


narodowy Dzień Strażaka. W naszej gminie był to również dzień pełen radości i świętowania. Pragnę raz jeszcze 
złożyć najlepsze życzenia i wyrazy uznania za znakomitą pracę strażaków OSP z terenu Gminy Lipno, ofiarną służbę 
i bezcenną działalność społeczną. Ryzykujecie często własnym zdrowiem i życiem, spieszycie, by zdążyć z pomocą na 
czas, angażujecie się całym sercem w działalność ratowniczą i społeczną, jesteście wzorem nie tylko rzetelności, ale też 
szlachetnej postawy. Strażackie remizy OSP mają ważne i szczególne znaczenie w życiu naszej lokalnej wspólnoty, po-
dobnie jak tradycje przekazywane wiernie pokoleniom. Jestem przekonany, że etos strażaka powinien być nieustannie 
otaczany najwyższym szacunkiem i stanowić element obywatelskiego wychowania. W  tym miejscu pragnę przytoczyć 
słowa Ojca Świętego Jana Pawła II wygłoszone do licznie zgromadzonych strażaków podczas audiencji generalnej 
w Watykanie, odbywającej się we wrześniu 2003 roku gdy mówił: „skarbem bezcennym jest to, kiedy człowiek może 
dostrzec w postawie innego człowieka, jak w zwierciadle odbicie Miłości doskonałej, a w pełnej oddania i poświęcenia 
pracy strażaka można zobaczyć, że człowiek jest powołany do pomocy bliźniemu – pomocy, która nie ma granic i która 
w najtrudniejszych sytuacjach wyciąga do człowieka pomocną dłoń”. Jestem dumny z Waszej społecznej i patriotycznej 
postawy, z pracy na rzecz swojej miejscowości, gminy, powiatu.  Strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Lipno 
dziękuję za piękną współpracę, wspaniałą postawę i wrażliwość okazywaną tym, którym niosą bezcenną pomoc.   
 Miesiąc maj to również Obchody Uchwalenia Konstytucji. Wydarzenia sprzed lat przywodzą pamięć 
o podjęciu największej w dziejach Polski reformy ustroju państwa. Wartości zawarte w pierwszej pisanej konstytu-
cji w Europie – wolność wyznania, równość wobec prawa, tolerancja, podział władzy, rządy oparte na woli naro-
du – stały się fundamentem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Podobna myśl przyświecała wydarze-
niom z 4 czerwca 1989 r. Dziś świętujemy 30. rocznicę wolnych wyborów i w konsekwencji upadek komunizmu 
i przemian politycznych. Tegoroczny jubileusz jest doskonałą okazją do wspólnych przemyśleń nad wyzwania-
mi dla samorządów, począwszy od najmniejszych gmin do tych największych, które tworzą naszą Małą Ojczyznę.
 W nowym numerze Kwartalnika znajdziecie Państwo m.in.: sprawozdanie z  IX Sesji Absolutoryjnej Rady 
Gminy Lipno, informację o budowie miejsc rekreacji i otwartej strefy aktywności na terenie naszej gminy, relację ze 
wspomnianych wcześniej uroczystości jak Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dzień Strażaka, a także Dzień Ro-
dziny połączony z Dniem Dziecka, który miał miejsce w szkołach, domach kultury, świetlicach i remizach OSP. 
 Drodzy Czytelnicy, kto chce poznać bieżące wydarzenia z naszego regionu, zapraszam na stronę internetową 
www.uglipno.pl. Jednocześnie odsyłam Państwa do lektury bieżącego wydania Kwartalnika, w którym znajduje się 
wiele ciekawych informacji z życia naszej gminnej wspólnoty. 
 
       Życząc miłej lektury pozostaję z wyrazami szacunku
        
                Andrzej Piotr Szychulski
        

                    Wójt Gminy Lipno
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Drodzy Czytelnicy, Mieszkańcy Gminy Lipno!

 Oddajemy w Państwa ręce - drugie w tym roku 
- wydanie Kwartalnika, które jest jednocześnie podsumo-
waniem dotychczasowych działań bogatych w nowe ini-
cjatywy, inwestycje i ważne wydarzenia. 
 Wielokrotnie podkreślam, jak wielkie znacze-
nie dla rozwoju naszej gminy ma lokalna społeczność. 
Zarówno osoby indywidualne, przedsiębiorcy, a także 
organizacje pożytku publicznego są ważnym ogniwem 
w realizacji zaplanowanych działań. Dzięki podejmowa-
nej współpracy i partnerstwie życie Gminy Lipno obfituje 
w wiele cennych pomysłów, które przełożyły się na war-
tościowe projekty, inwestycje, wydarzenia sportowe i te 
o charakterze edukacyjno-kulturalnym. 
 Drodzy Państwo! 4 maja obchodziliśmy Między-

Redakcja „Kwartalnika Gminy Lipno”:
Redaktor naczelny: Ewa Rozen - Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Lipno z siedzibą w Radomicach,
Krzysztof Milak - Sekretarz Gminy Lipno;
Materiały i zdjęcia: Instytucje kultury i jednostki organizacyjne Gminy Lipno;
Wydawca: Gmina Lipno, ul. Mickiewicza 29, 87-600 Lipno. Nakład 1000 egz. 
Skład i druk: SZYMA TECH Sp. z o.o. 87-800 Włocławek, ul. Toruńska 148, tel. 535 775 950, kontakt@szymatech.pl

KWARTALNIK GMINY LIPNO NR 2/2019 www.uglipno.pl



SAMORZĄD     3

Uroczyste wręczenie umów w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020
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Wójt Gminy Lipno uzyskał 
absolutorium za 2018 rok

 Podczas IX Sesji Rady Gminy Lipno, która odby-
ła się w dniu 19 czerwca br., Radni udzielili Wójtowi An-
drzejowi Szychulskiemu wotum zaufania i absolutorium 
za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.
 Po raz pierwszy, zgodnie z wprowadzoną 
w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, 
mającą na celu zwiększenie udziału obywateli w procesie 
wybierania, funkcjonowania i kontrolowania organów pu-
blicznych, Wójt przedstawił Radzie Gminy raport o stanie 
gminy. Dokument ten zawiera opis sytuacji społeczno – go-
spodarczej Gminy Lipno, realizowanych działań przez nasz 
samorząd w poprzednim roku, a także stan realizacji polityk, 
programów, strategii i uchwał Rady Gminy w 2018 r. Rada 
rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana 
jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi.
Przewodniczący Rady Gminy Lipno Andrzej Chojnicki 
podkreślił na zakończenie debaty, że działania realizowa-
ne przez Wójta Gminy Lipno przyczyniają się do rozwoju 
Gminy i polepszają jakość życia jej mieszkańców, dlatego 
zasadne jest udzielenie Wójtowi wotum zaufania.
 Za udzieleniem wotum zaufania głosowało 
12 radnych, a jedna wstrzymała się od głosu. 
 Kolejnym punktem porządku obrad było udzie-
lenie Wójtowi absolutorium. Jest to jeden z najistotniej-
szych ustawowych środków kontroli Rady Gminy nad 
działalnością Wójta. Po zakończeniu roku budżetowego 
Rada Gminy ocenia pracę organu wykonawczego – Wójta, 
w zakresie działalności finansowej Gminy. Wójt podczas 
Sesji przedstawił Radzie sprawozdanie z wykonania bu-
dżetu za rok 2018. Po przedstawieniu sprawozdania, wy-
słuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, którą 
przedstawił jej Przewodniczący Józef Górnicki oraz opinii 
Regionalnej Izby Obrachunkowej Radni udzielili absolu-
torium Wójtowi Andrzejowi Piotrowi Szychulskiemu. Za 
udzieleniem absolutorium głosowało 12 radnych, przeciw-
ko był 1 radny. Przewodniczący Rady Gminy Lipno, wraz 
z Radnymi Rozpędowską Anną i Jabłońską Małgorzatą, 
w imieniu całej Rady, wręczyli Andrzejowi Szychulskie-
mu kwiaty jako podziękowanie za wykonaną pracę. Wójt 
podziękował wszystkim Radnym za współpracę podczas 
realizacji budżetu, Sołtysom oraz pracownikom gminnych 
jednostek organizacyjnych. 
Z raportem o stanie gminy, sprawozdaniem oraz opi-
nią RIO można zapoznać się na stronie internetowej 
http://uglipno.esesja.pl/.

 11 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim odbyło 
się podpisanie umów na dofinansowanie 13 projektów w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Łącz-
na kwota wsparcia wynosi 3,3 miliona złotych. Umowy 
wręczyli przewodniczący sejmiku województwa Ryszard 
Bober i wicemarszałek Dariusz Kurzawa.
 Blisko 2 miliony złotych trafiło do gminnych sa-
morządów na budowę targowisk. Utwardzone, zadaszone, 
oświetlone, wyposażone w miejsca parkingowe i sanita-
riaty place posłużą lokalnym sprzedawcom i rolnikom. 
 W tym elitarnym gronie znalazła się Gmina Lip-
no, której projekt pn. „Budowa targowiska gminnego 
przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów.” 
uzyskał dofinasowanie w kwocie 999 990,00 zł. 
 W uroczystym podpisaniu umów udział wzię-
li Wójt Gminy Andrzej Szychulski wraz ze Skarbnikiem 
Izabelą Balcerkowską. 

Budowa Otwartej Strefy Aktywności 
w miejscowości Radomice 

 Trwają prace odbiorowe związane z oddaniem do 
użytkowania Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości 
Radomice. Obiekt jest dofinansowany ze środków Fundu-
szu Rozwoju Kultury Fizycznej i realizowany w ramach 
„Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekre-
acyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Stre-
fy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018”.
 Otwarta Strefa Aktywności została zrealizowana 
w wariancie rozszerzonym (wg wymienionego i  obejmuje 
budowę i montaż:
- siłowni plenerową (6 różnych urządzeń),
- strefy relaksu (4 ławki montowane na stałe do pod-
łoża, urządzenia do gier edukacyjnych montowane na 
stałe do podłoża np. szachy/warcaby)
- plac zabaw o charakterze sprawnościowym (3 urzą-
dzenia) z ogrodzeniem.
 Oddanie do użytkowania obiektu planowane jest 
na początku lipca. 
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	 17	kwietnia	2019	w	Świetlicy	Wiejskiej	w	Rado-
micach	odbyło	 się	 uroczyste	 spotkanie	Sołtysów	Gminy	
Lipno	z	Radnymi,	władzami	gminy	i	powiatu	lipnowskie-
go	 podczas,	 którego	 Sołtysi	 otrzymali	 okolicznościowe	
podziękowania	 za	minioną	 kadencję	 oraz	 zaświadczenia	
o	 wyborze	 na	 nową	 kadencję.	 Andrzej	 Piotr	 Szychul-
ski	–	Wójt	Gminy	Lipno	podziękował	wszystkim	Sołty-

