, zajmując czwarte miejsce.   Ponadto w turnieju udział wzięły drużyny
z sołectw: Kłokocka, Ośmiałowa i Popowa. Najlepszym
zawodnikiem turnieju został wybrany Kamil Chłopecki,
ze zwycięskiego zespołu z Chlebowa.
Turniej odbył się pod hasłem „UNIKAM ZAGROŻEŃ-UPRAWIAM SPORT”. Miał on na celu upowszechnianie kultury fizycznej na terenach wiejskich,
zwiększenia aktywności osób dorosłych poprzez integrację społeczności poszczególnych sołectw oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałaniu 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.
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Po zakończeniu zmagań sportowych Wójt Gminy Lipno - Andrzej Szychulski wraz z Sekretarzem Gminy Lipno - Krzysztofem Milakiem oraz Dyrektorem ZS
w Wichowie Iwoną Rutkowską wręczyli zawodnikom trofea oraz nagrody.
Powyższe działania realizowane były dzięki
wsparciu finansowemu Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
Dziękujemy wszystkim zawodnikom za stworzenie naprawdę ciekawego widowiska, wszystkim przybyłym gościom i kibicom za doping dla swoich ulubieńców.

Testy sprawności z SKSonTour

W dniu 19.03.2019 r. grupa uczniów klas IV
i V ze Szkolnego Klubu Sportowego działającego w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Radomicach wraz
z opiekunem Ewą Lewicką uczestniczyli w zajęciach
zorganizowanych w ramach akcji SKSonTour. Zajęcia te
odbyły się w Zespole Szkół Samochodowych we Włocławku. Uczniowie poddani byli testom sprawności, jak
również doskonale bawili się, poznając nowe formy aktywności. Uczestnicy mieli do pokonania 10 stacji. Na
stacji mistrzów, Aneta Szczepańska - srebrna medalistka
olimpijską z Atlanty - zaprezentowała młodym sportowcom podstawowe elementy judo i przekazała ogromną
dawkę motywacji. Na stacji wioślarskiej był obecny polski sternik, Ryszard Kubiak, brązowy medalista igrzysk
olimpijskich z Moskwy. To właśnie on najgłośniej kibicował wiosłującym SKSiakom! Były też deskorolki, ścianka
wspinaczkowa, refleksomierz, pierwsza pomoc  i lubiana
przez wszystkich fotobudka.
Obecność olimpijczyków, bicie rekordów oraz
inne niespodzianki wyzwoliły u wszystkich  mnóstwo pozytywnej energii. To dzień pełen wrażeń, wyzwań, motywacji i sportowych atrakcji.
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