Uroczyste spotkanie 
Sołtysów Gminy Lipno

som	za	 ich	 trudną	i	wymagającą	pracę	na	rzecz	rozwoju	
gminy	 i	 społeczności	 lokalnej	 oraz	 realizację	 budżetów	
sołeckich.	 Krzysztof	 Baranowski	 –	 Starosta	 Lipnowski	
wyraził	 słowa	uznania	 dla	 ich	 zaangażowanie	 oraz	 pod-
kreślił	 kluczową	 rolę	 Sołtysa	w	 polskiej	 wsi.	 Spotkanie	
to	 było	 również	 doskonałą	 okazją	 do	 złożenia	 życzeń	
z	okazji	nadchodzących	Świąt	Wielkanocnych,	które	zło-
żyli	wszystkim	 zebranym	Wójt	 i	 Starosta.	 Stanisław	 Ja-
gielski	 –	Prezes	Stowarzyszenia	Sołtysów	Gminy	Lipno	
udekorował	 nowych	 Sołtysów	 przypinkami	 z	 napisem	
„SOŁTYS”	 i	 nazwą	 sołectwa.	 Nowi	 Sołtysi	 złożyli	 po	
uroczystości	deklarację	przystąpienia	do	Stowarzyszenia.			
	 Przypomnijmy	–	wybory	Sołtysów	 i	Rad	Sołec-
kich	we	wszystkich	 sołectwach	na	 terenie	Gminy	Lipno	
odbyły	się	31	marca	br.	W	ośmiu	sołectwach	mieszkańcy	
wybrali	 nowych	Sołtysów,	 funkcję	 tę	 objęli:	w	Biskupi-
nie	 –	 Mariusz	 Stasiak,	 Krzyżówkach	 –	 Agnieszka	 Ta-
raszkiewicz,	Kłokocku	 –	Stanisław	Macieja,	Ostrowitku	
–	 Zbigniew	 Śmiłowicz,	 Piątkach	 –	 Justyna	 Sadowska,	
Tomaszewie	–	Dawid	Politowski,	Wichowie	–	Krzysztof	
Kwiatkowski	i	Zbytkowie	–	Piotr	Lubrant.	W	wielu	przy-
padkach	 zmianie	 uległy	 również	 składy	 Rad	 Sołeckich.	
W	 pozostałych	 sołectwach	 Sołtysi	 zostali	 wybrani	 na	
kolejną	 kadencję,	 tj.:	 Barany	 –	Maria	Witomska,	 Biało-
wieżyn	–	 Jan	Skwarecki,	Brzeźno	–	Stanisław	Jagielski,	
Chlebowo	–	Wanda	Chłopecka,	Chodorążek	–	Krzysztof	
Nowakowski,	 Głodowo	 –	 Zdzisław	 Czerwiński,	 Gra-
biny	 –	Mariusz	Wilmański,	 Huta	 Głodowska	 –	 Dariusz	
Miśkiewicz,	 Ignackowo	 –	Aneta	 Sętkowska,	 Jankowo	 –	
Stanisław	Wojciechowski,	 Jastrzębie	 –	Antoni	 Kozakie-
wicz,	 Karnkowo	 –	Anna	 Sikorska,	 Kolankowo	 –	 Beata	
Cyrankowska,	 Komorowo	 –	 Marianna	 Smolińska,	 Lip-
no	I	–	Zdzisław	Zieliński,	Lipno	II	–	Marek	Kalinowski,	
Łochocin	–	Maria	Dobrowolska,	Maliszewo	–	Piotr	Siko-
ra,	Okrąg	–	Piotr	Turowiecki,	Ostrowite	–	Jan	Olsztyński,	
Ośmiałowo	–	Patryk	Szajgicki,	Popowo	–	Jacek	Laskow-
ski,	Radomice	–	Janusz	Lorenc,	Rumunki	Głodowskie	–	
Stanisław	 Strużyński,	 Karnkowskie	 Rumunki	 –	 Tomasz	
Wiśniewski,	 Trzebiegoszcz	 –	 Marek	 Pniewski,	 Wierz-
bick	 –	 Dorota	 Lendecka,	 Złotopole	 –	 Jarosław	 Kryst.
Ośmiałowo	–	Patryk	Szajgicki,	Popowo	–	Jacek	Laskow-
ski,	Radomice	–	Janusz	Lorenc,	Rumunki	Głodowskie	–	
Stanisław	 Strużyński,	 Karnkowskie	 Rumunki	 –	 Tomasz	
Wiśniewski,	 Trzebiegoszcz	 –	 Marek	 Pniewski,	 Wierz-
bick	 –	 Dorota	 Lendecka,	 Złotopole	 –	 Jarosław	 Kryst.

Złoty Medal „ZA ZASŁUGI DLA 
OBRONNOŚCI KRAJU”

	 16	kwietnia	2019	roku	w	siedzibie	Urzędu	Gminy	
Lipno,	odbyła	się	uroczystość	wręczenia	Złotego	Medalu	
„ZA	ZASŁUGI	DLA	OBRONNOŚCI	KRAJU”	nadanego	
Decyzją	Ministra	Obrony	Narodowej	 z	 dnia	 12.12.2018	
roku.	Został	on	przyznany	rodzicom	z	terenu	gminy	Lipno,	
którzy	wychowali	swoje	dzieci	na	wzorowych	i	ofiarnych	
żołnierzy.	Uroczystego	wręczenia	honorowego	odznacze-
nia	dokonał	Komendant	Wojskowej	Komendy	Uzupełnień	
we	Włocławku	-	ppłk	Grzegorz	Tucholski.	Natomiast	Wójt	
Gminy	Lipno	–	Andrzej	Piotr	Szychulski	w	imieniu	władz	
samorządowych	 Gminy	 Lipno	 złożył	 zaproszonym	 go-
ściom	serdeczne	gratulacje	z	okazji	wyróżnienia,	kierując	
wyrazy	 najwyższego	 uznania	 za	 trud	wychowania	 dzie-
ci	w	 duchu	 patriotyzmu	 i	 szacunku	 dla	 tradycji	 narodo-
wych.	Podkreślił,	że	to	właśnie	rodzice	wskazują	życiową	
drogę,	przekazują	godne	naśladowania	wzorce	 i	wpajają	
obywatelską	powinność	wobec	Ojczyzny	i	jej	obywateli.	
W	tym	roku	Medalem	„ZA	ZASŁUGI	DLA	OBRONNO-
ŚCI	KRAJU”	odznaczona	została	Elżbieta	Jeziórska,	której	
trzej	synowie	oraz	córka	pełnią	zawodową	służbę	wojskową.	
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Uroczysty apel 
z okazji Dnia Strażaka

 W ramach Gminnych Obchodów Uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja, 30 kwietnia br. w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Wichowie odbyła się uroczysta akademia.   
 „Konstytucja uchwalona w 1791 roku regulowa-
ła ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była 
pierwszą w Europie i drugą na świecie, po konstytucji ame-
rykańskiej.Jednym spośród 14 sygnatariuszy był Jan Nie-
poucen Zboiński, poseł Ziemi Dobrzyńskiej. Mandat po-
selski otrzymał na sejmiku w Lipnie w 1788 roku. Razem 
z Ignacym Działyńskim, również posłem Ziemi Dobrzyń-
skiej, odpowiadali za bezpieczeństwo obradującego Sej-
mu. Znając historię  „naszego regionu – naszej małej oj-
czyzny,” jesteśmy dumni, że odgrywała i odgrywa ważną 
rolę w przeszłości i teraźniejszości Polski”.    
 Tegoroczne majowe święta obchodzimy, przy-
glądając się naszej zmieniającej się Ojczyźnie, naszemu 
regionowi, historia dzieje się na naszych oczach – 15 lat 
w Unii Europejskiej, 20 lat w NATO, 2 maja dzień flagi. 
O tych wszystkich świętach usłyszeliśmy w programie  ar-
tystycznym, przygotowanym przez uczniów Szkoły Pod-
stawowej w Wichowie i Zespołu Ośrodka Kultury w Wi-
chowie – podkreśliła w swoim wystąpieniu Teresa Sztuka 
– Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury.
 W majowym święcie wzięli udział przedstawicie-
le władz samorządowych: Kazimierz Mątowski – Zastępca 
Wójta Gminy Lipno, Andrzej Chojnicki – Przewodniczący 
Rady wraz z Radnymi Gminy Lipno, Ewa Rozen – Dyrek-
tor Gminnej Biblioteki Publicznej, dyrektorzy szkół Gmi-
ny Lipno, pracownicy Instytucji Kultury, sołtysi. Program 
artystyczny to była wielka, patriotyczna lekcja historii, ale 
także spojrzenie w przyszłość młodych pokoleń. Artyści  
wykonali go perfekcyjnie z wielkim zaangażowaniem za 
co zostali nagrodzeni gromkimi brawami przez zgroma-
dzoną publiczność. Podziękowania dla artystów i życzenia  
dla mieszkańców Gminy Lipno z okazji majowych świąt 
złożył Kazimierz Mątowski – Zastępca Wójta. To była 
uroczysta lekcja patriotyzmu, która ujęła serca przybyłych 
gości, a przede wszystkim występ młodzieży recytującej 
wiersze o Polsce. 

Gminne Obchody Uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja

Fotorelacja z Gminnych Obchodów 
Konstytucji 3 Maja na okładce Kwartalnika 
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 Maj jest miesiącem pożarników. Międzynarodo-
wy Dzień Strażaka przypada  4 maja w Dniu Świętego 
Floriana. W Gminie Lipno  obchody strażackiego święta 
odbyły się 11 maja w Wichowie.
 Świętowanie tradycyjnie rozpoczęło się mszą 
świętą polową odprawioną w intencji strażaków przez 
Kapelana Strażaków Powiatu Lipnowskiego ks. Marka 
Trymersa. Po czym nastąpił uroczysty apel, podniesienie 
flagi państwowej, hymn, złożenia meldunku,   powitanie  
zaproszonych gości, strażaków oraz emerytów pożarnic-
twa. Tegoroczne uroczystości zaszczycili swą obecnością: 
Aneta Jędrzejewska - Członek Zarządu Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego, Krzysztof Baranowski - Starosta 
Powiatu Lipnowskiego, Andrzej Piotr Szychulski - Wójt 
Gminy Lipno,  Druh Zbigniew Agaciński - Prezes ZOP 
ZOSP RP, bryg. Piotr Rutkowski - Komendant Powiato-
wy PSP w Lipnie, a także przedstawiciele Wojska Pol-
skiego,  Komendanci i Dowódcy zaprzyjaźnionych służb, 
inspekcji i straży, Andrzej Chojnicki - Przewodniczący 
Rady Gminy Lipno wraz z radnymi, sołtysi gminy Lipno, 
mieszkańcy Wichowa, zaproszeni goście i sponsorzy. Pod-
czas uroczystego apelu wręczono odznaczenia od Woj-
ska Polskiego dla Wójta Gminy Lipno oraz dokonano 
dekoracji odznaczeniem sztandar OSP Brzeźno. Jed-
nostki OSP Wichowo i Trzebiegoszcz otrzymały z rąk 
Wójta Gminy Lipno akty przekazania samochodów 
w celu zwiększenia gotowości i możliwości operacyj-
nych OSP gminy Lipno. Pani Marszałek i Pan Starosta 
wraz z życzeniami wspomogli finansowo doposażone jed-
nostki. Podziękowaniom, przemówieniom i życzeniom 
dalszej owocnej działalności a wszystkim strażakom sa-
tysfakcji ze społecznej służby nie było końca. Po oficjal-
nych uroczystościach wszyscy goście wraz z mieszkańca-
mi zostali zaproszeni na  poczęstunek.
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	 Dnia	 17	 maja	 w	 Wichowie	 Ochotnicze	 Straże	
Pożarne	 z	 powiatu	 lipnowskiego	 i	 rypińskiego	 zostały	
wyposażone	 w	 nowy	 sprzęt	 ratowniczo-gaśniczy,	 zaku-
piony	zgodnie	z	projektem	„Nowoczesne	służby	ratowni-
cze”,	którego		liderem	jest	Oddział	Wojewódzki	Związku	
Ochotniczych	Straży	Pożarnych	Rzeczpospolitej	Polskiej	
woj.	kujawsko	–	pomorskiego.	Jest	to		realizacja	projektu		
„Europejskiego	Funduszu	Rozwoju	Regionalnego,	Euro-
pejskiego	Funduszu	Społecznego	oraz	Funduszu	Spójno-
ści	na	lata	2014-2020”.
	 Gmina	 Lipno	 w	 ramach	 podpisanego	 porozu-
mienia	 z	 15%	 udziałem	w	 kosztach	 	 doposażyła	 6	 jed-
nostek	OSP	gminy	Lipno:	 Jankowo,	Popowo,	Krzyżów-
ki,	Maliszewo,	Wichowo	 i	 Złotopole.	 Zakupiony	 sprzęt	
to:	 1	 motopompa,	 1	 pompa	 szlamowa,	 2	 radiotelefony,																																		
2	 agregaty	 prądotwórcze,	 2	 ubrania	 specjalne,	 2	 hełmy	
z	 latarką.	 Łączna	 wartość	 otrzymanego	 wyposażenia	
58	969,00	zł.

Jubileusz 100 - lecia urodzin
	 W	dniu	23	czerwca	2019	roku	po	raz	kolejny	od-
była	się	w	Gminie	Lipno	uroczystość 100 - lecia urodzin. 
Ten	 piękny	 jubileusz	 tym	 razem	 obchodziła	 Pani	 Jani-
na Górska -	 mieszkanka	 wsi	 Złotopole.	 Ta	 wyjątkowa	
uroczystość,	 która	 nie	 często	 się	 zdarza	 była	 okazją,	 by	
zgromadziła	się	wielopokoleniowa	rodzina	wraz	z	zapro-
szonymi	na	tą	uroczystość	gośćmi.	Pośród	zaproszonych	
gości	Dostojną	 Jubilatkę	 odwiedzili	 z	 życzeniami	 i	 gra-
tulacjami:	 Pani	 Aneta	 Jędrzejewska	 -	 Członek	 Zarządu	
Urzędu	Marszałkowskiego	Województwa	Kujawsko-Po-
morskiego,	Pan	Andrzej	Szychulski	-	Wójt	Gminy	Lipno,	
Pani	Hanna	 Szlągiewicz	 -	Kierownik	Gminnego	Ośrod-
ka	Pomocy	Społecznej,	Pan	Marek	Szubski	 -	Kierownik	
Kasy	 Rolniczego	 Ubezpieczenia	 Społecznego	 w	 Lipnie	
oraz	Pan	Jarosław	Kryst	–	Sołtys	wsi	Złotopole.	Zgroma-
dzeni	goście	wspólnie	odśpiewali	Pani	Janinie	„Dwieście	
lat		…”.	Pani	Janina	w	swoim	długim	życiu	doczekała	się	
czworga	dzieci,	 szesnastu	wnuków	 i	 dwudziestu	 sześciu	
prawnuków.	
	 Z	 okazji	 tak	 wyjątkowego	 jubileuszu	 składamy	
Pani	Janinie	serdeczne	gratulacje	z	osiągnięcia	tak	wspa-
niałego	wieku,	oraz	życzymy	dalszych	wielu	lat	w	dobrym	
zdrowiu,	szczęściu,	w	otoczeniu	rodziny	i	przyjaciół.	Jubi-
latka	nie	kryła	wzruszenia	i	radości	z	odwiedzin.

Wybory do Izb Rolniczych

28
lipca
2019

	 Informujemy,	że	w	dniu	28	lipca	2019	roku	(nie-
dziela)	odbędą	się	wybory	do	Powiatowej	Rady	Izby	Rol-
niczej. 
	 Głosowanie	 odbywać	 się	 będzie	 w	 godzinach	
od	8:00	do	18:00	w	 lokalu	wyborczym	zlokalizowanym	
w	siedzibie	Urzędu	Gminy	w	Lipnie	przy	ulicy	Mickiewi-
cza	29,	sala	nr	9,	obejmjujący	obszar	całej	gminy.
	 Osobami	 uprawnionymi	 do	 udziału	 w	 głosowa-
niu	 z	mocy	prawa	 są	m.in.	 osoby	fizyczne	 jak	 i	 prawne	
będące	podatnikami	podatku	rolnego	w	rozumieniu	prze-
pisów	 o	 podatku	 rolnym.	 Podatnikiem	 podatku	 rolnego	
w	 rozumieniu	ustawy	o	podatku	 rolnym,	 jest	właściciel,	
posiadacz	samoistny,	użytkownik	wieczysty	lub	posiadacz	
gospodarstwa	 rolnego,	 to	 jest:	 rolnik,	 który	 posiada	 go-
spodarstwo	rolne	o	powierzchni	przekraczającej	1	ha	lub	
1	ha	przeliczeniowy	oraz	podatnicy	podatku	dochodowe-
go	z	działów	 specjalnych	produkcji	 rolnej	oraz	od	 spół-
dzielni	produkcyjnych.	



                          SAMORZĄD/EDUKACJA   7

KWARTALNIK GMINY LIPNO NR 2/2019 www.uglipno.pl

	 Dnia	22	maja	2019	roku	pomiędzy	Gminą	Lipno	
a	Województwem	 Kujawsko-Pomorskim	 została	 zawar-
ta	 umowa	 dotycząca	 dofinansowania	modernizacji	 drogi	
dojazdowej	do	gruntów	rolnych	o	nawierzchni	bitumicz-
nej,	 realizowanej	dwuwarstwowo,	 składającej	 się	 z	war-
stwy	wiążącej	 i	ścieralnej	o	minimalnej	łącznej	grubości	
warstw	 6	 cm,	 wykonanej	 od	 podstaw	 na	 istniejącej	 na-
wierzchni	gruntowej	w	obrębie	geodezyjnym	Tomaszewo,	
Rumunki	Głodowskie,	Huta	Głodowska.	Gmina	realizuje	
ww.	przedsięwzięcie	w	zakresie	przebudowy	drogi	gmin-
nej	Kłokock	–	Głodowo	Nr	170520	C	na	długości	995	m	
b.	Wykonawcą	inwestycji	będzie	Przedsiębiorstwo	Robót	
Drogowych	Sp.	z	o.o.	ul.	Wojska	Polskiego	8,	87-600	Lip-
no.	Wartość	inwestycji	862	937,62	zł.	Dofinansowanie	ro-
bót	 z	budżetu	województwa	dotyczy	długości	do	450	m	
i	wynosi	81	000	zł.	

Droga gminna Kłokock – Głodowo 
będzie przebudowana

Budowa miejsc rekreacji na terenie 
Gminy Lipno

	 Najbliższym	 czasie	 oddane	 do	 użytkowania	 zo-
staną	cztery	siłownie	plenerowe,	zlokalizowane	w	sołec-
twach:	Karnkowo,	Jastrzębie,	Radomice	oraz	Wichowo.	
Każda	z	siłowni	wyposażona	jest	w	dziewięć	urządzę,	tj.:
-	jeździec	+	wyciskanie	siedząc	+	narciarz	
wyciskanie	siedząc	+	kołowrotek	(	rower)	+	TAI	CHI
-	orbitek	+	motyl	+	wioślarz

Termomodernizacja budynku 
szkoły podstawowej 

w Trzebiegoszczu
	 Bliskie	zakończenia	są	prace	wykonywane	w	ra-
mach	 projektu	 pn.	 „Termomodernizacja	 budynku	 szkoły	
podstawowej	w	Trzebiegoszczu.”	
	 W	ramach	przedmiotowego	przedsięwzięcia	wy-
konano	 kompleksową	 termomodernizację	 budynku	 oraz	
zamontowano	instalację	fotowoltaiczną.	Budynek	szkoły	
jest	pierwszym	na	terenie	gminy	Lipno	wykorzystującym	
energię	ze	słońca	do	produkcji	energii	elektrycznej,	któ-
ra	 zostaje	 wykorzystana	 do	 bieżącego	 funkcjonowania	
obiektu.	Jednak	to	nie	jedyne	ekologiczne	rozwiązanie	za-
stosowane	w	budynku	szkoły,	kolejnym	jest	zamontowany	
kocioł	klasy	piątej,	który	opalany	jest	bio	masą.	Zimniej-
sza	on	znacząco	ilość	szkodliwych	substancji,	które	emi-
towane	są	do	atmosfery.	
	 Nowe	a	zarazem	innowacyjne	w	skali	gminy	jest	
również	 zastosowanie	 energooszczędnego	 oświetlenia	
typu	led	w	całym	budynku.
	 Zakończenie	całości	prac	zaplanowane	jest	na	li-
piec	2019	r.	

Projekt	jest	współfinansowany	ze	środków	Unii	Europej-
skiej	w	ramach	Europejskiego	Funduszu	Rozwoju	Regio-
nalnego.

Dzień świadomości autyzmu 
	 2	 kwietnia	 na	 całym	 świecie	 obchodzony	 jest	
Dzień	 Świadomości	 Autyzmu.	 W	 tematykę	 obchodów	
wprowadziły	 dzieci	 panie,	 przeprowadzając	 	 pogadankę		
na	temat	trudności,	umiejętności		i	sposobach	radzenia	so-
bie	w	trudnych	sytuacjach.	Przedszkolaki	dowiedziały	się,	
że	dla	osób	z	autyzmem	ważna	jest	przewidywalność	i	po-
wtarzalność	sytuacji.	Tego	dnia	sale	przedszkolne	zostały	
udekorowane	niebieskimi	akcentami,	 a	wszystkie	przed-
szkolaki	i	panie,	aby	przyłączyć	się	do	akcji	ubrani	byli	na	
niebiesko.	Uwieńczeniem	tego	dnia	był	przemarsz	wokół	
szkoły	oraz	wykonanie	pracy	plastycznej	„NIEBIESKA 
DŁOŃ DLA MOJEGO PRZYJACIELA”. 
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Miejsce Pamięci Auschwitz-Birkenau
               29 marca 2019 r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
im. Jana Kochanowskiego w Trzebiegoszczu i z Zespo-
łu Szkół w Karnkowie odwiedzili powstałe w 1947 roku 
Muzeum i Miejsce Pamięci Auschwitz-Birkenau – symbol 
terroru, ludobójstwa i Holocaustu. Auschwitz utworzony 
został przez hitlerowców w 1940 roku na przedmieściach 
miasta Oświęcimia, które podobnie jak i inne tereny Pol-
ski, było okupowane przez Niemców w czasie II wojny 
światowej. Nazwa miasta Oświęcim została zamieniona 
na Auschwitz i stała się również nazwą obozu. W cią-
gu następnych lat obóz został rozbudowany i składał się 
z trzech głównych części: Auschwitz I, Auschwitz II-Bir-
kenau, Auschwitz III-Monowitz oraz ponad 40 podobo-
zów. Początkowo w obozie więzieni byli i ginęli Polacy. 
Później osadzano w nim również radzieckich jeńców wo-
jennych, Cyganów oraz więźniów innych narodowości. 
Od 1942 roku obóz stał się miejscem największego maso-
wego mordu w dziejach ludzkości, dokonanego na euro-
pejskich Żydach w ramach hitlerowskiego planu całkowi-
tej zagłady tego narodu.
                Muzeum i Miejsce Pamięci Auschwitz to nie tyl-
ko rozległy teren i autentyczne poobozowe bloki, baraki, 
wieże strażnicze, ale także dziesiątki tysięcy przedmiotów 
o szczególnym charakterze, wymowie i symbolice. Znaj-
dują się tu m.in.: tereny z ludzkimi prochami; ruiny komór 
gazowych i krematoriów; miejsca, gdzie lekarze SS prze-
prowadzali selekcje; drogi, którymi prowadzono ludzi do 
komór gazowych; miejsca, gdzie rodziny żydowskie ocze-
kiwały na śmierć; miejsca egzekucji; zobaczyć też można 
jeden z najbardziej poruszających dowodów zbrodni – bli-
sko dwie tony kobiecych włosów obciętych ofiarom.
               Przewodnicy, oprowadzając po obozowych 
blokach, opowiadali o życiu więźnia, beznadziejnych wa-
runkach mieszkalnych i sanitarnych, eksperymentach me-
dycznych oraz miejscach straceń. Na koniec udano się pod 
pomnik ofiar – na terenie byłego obozu Birkenau w 1967 
roku został postawiony pomnik upamiętniający ofiary 
Auschwitz. Monument fizycznie i symbolicznie zamyka 
drogę prowadzącą w czasie wojny do komór gazowych. 
Na pomniku umieszczono 23 tablice z tekstem w głów-
nych językach, jakim posługiwali się deportowani do Au-
schwitz.

Ogólnopolski Festiwal Polskiej Piosenki  
Rozrywkowej „FIRAleja Gwiazd”

 W dniach 30 – 31 marca 2019 r. na Scenie Kocja-
na w Warszawie odbył się Ogólnopolski Festiwal Polskiej 
Piosenki Rozrywkowej „FIRAleja Gwiazd”, którego orga-
nizatorem była Fundacja Instytut Rozwoju Artystycznego. 
W konkursie tym wzięła udział uczennica Szkoły Podsta-
wowej im, Jana Pawła II w Wichowie Alicja Leśniewska 
przygotowywana pod kierunkiem Marka Kamińskiego. 
Ala dostała się do finału tego festiwalu. 
 Konkurs przebiegał w dwóch etapach. Ala prze-
szła eliminacje z pierwszego etapu, w którym musiała 
przygotować dwie piosenki wybranego artysty polskiego 
z klasyki muzyki. Zaprezentowała piosenkę Maryli Rodo-
wicz i Anny Jantar. Udało jej się przejść do drugiego etapu 
i została zaproszona na występ w dniu 30 marca br. 
 W koncercie finałowym zaśpiewała już tylko jed-
ną wybraną przez siebie piosenkę pt. „Staruszek świat” 
z repertuaru Anny Jantar i wystąpiła na scenie z innymi 
dziećmi z całej Polski prezentującymi swoje umiejętności 
wokalne. Po zakończonym występie Alicja pierwszy raz                             
w swoim życiu udzieliła wywiadu przed kamerami telewi-
zyjnymi, który przeprowadzał operator kamery i reporter 
festiwalu - finalista programu The Voice of Poland. 
 Patronat medialny nad tym wydarzeniem objęło 
Radio dla Ciebie. Festiwal wsparło wiele polskich gwiazd 
np. takich jak: Ewa Bem, Patrycja Markowska, Grzegorz 
Markowski, Michał Bajor, Krystyna Prońko. Występy wo-
kalistów oceniało profesjonalne jury, które ma ogromne 
doświadczenie na rynku muzycznym i samo jest artysta-
mi. Były to panie: Anna Lubańska, Joanna Nowakowska 
i Marta Podobas. 
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	 Dzieci	z	Przedszkola	Samorządowego	w	Karnko-
wie	oraz	oddziału	0a	w	dniu	28	marca	odwiedził	Mirosław	
Watkowski	 -	Leśniczy	 z	Nadleśnictwa	Skrwilno.	Zapro-
szony	gość	opowiedział	o	swojej	pracy,	lesie	i	mieszkają-
cych	w	nim	zwierzętach.	Podczas	spotkania	dzieci	dowie-
działy	się	jakie	drzewa	rosną	w	naszych	lasach,	jak	należy	
o	nie	dbać.	Spotkanie	przebiegło	w	miłej	i	radosnej	atmos-
ferze.	 Pan	Leśniczy	 zadawał	 	 przedszkolakom	mnóstwo	
pytań,	z	którymi	dzieci	świetnie	sobie	radziły.	Na	zakoń-
czenie	dzieci	podziękowały	swojemu	gościowi	za	wizytę	
wręczając	mu	laurkę.

Leśniczy z wizytą w Samorządowym 
Przedszkolu w Karnkowie

Gminny Konkurs Poetycki w Szkole 
Podstawowej im. Jana Pawła II 

w Wichowie
	 3	 kwietnia	 był	 bardzo	 podniosłym	 i	 uroczy-
stym	 dniem	 w	 Szkole	 Podstawowej	 im.	 Jana	 Pawła	 II																																						
w	 Wichowie.	 Tego	 dnia	 została	 uczczona	 14.	 rocznica	
śmierci	patrona	szkoły	Jana	Pawła	II.	
	 Dnia	2	kwietnia	2005r.	o	godz.	21:	27	cały	świat	
zamarł,	 gdyż	 odszedł	wtedy	Wielki	 Polak,	Wielki	Czło-
wiek:	Jan	Paweł	II.
	 Uczniowie	przygotowali	uroczysty	program	arty-
styczny	 słowno-muzyczny	 pod	 kierunkiem	 Ewy	 Zalew-
skiej	i	Jadwigi	Jasińskiej	(oprawa	muzyczna	chóru	szkol-
nego).
	 Uczniowie	 z	 kl.	VI	 i	VIII	w	 swoich	 recytacjach	
zaprezentowali	postać	papieża	Polaka,	a	pieśni	zaśpiewa-
ne	przez	chór	szkolny	były	wyrazem	szacunku	i	pamięci	
o	tym	wielkim	Polaku.
	 Dzień	 ten,	 jak	co	roku,	 jest	 też	podsumowaniem	
Gminnego	Konkursu	Poetyckiego	pt.	„Świadczyć	miłość”,	
który	już	po	raz	szósty	został	zorganizowany	przez	Szkołę	
Podstawową	w	Wichowie.	Jego	organizatorem	była		Anna	
Leśniewska.	
	 Konkurs	był	adresowany	do	uczniów	szkół	Gmi-
ny	Lipno.	 Polegał	 na	 napisaniu	 utworu	 poetyckiego	 po-
święconego	 Janowi	Pawłowi	 II.	Wiersze	 zwycięskie	 zo-
stały	zaprezentowane	podczas	uroczystości.	

	 W	 tym	 roku	 w	 konkursie	 wzięło	 udział	 pięć-
dziesięcioro	 troje	 uczniów	 (czterdzieścioro	 uczniów	 ze	
szkół	 podstawowych	 w	 pierwszej	 kategorii	 i	 trzyna-
ścioro	 	 uczniów	 II	 kategorii	 wiekowej:	 klas	 siódmych,	
ósmych			i	gimnazjum).	Byli	to	uczniowie	następujących	
szkół:	Zespołu	Szkół	w	Karnkowie,	Szkoły	Podstawowej																					
w	 Maliszewie,	 Szkoły	 Podstawowej	 w	 Trzebiegoszczu,	
Zespołu	 Szkół	 w	 Radomicach	 i	 	 Szkoły	 Podstawowej	
w	Wichowie.	
	 Jury	konkursowe	w	składzie:	Katarzyna	Markow-
ska,	Małgorzata	Grzeszkiewicz,	Beata	Kozłowska	i	Anna	
Leśniewska	wyłoniło	 zwycięzców	w	dwóch	 kategoriach	
wiekowych.	 Panie	 dyrektor	 wręczyły	 nagrody	 uczniom:

	 W	pierwszej	kategorii,	czyli	w	grupie	klas	IV	–	VI:
I	msc	-	Amelia	Gawrońska	kl.	IV	SP	w	Wichowie	
I	msc	-	Igor	Trojanowski	kl.	V	SP	w	Wichowie
II	msc	-	Wiktoria	Kozłowska	kl.	V	SP	w	Wichowie	
II	msc	-	Martyna	Przybyszewska	kl.	V	SP	w	Radomicach
III	msc	-	Oliwia	Graczykowska	kl.	VI	SP	w	Karnkowie	
III	msc	-	Mateusz	Celmer		kl.	V	SP	w	Trzebiegoszczu

	 Wyróżnienia	zdobyli:
-	Wiktor	Kryska	kl.	IV	SP	w	Trzebiegoszczu
-	Julia	Ciarkowska	kl.	VI	SP	w	Wichowie
-	Wiktor	Kowalski	kl.	V	SP	w	Radomicach	
-	Elizabeth	Evans		kl.	V	SP	w	Radomicach	
-	Szymon	Przybyszewski	kl.	V	SP	w	Radomicach	
-	Natalia	Grabowska	kl.	IV	SP	w	Wichowie
 
	 W	drugiej	kategorii,	czyli	w	grupie:	kl.	VII,	VII,		
III	gimnazjum:
I	msc	-		Zuzanna	Greszkiewicz		kl.	VIII	SP	w	Wichowie	
II	msc	-Wiktoria	Urbańska	kl.	VIII	SP	w	Maliszewie			
III	msc	-	Aleksandra	Słomczewska	kl.	VIII	SP	w	Wicho-
wie	

	 Wyróżnienie	zdobyła:
-	Julia	Chojnicka	kl.	III	PG	w	Wichowie

	 Bardzo	gorąco	i	serdecznie	gratulujemy	zwycięz-
com	konkursu!
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Medal „Młody Bohater” dla 
uczennicy ze SP w Radomicach

	 4	 maja	 2019	 r.	 uczennica	 klasy	 trzeciej	 Szkoły	
Podstawowej	w	Radomicach,	Julia	Pawlak,	uczestniczyła	
w	uroczystości	wręczenia	Medali	„Młody	Bohater”,	która	
odbyła	się	podczas	centralnych	obchodów	Dnia	Strażaka	
na	placu	Marszałka	Józefa	Piłsudskiego	w	Warszawie.
Medal	 został	ustanowiony	w	2016	 roku	 i	nadawany	 jest	
dzieciom,	które	dzięki	własnemu	działaniu	lub	wezwaniu	
odpowiednich	służb	bezpośrednio	przyczyniły	się	do	oca-
lenia	zdrowia	i	życia	innych	osób.	
	 Julia	 uratowała	 swojego	 czteroletniego	 brata	
przed	agresywnymi	psami.	Dziewczynka	własnym	ciałem	
zasłoniła	chłopca,	chroniąc	go	przed	pogryzieniem.	Sama	
doznała	licznych	obrażeń,	na	skutek	czego	trafiła	do	szpi-
tala.	Ten	wyjątkowy	 czyn	wzbudził	wielkie	 uznanie	 ca-
łej	społeczności,	dlatego	dyrekcja	szkoły	zgłosiła	dzielną	
uczennicę	do	tego	zaszczytnego	wyróżnienia	.
	 Julia	otrzymała	odznaczenie	z	rąk	Prezydenta	RP	
Andrzeja	Dudy.	Gratulacje	młodej	bohaterce	złożyli	rów-
nież	premier	Mateusz	Morawiecki	oraz	szef	MSWiA	Jo-
achim	Brudziński.

	 Dnia	1	 czerwca	br.	 uczennice	klasy	VIII	Szkoły	
Podstawowej	 im.	F.	Żwirki	 i	S.	Wigury	w	Maliszewie	–	
Wiktoria	Urbańska	 i	Wiktoria	Kolczyńska	wzięły	udział	
w	 posiedzeniu	 Sejmu	 Dzieci	 i	 Młodzieży.	W	 tym	 roku	
w	sesji	SDiM	wzięło	udział	aż	453	dwuosobowych	zespo-
łów.	Te	z	nich,	które	przeprowadziły	najciekawsze	badania	
oraz	zrealizowały	plan	działań,	zostały	zaproszone	na	po-
siedzenie	Sejmu	Dzieci	i	Młodzieży.
	 Zadaniem	 dziewcząt	 było	 zebranie	 materiałów	
i	 rozpowszechnienie	 wiedzy	 na	 temat	 wybranego	 po-
sła	 sejmu	 II	RP,	który	działał	 również	podczas	 II	wojny	
światowej	 i	okupacji.	Uczennice	zaprezentowały	sylwet-
kę	 lokalnego	 patrioty,	 mieszkańca	 Radomic	 –	 Tadeusza	
Świeckiego.
	 Od	 godziny	 9.00	 ósmoklasistki	 spotkały	 się	
z	przedstawicielami	klubów	poselskich	w	Sali	Kolumno-
wej	i	zwiedziły	budynek	Sejmu.	O	godzinie	10.00	rozpo-
częło	się	posiedzenie	–	najpierw	nastąpiły	przemówienia	
gości,	później	młodzi	posłowie	i	posłanki	mogli	zadawać	
pytania	podsekretarzowi	stanu	w	Ministerstwie	Edukacji	
Narodowej,	którym	obecnie	 jest	Maciej	Kopeć.	Podczas	
posiedzenia	 SDiM	 młodzi	 parlamentarzyści	 obradowali	
na	temat	działalności	posłów	Sejmu	II	RP	oraz	ich	losach	
w	okresie	II	wojny	światowej	i	okupacji.	Zostały	również	
poruszone	 aktualne	 kwestie	 społeczno-polityczne,	 kul-
turalne	 i	 gospodarcze.	Była	 to	 dla	młodych	 parlamenta-
rzystów	wyjątkowa	okazja	do	pogłębiania	swojej	wiedzy																								
o	funkcjonowaniu	demokracji	parlamentarnej	oraz	możli-
wość	aktywnego	uczestniczenia	w	społeczeństwie	obywa-
telskim,	 samodzielnego	myślenia	 i	 budowania	własnych	
opinii	o	otaczającym	świecie.	
	 Na	zakończenie	obrad	SDiM	podjął	uchwałę	do-
tyczącą	 popularyzowania	wiedzy	 o	 losach	 i	 działalności	
posłów	 na	 Sejm	 II	 Rzeczypospolitej	 w	 okresie	 drugiej	
wojny	światowej	i	okresie	okupacji.
	 Głównym	organizatorem	XXV	sesji	Sejmu	Dzie-
ci	i	Młodzieży	była	Kancelaria	Sejmu	wraz	z	Instytutem	
Pamięci	Narodowej,	Ośrodkiem	Rozwoju	Edukacji	i	Mi-
nisterstwem	Edukacji	Narodowej.

Uczniowie maliszewskiej szkoły 
w Berlinie

	 W	piątek,	31	maja	br.	uczniowie	Szkoły	Podsta-
wowej	w	Maliszewie	wyjechali	 na	wycieczkę	 do	Berli-
na.		Uczestnicy	wyjazdu	zwiedzili	najważniejsze	zabytki	
i	atrakcje	stolicy	Niemiec:	Bramę	Brandenburską,	budynek	
niemieckiego	Parlamentu	–	Reichstag,	dzielnicę	rządową,	
Pomnik	Ofiar	Holocaustu,	Plac	Poczdamski	i	Sony	Center,	
Wyspę	Muzeów,	Katedrę	Berlińską	oraz	reprezentacyjną	
ulicę	Unter	den	Linden.		Dużym	zainteresowaniem	cieszył	
się	Check	Point	Charlie	i	pozostałości	Muru	Berlińskiego.	
Na	Aleksanderplatz,	który	zdobi	czerwony	ratusz	i	wieża	
telewizyjna,	pod	fontanną	Neptuna	wykonano	jedno	z	pa-
miątkowych	zdjęć.	Przed	wyjazdem	grupa	uczniów	mo-
gła	zwiedzić	także	Muzeum	Techniki	z	niezliczoną	ilością	
eksponatów	 z	 różnych	 dziedzin	 techniki	 i	 komunikacji,	
m.in.	żeglugi,	lotnictwa	czy	kolejnictwa.	

Sejm Dzieci i Młodzieży
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„ Jak nie czytam, jak czytam” 
w Jastrzębiu

	 Biblioteka	szkolna	Szkoły	Podstawowej	 im.	Ka-
zimierza	Różyckiego	w	Jastrzębiu	już	czwarty	raz	wzięła	
udział	w	 ogólnopolskiej	 akcji	 ”Jak	 nie	 czytam,	 jak	 czy-
tam”.	Pomysłodawcą	 i	organizatorem	akcji	 jest	 redakcja	
czasopisma	 „Biblioteka	w	 szkole”,	 a	 jej	 celem	nadrzęd-
nym	promocja	czytelnictwa	wśród	dzieci	i	młodzieży	oraz	

Finał Wojewódzkiego 
Konkursu Plastycznego 

„Obrona Cywilna Wokół Nas”
	 4	czerwca	2019	r.	w	Urzędzie	Wojewódzkim	zo-
stały	ogłoszone	wyniki	Konkursu	Plastycznego	„Obrona	
Cywilna	Wokół	Nas”	–	edycja	2019	pod	hasłem:	„Działa-
nia	służb	ratowniczych	w	sytuacjach	kryzysowych”.	Na-
grody	wręczyli	wicewojewoda		Józef	Ramlau	oraz	Rafał	
Rewoliński	-	dyrektor	Wydziału	Bezpieczeństwa	i	Zarzą-
dzania	Kryzysowego.
	 Na	konkurs	zorganizowany	przez	Wojewodę	Ku-
jawsko-Pomorskiego	nadesłano	369	prac	z	53	samorządów	
z	naszego	województwa.	Komisja	konkursowa	wyróżniła	
prace	uczniów	w	poszczególnych	kategoriach	wiekowych:	
szkoły	podstawowe,	z	podziałem	na	klasy	1-3	i	klasy	4-8,	
szkoły	gimnazjalne	i	szkoły	ponadgimnazjalne.	Wszyscy	
laureaci	otrzymali	dyplomy	i	nagrody	rzeczowe.
	 Celem	konkursu	jest	upowszechnianie	i	pogłębia-
nie	wiedzy	m.in.	 z	 zakresu:	 bezpieczeństwa,	 obrony	 cy-
wilnej,	rozumianej,	jako	szeroko	pojętej	ochrony	ludności	
oraz	 podnoszenie	 świadomości	 występowania	 zagrożeń	
naturalnych	 wśród	 młodzieży.	 Ma	 promować	 właściwe	
postawy	wobec	zagrożeń,	uczyć	prawidłowego	zachowa-
nia	i	reagowania	wobec	różnych	niebezpieczeństw	i	zda-
rzeń	o	charakterze	kryzysowym.
	 Uczestnictwo	 w	 konkursie	 rozwija	 wyobraźnię	
uczestników,	 pozwala	 zwrócić	 uwagę	 uczniów	 na	 prze-
strzeganie	podstawowych	zasad	bezpieczeństwa	w	domu,	
szkole	 i	 poza	 nią.	 Przybliża	 również	 mieszkańcom	 re-
gionu,	 dzięki	 prezentacji	 prac	 laureatów,	 różne	 aspekty	
ochrony	ludności	w	naszym	regionie.
 Laureatem Wojewódzkiego Konkursu Pla-
stycznego „OBRONA CYWILNA WOKÓŁ NAS” 
Edycja	2019	pod	hasłem „Działania służb ratowniczych            
w sytuacjach kryzysowych” został uczeń naszej szkoły 
Wiktor Kowalski, który zajął I miejsce w kategorii IV-
-VIII.

bicie	 rekordu	 osób	 czytających	 w	 tym	 samym	 czasie.	
	 Podczas	poprzednich	edycji	 spotkania	 rozpoczy-
nały	się	od	wspólnego	czytania	przez	nauczycieli	lub	za-
proszonych	gości	wybranych	utworów	klasyki	dziecięcej.
	 Tym	 razem	 3	 czerwca	 uczniowie	 klas	 VI-VIII	
wraz	z	opiekunami	biblioteki	udali	się	do	Urzędu	Gminy	
Lipno,	gdzie	przyjął	ich	Wójt	wraz	z	Zastępcą	i	przeczytał	
uczniom	fragmenty	książki	Barbary	Gawryluk	„Moje Bul-
lerbyn”.	Książka	przedstawia	historię	Natalii,	która	wraz	
z	rodzicami	przenosi	się	z	Krakowa	do	Szwecji,	gdzie	cze-
ka	na	nią	nowy	dom	i	zupełnie	nowe	miejsce	na	ziemi.	Ale	
ona	wcale	nie	chce	zmieniać	szkoły,	koleżanek,	nie	chce	
rezygnować	z	tańca	w	ukochanym	zespole	hip-hopowym.	
Natalia	czuje	się	w	nowej	szkole	obco	i	tęskni	za	Polską.	
Czy	uda	jej	się	przezwyciężyć	trudności?	Czy	nowy	dom,	
nowa	szkoła,	nowi	przyjaciele	będą	oznaczać	rezygnację	
z	dotychczasowych	znajomości	i	pasji?	Na	te	i	inne	pyta-
nia	można	znaleźć	odpowiedź	w	tej	pasjonującej	lekturze.		
	 W	 ramach	wspomnianej	wyżej	 akcji	 	 7	 czerwca	
cała	 szkoła	wzięła	 udział	w	 biciu	 rekordu	 osób	 czytają-
cych	w	tym	samym	czasie.	Uczniowie	wraz	z	nauczycie-
lami	zebrali	się	na	terenie	przyszkolnym,	aby	w	ciszy	od-
dać	się	lekturze	swojej	ulubionej	książki.	Zadbano	o	koce,	
materace,	wygodne	miejsce	w	cieniu,	 gdyż	pogoda	 tego	
dnia	dopisała.	Nad	organizacją	i	przebiegiem	akcji	czuwa-
li	opiekunowie	biblioteki	szkolnej.	



12   EDUKACJA

KWARTALNIK GMINY LIPNO NR 2/2019www.uglipno.pl

Wielki Test z Historii 
– Dwudziestolecie Międzywojenne

	 W	piątek,		7	czerwca	br.,	w	Szkole	Podstawowej	
w	Maliszewie	odbyła	się	kolejna	edycja	Wielkiego	Testu	
z	 Historii,	 który	 został	 objęty	 honorowym	 patronatem	
przez	Marszałka	Sejmu	Rzeczypospolitej	Polskiej	Marka	
Kuchcińskiego.	Urząd	Gminy	Lipno	i	Starostwo	Powiatowe	
objęły	Wielki	Test	patronatem	organizacyjnym.	Gościem	
honorowym	był	Wójt	Gminy	Lipno	–	Andrzej	Piotr	Szy-
chulski.	Pomysłodawczynią	Wielkiego	Testu	jest	dyrektor	
Szkoły	 Podstawowej	 w	Maliszewie	 –	 Iwona	 Kornacka.
	 W	Wielkim	Teście	z	Historii	pn.	Dwudziestolecie	
międzywojenne.	 Nauczmy	 się	 szanować	 niepodległość	
wzięło	 udział	 19	 par	 uczestników,	 którzy	 zmierzyli	 się	
w	 3	 rundach	 konkursowych.	 Pytania	 dotyczyły	 okresu	
dwudziestolecia	międzywojennego	-	od	odzyskania	przez	
Polskę	niepodległości	aż	do	wybuchu	II	wojny	światowej.	
Uczestnikami	historycznych	zmagań		byli	przedstawicie-
le	lokalnych	władz,	policji,	dyrektorzy	okolicznych	szkół,	
nauczyciele,	rodzice	uczniów	oraz	inne	osoby,	zaprzyjaź-
nione	z	placówką,	które	zgłosiły	swój	udział	w	konkursie.	
Pytania	 konkursowe	 zostały	 przygotowane	 przez	 dy-
rektora	 Szkoły	 Podstawowej	w	Czernikowie	 –	Dariusza	
Chrobaka	pełniącego	funkcję	przewodniczącego	Jury.	Ju-
rorkami	były	 także:	Katarzyna	Marczewska	–	kierownik	
ds.	Oświaty	Zdrowotnej	i	Promocji	Zdrowia	Powiatowej	
Stacji	Sanitarno-Epidemiologicznej	oraz	Justyna	Wender-
lich	–	przedstawiciel	Urzędu	Gminy	w	Lipnie.	
	 Zwycięska	 para	 –	 panie:	 Anna	 Nierychlewska	
i	 Justyna	 Czaplińska	 –	 przedstawicielki	 Szkoły	 Podsta-
wowej	w	Radomicach	otrzymały	 statuetki.	Drugie	miej-
sce	 zajęli	Kazimierz	Mątowski	 oraz	Grzegorz	Koszczka	
z	Urzędu	Gminy,	zaś	na	III	miejscu	uplasowali	się	Jadwiga	
Bartczak	i	Piotr	Bartczak	–	przedstawiciele	absolwentów	
i	 rodziców	 uczniów	 maliszewskiej	 szkoły.	 Dodatkowo	
trzy	zwycięskie	pary	otrzymały	książki	Ryszarda	Specjal-
skiego	pt.	Lipno	i	okolice.	Materiały	do	monografii,	które	
przekazał	Krzysztof	Milak	–	sekretarz	Gminy	Lipno.	Na-
grody	rzeczowe	–	artykuły	piśmiennicze	firmy	Parker	oraz	
skórzane	portfele	ufundowane	zostały	przez	Urząd	Gmi-
ny	 i	 Starostwo	Powiatowe	w	Lipnie.	Wszyscy	 uczestni-
cy	konkursu	wykazali	się	ogromną	wiedzą	i	znajomością	
wydarzeń	 dotyczących	 Polski	 w	 okresie	 międzywojnia	
–	 za	 udział	 w	 historycznych	 zmaganiach	 otrzymali	 po-
dziękowania.	W	 czasie	 krótkiego	 programu	 artystyczne-
go	uczniowie	klas	IV	–	VIII	zaśpiewali	najpopularniejsze	
przeboje	lat	przedwojennych,	zaś	wolontariusze	zrzeszeni																								
w	Szkolnym	Kole	Wolontariatu	przygotowali	 słodki	po-
częstunek.	
	 W	 podniosłej	 atmosferze	 udekorowani	 zostali	
zwycięscy,	a	na	zakończenie	uczestnicy	konkursu	stanęli	
do	pamiątkowej	fotografii.	

Z Trzebiegoszcza w Tatry

	 Trzy	 dni	 ostatniego	 tygodnia	 nauki	w	 tym	 roku	
szkolnym	uczniowie	Szkoły	Podstawowej	w	Trzebiegosz-
czu	spędzili	wraz	ze	swoimi	rodzicami	oraz	nauczycielami	
na	wycieczce	w	najpiękniejsze	i	najwyższe	góry	w	Polsce.	
Zwiedzanie	Tatr,	bo	o	nich	oczywiście	mowa,	rozpoczę-
ło	 się	od	wizyty	w	Centrum	Edukacji	Przyrodniczej	Ta-
trzańskiego	 Parku	 Narodowego.	 W	 telegraficznym,	 ale	
przystępnym	i	przede	wszystkim	multimedialnym	skrócie	
dostarczona	została	wiedza	o	faunie	i	florze	Tatr,	a	także	
o	wszystkich	 innych	 elementach	 przyrody	 tego	 regionu.	
Wodospad	Siklawica	był	zaś	kolejnym,	tym	razem	urokli-
wym	i	zachwycającym,	punktem	na	trasie	wycieczki.
	 Drugiego	dnia	przyszedł	czas	na	odwiedziny	na-
szych	południowych	sąsiadów,	a	więc	spacer	w	koronach	
drzew	wysoko	 nad	 ziemią	w	Bachledowej	Dolinie	 oraz	
obserwację	gór	z	wieży	widokowej	mającej	32	m	wysoko-
ści.	Ponadprogramowo	udało	się	również	wejść	do	komnat	
Jaskini	 Bielańskiej,	 która	 zachwycała	 swoją	 wielkością,	
tajemniczością	i	pięknem.	W	drodze	powrotnej	wyciecz-
kowicze,	jadąc	przez	miasto	Poprad	i	na	chwilę	zatrzymu-
jąc	się	w	nim,	pożegnali	Słowację,	a	dzień	zakończył	się	
spacerem	po	zakopiańskich	Krupówkach.	Ostatnim	punk-
tem	 i	 jednocześnie	dniem	zwiedzania	gór	była	wyprawa	
nad	Morskie	Oko.	
	 Opiekunami	wycieczki	byli:	Aldona	Maćkiewicz,	
Aleksandra	Ałtyn	 oraz	 Piotr	Arent,	 zaś	 nad	 wszystkimi	
czuwała	dyrektor	szkoły	Joanna	Wołodko.

www.uglipno.pl
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	 Postać	 znana	 na	 naszym	 terenie	 jednak	 zasłu-
gująca	 	 na	 pokazanie	 szerszemu	 kręgowi	 odbiorców.	
	 Urodził	 się	 21	 grudnia	 1880	 roku	 w	 mająt-
ku	 Staw	 położonym	 koło	 Chełma	 Lubelskiego.	 Ukoń-
czywszy	 studia	 w	 Wiedniu	 i	 Paryżu,	 powrócił	 do	
Polski	 i	 nabył	 majątek	 Radomice	 koło	 Lipna,	 w	 któ-
rym	 gospodarował	 z	 żoną,	 Jadwigą	 Garczańską,	 któ-
rą	 poślubił	 w	 1912	 roku.	 Doczekali	 się	 trójki	 dzieci.	
	 W	roku	1914	został	radcą	Towarzystwa	Ziemskie-
go	w	Płocku,	którego	niedługo	później,	bo	1	sierpnia	te-
goż	roku,	został	prezesem.	Czasy	były	trudne,	trwała	woj-
na.	Wspomnienie	o	niej,	może	nieco	żartobliwe	umieścił	
w	swojej	książce	mówiąc	„Po	wyjeździe	wojska	stwierdzi-
łem	brak	kilku	najpiękniejszych	krów	i	wszystkich	koni”.	
	 Zaangażowany	 politycznie,	 baczny	 obserwa-
tor	życia	 społecznego	 i	 człowiek	patrzący	w	przyszłość,		
stwarzał	 jej	wizję	 np.	w	 książce	 pt.	 ,,Jaką	 drogą	 należy	
nam	 iść”	wydaną	w	1916	 roku.	 Przez	 cały	 okres	wojny	
prowadził	 działalność	 polityczną.	 Stanął	 na	 czele	 Taj-
nego	Wydziału	 Politycznego.	 Napisał	 dużą	 ilość	 ulotek	
i	odezw	propagujących	ideologię	narodowowyzwoleńczą.	
	 Był	 z	 przekonania	 demokratą,	 niósł	 ofiarną	 po-
moc	 wszystkim	 polskim	 działaczom	 niepodległościo-
wym,	nawet	 jeśli	byli	 jego	przeciwnikami	politycznymi.	
Brał	 również	 czynny	 udział	 w	 akcjach	 charytatywnych:	
organizował	pomoc,	posiłki	i	odzież	dla	uciekinierów	oraz	
ochronki	dla	sierot	wojennych.	Pomagał	także	w	organi-
zowaniu	szkolnictwa.	Ratował		księgozbiór	Biblioteki	Pu-
blicznej	i	szkolnej	województwa	płockiego.	
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Tadeusz Świecki 
(1880-1945)

Dnia	7	lipca	1916	roku	został	prezesem	organizacji	,,Ma-
cierz	Szkolna”.	Po	odzyskaniu	przez	Polskę	niepodległo-
ści	wziął	udział	w	wyborach	do	Sejmu	Konstytucyjnego,	
stanął	w	tym	czasie	na	czele	organizacji	katolicko-narodo-
wej.	Dzień	10	kwiecień	1921	był	dla	niego	dniem	szcze-
gólnym,	ponieważ	uhonorowano	go	Krzyżem	Walecznych	
za	 udział	w	 obronie	 Płocka,	 a	 odznaczenie	 to	 	 otrzymał		
z	rąk	samego	marszałka	Piłsudskiego.	
	 5	 listopada	 1922	 roku	 Tadeusz	 Świecki	 zo-
stał	 posłem	 na	 Sejm	 Rzeczpospolitej	 Polskiej.	 Piasto-
wał	 tę	 godność	 dwukrotnie;	 był	 posłem	 I	 i	 II	 kadencji.	
Drugi	 raz	 wybrano	 go	 w	 1928	 roku.	 Po	 rozwiązaniu	
tego	 Sejmu	 nie	 brał	 udziału	 w	 następnych	 wyborach.	
	 W	 roku	 1932,	 wraz	 z	 Franciszkiem	 Wybultem,	
wydał	 pracę	 historyczną	 pt.	 ,,Mazowsze	 Płockie	 w	 cza-
sach	 wojny	 światowej	 i	 powstania	 Państwa	 Polskiego”.	
Niestety,	 niedługo	 po	 wybuchu	 wojny	 aresztowano	 go	
i	 osadzono	 w	 obozie	 w	 Dachau.	 Po	 zwolnieniu	 z	 obo-
zu,	 znaleziono	 go	 nieprzytomnego	 na	 stacji	 kolejowej,	
skąd	zabrał	go	jeden	z	rolników	z	powiatu	lipnowskiego.	
	 1	 sierpnia	 1944	 roku	 w	 Warszawie	 zastał	 go	
wybuch	 powstania.	 Po	 upadku	 powstania	 opuścił	 sto-
licę.	 Kończyła	 się	 II	 wojna	 światowa,	 wkraczające	 do	
Radomic	 wojska	 sowieckie	 źle	 traktowały	 ziemian,	
a	czary	goryczy	dolała	konfiskata	majątku.	Tadeusz	Świec-
ki	 z	 rodziną	 przeniósł	 się	 do	 majątku	 Sędzimirowicach	
koło	Kalisza.	
	 Zmarł,	 w	 następstwie	 wypadku	 przy	 młockarni,	
3	 października	 1945	 roku.	 Pochowano	 go	 na	 cmentarzu	
parafialnym	w	miejscowości	Staw	w	gminie	Blaszki	w	po-
bliżu	Sędzimirowic.

Autorki tekstu: Wiktoria Kolczyńska, Wiktoria Urbańska – 
uczennice Szkoły Podstawowej im. F. Żwirki i S. Wigury 
w Maliszewie. 
 
W	 ramach	 projektu	 uczennice	 	 przygotowały	 film	 do-
stępny	 pod	 adresem:	 https://www.youtube.com/
watch?v=z1koNU87C5w,	tablicę	pamiątkową	w	SP	Ma-
liszewo	i	SP	Radomice	(obecnie	w	Urzędzie	Gminy	w	Lip-
nie)	oraz	książeczkę	dla	dzieci:	Bajka	o	Tadeuszu	Świec-
kim.
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#biblioteka, czyli 
Ogólnopolski Tydzień Bibliotek 2019

30-lecie Lipnowskiej Grupy Literackiej
 W tym roku mija 30 lat istnienia Lipnowskiej 
Grupy Literackiej. Z tej okazji w sali kominkowej Biblio-
teki Publicznej w Jastrzębiu odbyło się 17 kwietnia spo-
tkanie poetyckie. Podczas spotkania, każdy z członków 
grupy mógł zaprezentować swoje wiersze. Dodatkową 
atrakcją był występ zespołu rokowego KAVOO. Swoją 
obecnością spotkanie uświetnili przedstawicie władz sa-
morządowych, ludzie kultury i nauki, artyści, dyrektorzy 
bibliotek i miłośnicy poezji.  
 Lipnowska Grupa Literacka została założona 
5 grudnia 1989 roku z inicjatywy Tadeusza Chojnickie-
go, ówczesnego dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Lipnie. Przewodniczącą Lipnowskiej Grupy Literackiej 
od 1989 do 2003 roku była Jadwiga Jałowiec, a wiceprze-
wodniczącym Sławomir Ciesielski. Po śmierci Jadwigi 
Jałowiec funkcje przewodniczącej sprawowała Grażyna 
Ryska. Obecnie grupie przewodzi Sławomir Ciesielski. 
Natomiast miejscem, w którym członkowie grupy mogą 
się spotkać jest czytelnia Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Lipnie. Grupa funkcjonuje nieprzerwanie od 30 lat zrze-
szając wielbicieli słowa pisanego. 
 Piątkowe spotkania grupy mają charakter warsz-
tatowy, gdzie najwięcej czasu poświęca się na czytanie 
własnych tekstów. Dyskutuje się po przeczytanych utwo-
rach, zwracając uwagę na trafny dobór słów oraz zasto-
sowanie artystyczne. Ponadto uczestnicy dzielą się infor-
macjami o konkursach poetyckich, zdobytych nagrodach, 
wyróżnieniach, spotkaniach z czytelnikami, a także infor-
macji na temat własnych publikacji. To, co jest najbardziej 
charakterystyczne dla Lipnowskiej Grupy Literackiej to 
jej różnorodność. Każdy z poetów reprezentuje inny styl, 
warsztat pisarski oraz zastosowane środki artystyczne. 
 Grupa wydała cztery almanachy poetyckie: „Do 
skutku” w 1997 roku, „Trzydzieści i trzy” w 1999 roku, 
„Słowem obecni” w 2009 roku i jubileuszowy almanach 
„Wiersze LGL” wydany w 2014 roku z okazji 25-lecia 
działalności Lipnowskiej Grupy Literackiej. Obecnie 
przygotowywany jest piąty tomik wierszy z okazji jubile-
uszu 30-lecia istnienia grupy. 
 Na bazie poezji członków grupy powstały w re-
żyserii Grażyny Ryskiej spektakle poetyckie, montaże 
słowo-muzyczne jak: „Żelazka na dusze”, „Maski, czyli 
dusze na żelazka” i inne. Członkowie grupy wydali kil-
kadziesiąt publikacji. Zdobywali wiele wyróżnień w kon-
kursach literackich, ogólnopolskich i międzynarodowych. 
Wielokrotnie reprezentowali region na spotkaniach, wie-
czorach autorskich indywidulanych i zbiorowych. Lip-
nowska Grupa Literacka nagrała również swoje wiersze. 
Płyta z poezją ]grupy powstała z inicjatywy i środków 
Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie. Nagrana 
w studiu nagraniowym REC funkcjonującym w lipnow-
skim domu kultury jest owocem współpracy MCK z Lip-
nowską Grupą Literacką.

Zdjęcia z tego wydarzenia 
zobaczysz na 

www.uglipno.pl

 Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 
organizuje, w dniach 8-15 maja ogólnopolska akcję – Ty-
dzień Bibliotek, program promocji czytelnictwa i biblio-
tek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek 
w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie pre-
stiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką sze-
rokich kręgów społeczeństwa. Hasło XVI edycji Tygodnia 
Bibliotek, który odbędzie się od 8 do 15 maja 2019 roku, 
zostało uzasadnione następująco:
 „Za tym hasłem kryją się ludzie, zbiory, spotka-
nia, wydarzenia, imprezy, konkursy. Współczesna biblio-
teka jest mocno zakorzeniona w historii, a jednocześnie 
śmiało spogląda w przyszłość. Marka biblioteka jest 
utrwalona w świadomości społecznej, ale nieustannie 
poszukuje nowych użytkowników i przyciąga ich inno-
wacyjnymi usługami. Promowanie biblioteki opatrzone 
znakiem # ułatwia potencjalnym użytkownikom dotarcie 
do jej usług i zasobów, świadczy o tym, że biblioteka jest 
nowoczesna i korzysta z nowych technologii. Hasztag 
porządkuje i wyróżnia, a przede wszystkim podkreśla 
szczególne znaczenie biblioteki w systemach informa-
cyjnych” [źródło: sbp.pl].
 Biblioteki Publiczne Gminy Lipno przygotowały 
w tym czasie wiele atrakcji. Były spotkania autorskie, gry 
i zabawy dla dzieci, a także Gminny Konkurs Poetyckie 
pt. „Przede wszystkim przyjaźń” i Gminny Konkurs Recy-
tatorski połączony interpretacją teatralną pt. „Teatr to Ja!”.

Dotacja na zakup 
nowości wydawniczych

 Miło nam poinformować, że Biblioteka Publicz-
na Gminy Lipno z/s w Radomicach otrzymała dotację  
w wysokości 8792,00 zł na zakup nowości wydawniczych 
w 2019 roku ze środków finansowych Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu pań-
stwa. Jest to dofinansowanie w ramach Programu Wie-
loletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 
Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 
publicznych”. Operatorem priorytetu jest Biblioteka Na-
rodowa. Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększe-
nie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez 
zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach 
bibliotek, wzrost dostępności książek, czasopism i mul-
timediów. Pozyskane środki finansowe zostaną przezna-
czone na zakup literatury pięknej dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych, wydawnictw z literatury popularnonaukowej 
oraz lektur szkolnych.

„Zrealizowano ze środków 
finansowych Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Naro-
dowego w ramach Narodo-
wego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa”. 
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Przede wszystkim przyjaźń – finał VII edycji Gminnego Konkursu Poetyckiego
	 22	 maja	 br.	 odbyła	 się	 w	 Bibliotece	 Publicznej	
i	Świetlicy	Wiejskiej	w	Radomicach	VII	edycja	Gminne-
go	 Konkursu	 Poetyckiego	 pt.	 „Przede	 wszystkim	 przy-
jaźń”.	W	tym	roku	w	konkursie	wzięło	udział	57	uczniów	
z	5	szkół	Gminy	Lipno.	 	Uczestnicy	prezentowali	utwo-
ry	 napisane	 przez	 siebie.	 Oceny	 wyboru	 najlepszych	
tekstów	 dokonała	 Komisja	 w	 składzie:	 Przewodniczący	
Komisji	 Sławomir	Ciesielski	 –	 poeta,	 autor	 licznych	 to-
mików	 wierszy	 i	 Przewodniczący	 Lipnowskiej	 Grupy	
Literackiej,	 Bożena	 Ciesielska	 –	 autorka	 wielu	 książek	
o	 naszym	 regionie,	 zwłaszcza	miejscowości	 Skępe,	 mi-
łośniczka	 fotografii	 i	 słowa	 pisanego.	 Dariusz	 Chrobak	
–	poeta,	autor	licznych	tomików	wierszy	i	Wiceprzewod-
niczący	 Lipnowskiej	 Grupy	 Literackiej.	 Teresa	 Sztuka	
–	Dyrektor	Ośrodka	Kultury	Gminy	Lipno	z/s	w	Wicho-
wie,	która	na	stałe	współpracuje	z	biblioteką	i	wspiera	ją	
w	 licznych	 działaniach.	Danuta	 Swarcewicz	 –	 emeryto-
wana	 Dyrektor	 Gminnej	 Biblioteki	 Publicznej	 w	 Rado-
micach,	Czesława	Krystyna	Chojnicka	–	poetka,	autorka	
licznych	 tomików	wierszy	 i	 laureatka	 wielu	 konkursów	
poetyckich.	
	 Gościem	honorowym	uroczystości	był	Wójt	Gmi-
ny	Lipno	Andrzej	 Szychulski	Wójt	Gminy	Lipno,	 który	
–	wraz	z	Przewodniczącym	Komisji	Konkursowej	–	wrę-
czył	laureatom	nagrody	i	statuetki.	

Komisja	w	składzie:
1.	Przewodniczący	Sławomir	Ciesielski	
2.	Dariusz	Chrobak
3.	Teresa	Sztuka
4.	Danuta	Swarcewicz
5.	Bożena	Ciesielska	
6.	Czesława	Krystyna	Chojnicka	
Oceniała	wiersze	uczestników,	którzy	zgłosili	swoje	prace	
do	konkursu.	Prace	oceniane	były	pod	względem:
-	zgodności	z	tematem;
-	doboru	środków	artystycznego	wyrazu;
-	wartości	literackich.	
	 	 W	konkursie	mogli	wziąć	udział	ucznio-
wie	klas	IV-VI	szkół	podstawowych,	klas	VII-VIII	szkół	
podstawowych	 i	 klas	 gimnazjalnych.	 Każdy uczestnik 
konkursu miał dostarczyć jeden wiersz. 
Wiersze	oceniane	były	w	dwóch	kategoriach	wiekowych:
I kategoria:	klasy	IV-VI	szkół	podstawowych
II kategoria:	klasy	VII-VIII	szkół	podstawowych	i	klasy	
gimnazjalne.		

Forma wiersza:
-	dowolna,	zgodna	z	artystycznymi	wyborami	twórców;
-	treść	zgodna	z	tematem	konkursu;
-	wiersz	powinien	być	napisany	samodzielnie,	nigdzie	do	
tej	pory	niepublikowany	i	nie	nagradzany.	Prace kopio-
wane z książek, czasopism i Internetu nie były brane 
pod uwagę i zostały automatycznie dyskwalifikowane;
	 W	 konkursie	 wzięło	 udział	 57	 uczestników,	
w	I	kategorii	klasy	IV-VI	szkół	podstawowych	43	uczest-
ników,	z	kolei	w	II	kategorii	klasy	VII-VIII	szkół	podsta-
wowych	i	klasy	gimnazjalne	było	14	uczestników.
Po	 odczytaniu	 nazwisk	 nagrodzonych	 zapraszam	 mło-
dzież	do	siebie	i	bardzo	proszę	o	odczytanie	swojego	wier-
sza	przez	każdego	laureata.	

Komisja	przyznała:	
W	kategorii	klas	IV-VI	szkół	podstawowych		
I	 miejsce	 –	Krzysztof Bedyk	 –	 wiersz	 pt.	 „Rozmowa”	
Szkoła	Podstawowa	im.	Jana	Kochanowskiego	w	Trzebie-
goszczu	
II	miejsce	– Szymon Przybyszewski –	wiersz	pt.	„Jestem”	
Zespół	Szkół		im.	Marii	Konopnickiej	w	Radomicach	
III	miejsce	–	Igor Trojanowski	–	wiersz	pt.	„Przyjaciel”		
Zespół	Szkół	im.	Jana	Pawła	II	w	Wichowie	
Wyróżnienie	–	Wiktoria Kozłowska –	wiersz	pt.	„Praw-
dziwy	przyjaciel”	Zespół	Szkół	im.	Jana	Pawła	II	w	Wi-
chowie	
Wyróżnienie	 –	Natasza Szychulska	 –	wiersz	 pt.	 „Przy-
jaźń?!	Hmm,	no	cóż…”	Zespół	Szkół	 im.	Jana	Pawła	 II	
w	Wichowie
Wyróżnienie	 –	 Karolina Ordak	 –	 wiersz	 pt.	 „Kolory	
przyjaźni”	Zespół	Szkół	w	Karnkowie	
Wyróżnienie	 –	Martyna Wołodko	 –	wiersz	 pt.	 „Zaufa-
nie”	 Szkoła	 Podstawowa	 im.	 Jana	 Kochanowskiego	
w		Trzebiegoszczu	
Wyróżnienie	–	Piotr Bejger	–	wiersz	pt.	„Przyjaźń	przede	
wszystkim”	Zespół	Szkół	im.	Marii	Konopnickiej	w	Ra-
domicach	

W	kategorii	klas	VII-VIII	i	klas	gimnazjalnych:
I	miejsce	–	Alicja Bejnar		–	wiersz	pt.	„Niepozornie”	Ze-
spół	Szkół	w	Karnkowie
II	miejsce	–	Maja Grzędzicka	–	wiersz	pt.	„Przyjaciel”	
Zespół	Szkół	im.	Marii	Konopnickiej	w	Radomicach	
III	miejsce	–	Patrycja Kolczyńska	–	wiersz	pt.	„Przyjaźń”	
Szkoła	Podstawowa	 im.	Żwirki	 i	Wigury	w	Maliszewie.
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Dzień Rodziny w Gminie Lipno
	 Od	 kilku	 lat	 w	 kalendarz	 imprez	 i	 uroczystości	
Gminy	Lipno	wpisane	są	obchody	Dnia	Rodziny.	Wspo-
mniane	święto	było	dobrym	powodem,	aby	połączyć		ta-
kie		wydarzenia	jak:	Dzień	Dziecka,	Dzień	Matki	i	Ojca.	
Aby	tradycji	stało	się	zadość	również	w	tym	roku	szkoły,	
domy	kultury,	biblioteki,	świetlice	i	remizy	OSP	przygoto-
wały	wiele	atrakcji	zarówno	dla	najmłodszych,	jak	i	rodzi-
ców.	Celem	uroczystości	była	nie	tylko	dobra	zabawa,	ale	
przede	wszystkim	propagowanie	wśród	dzieci	i	młodzie-
ży	zdrowego	 i	bezpiecznego	stylu	życia.	W	programach	
imprez	znalazły	się	 liczne	zawody	sportowe,	do	których	
należało	m.in.	przeciągnie	liny.	Jednak	największym	po-
wiedzeniem	cieszyły	się	rodzinne	konkurencje	sportowe.	
Nieśmiertelne	dmuchane	zjeżdżalnie	były	główną	atrakcją																															
w	większości	placówek	organizujących	imprezę.	Dużym	
zainteresowaniem	 cieszyło	 się	 kino	 sferyczne	 przygoto-
wane	przez	Gminny	Ośrodek	Kultury	w	Wichowie.	
	 W	 sołectwach	 Maliszewo,	 Radomice,	 Trzebie-
goszcz,	Wichowo,	Złotopole	i	Karnkowo	najmłodsi	mogli	
cieszyć	się	nie	tylko	dobrą	pogodą,	ale	przede	wszystkim	
wspaniałą	zabawą	zorganizowaną	z	okazji	ich	święta.	Naj-
większą	satysfakcję	dzieci	miały	z	dmuchanej	zjeżdżalni,	
waty	cukrowej,	malowania	twarzy	i	pieczenia	kiełbasek.			
Uroczystości	 z	 okazji	 Dnia	 Rodziny	 były	 doskonałą	
okazją	do	spotkania	dzieci,	 rodziców,	a	 także	dziadków.	
Każdy	 mógł	 spędzić	 miło	 czas	 w	 gronie	 najbliższych	
i	znajomych.	Wszystkie	atrakcje	mogły	się	odbyć	dzięki	
przychylności	 Radnych,	 Sołtysów	 poszczególnych	 so-
łectw,	 szkół,	Rady	Rodziców,	bibliotek,	domów	kultury,	
straży	OSP	oraz	miejscowych	Kół	Gospodyń	Wiejskich.	
Za	 pośrednictwem	 naszego	 Kwartalnika	 dziękujemy	
wszystkim,	którzy	włączyli	się	w	organizację	tych	imprez	
kulturalnych.	

Fotorelacja z Dnia Rodziny
na okładce Kwartalnika

go,	prezentacja	talentów	artystycznych	dzieci	klas	młod-
szych,	wspieranie	uzdolnień	i	pomoc	w	rozwijaniu	zain-
teresowań	teatralnych,	a	także	twórcza	wymiana	doświad-
czeń	dzieci	z	terenu	Gminy	Lipno.	
	 W	 Konkursie	 mogły	 wziąć	 udział	 dzieci	 z	 klas	
0-III	szkół	podstawowych	z	terenu	Gminy	Lipno	wyłonie-
ni	na	drodze	eliminacji	wewnętrznych	w	placówkach.	Do	
konkursu	każda	placówka	mogła	zgłosić	po	2	uczestników	
z	 każdej	 kategorii	wiekowej,	 jeżeli	w	 szkołach	 są	 klasy	
równorzędne	to	po	2	uczestników	z	każdej	klasy.	
Komisja	 w	 składzie:	 Przewodniczący	 Komisji	 Dariusz	
Chrobak,	 Ilona	 Wiśniewska	 i	 Bożena	 Witkowska	 oce-
niała	występy	uczestników,	którzy	zgłosili	się	do	udziału	
w	Gminnym	Konkursie	Recytatorskim	z	elementami	 in-
terpretacji	teatralnej	„Teatr	to	Ja!”.	Głównymi	kategoriami	
oceny	były:
-	interpretacja	teatralna,
-	poprawność	językowa,
-	spójność	prezentacji,
-	wartość	artystyczna	zastosowanych	środków	wyrazu,
-	dobór	repertuaru.
	 W	 konkursie	 wzięło	 udział	 22	 uczestników,	
w	I	kategorii	klas	0-I	szkoły	podstawowej	11	uczestników																	
i	II	kategorii	klas	II-III	szkoły	podstawowej	11	uczestni-
ków.
Komisja	przyznała:
 Nagrodę Grand Prix – Zuzanna Pipczyńska 
z klasy IIa SP im. Marii Konopnickiej w Radomicach
 W kategorii klas 0-I szkół podstawowych:
I	miejsce	–	Julia	Kilanowska	z	klasy	0b	SP	im.	Marii	Ko-
nopnickiej	w	Radomicach
II	miejsce	–	Lena	Ałtyn	z	klasy	0b	SP	im.	Marii	Konopnic-
kiej	w	Radomiach	
III	miejsce	–	Oliwia	Dankowska	z	klasy	I	SP	im.	Jana	Ko-
chanowskiego	w	Trzebiegoszczu
Wyróżnienie	–	Weronika	Kryst	z	oddziału	przedszkolnego	
SP	im.	Marii	Konopnickiej	w	Radomiach.
Wyróżnienie	–	Tobiasz	Stefański	z	klasy	0b	SP	im.	Marii	
Konopnickiej	w	Radomiach	
Wyróżnienie	–	Lena	Szymborska	z	klasy	0a	SP	im.	Marii	
Konopnickiej	w	Radomiach	
Wyróżnienie	–	Emilia	Leśniewska	z	klasy	0b	ZS	w	Karn-
kowie.	

W kategorii klas II-III szkół podstawowych: 
I	miejsce	 –	Alicja	 Leśniewska	 z	 klasy	 III	 SzP	 im.	 Jana	
Pawła	II	w	Wichowie.
II	miejsce	–	Oliwia	Szlągiewicz	z	klasy	IIa	SP	im.	Marii	
Konopnickiej	w	Radomicach.	
III	 miejsce	 –	 Stanisław	 Lewandowski	 z	 klasy	 III	
SP	im.	Kazimierza	Różyckiego	w	Jastrzębiu
Wyróżnienie	–	Dominika	Kwatek	z	klasy	III	SP	im.	Jana	
Kochanowskiego	w	Trzebiegoszczu
Wyróżnienie	–	Nadia	Kucharska	z	klasy	IIIb	SP	im.	Marii	
Konopnickiej	w	Radomiach	
Wyróżnienie	 –	 Aleksandra	 Chrzanowska	 z	 klasy	 IIIb	
SP	im.	Marii	Konopnickiej	w	Radomiach
Wyróżnienie	–	Dżesika	Kowalska	z	klasy	IIb	SP	im.	Marii	
Konopnickiej	w	Radomicach	

Finał Gminnego Konkursu 
Recytatorskiego „Teatr to Ja!”

	 3o	maja	br.	w	siedzibie	Biblioteki	Publicznej	Gmi-
ny	Lipno	z/s	w	Radomicach	miał	miejsce	finał	Gminnego	
Konkursu	Recytatorskiego	z	elementami	 interpretacji	 te-
atralnej	„Teatr	to	Ja!”	pod	Honorowym	Patronatem	Wójta	
Gminy	 Lipno.	 Konkurs	 został	 zorganizowany	 przez	 Bi-
bliotekę	Publiczną	w	Radomicach	przy	cennym	wsparciu	
Wójta	Gminy	Lipno,	który	ufundował	nagrody	i	statuetki	
konkursowe.		
	 Konkurs	 swoją	 obecnością	 uświetnili:	 Andrzej	
Piotr	 Szychulski	 –	Wójt	 Gminy	 Lipno,	 Kazimierz	 Mą-
towski	 –	 Zastępca	 Wójta	 Gminy	 Lipno,	 Teresa	 Sztuka	
–	Dyrektor	Ośrodka	Kultury	Gminy	Lipno	z/s	w	Wicho-
wie,	Hanna	Szlągiewicz	–	Kierownik	Gminnego	Ośrodka	
Pomocy	Społecznej,	Danuta	Swarcewicz	–	emerytowana	
Dyrektor	Biblioteki	Publicznej	Gminy	Lipno	z/s	w	Rado-
micach	
	 Głównym	założeniem	konkursu	było	promowanie	
wśród	uczniów	aktywnej	postawy	wobec	życia	kulturalne-
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Akcja Lato w bibliotekach i świetlicach 
Gminy Lipno

 Biblioteka Publiczna Gminy Lipno i Gminny 
Ośrodek Kultury zapraszają dzieci do spędzenia zbliża-
jących się wakacji w bibliotekach i świetlicach. Zajęcia 
odbywać się będą: 
Radomice: wtorki, środy i czwartki w godz. 10.00 – 13.00  
Jastrzębie: wtorki i środy w godz. 10.00 – 13.00  
Karnkowo: wtorki i środy w godz. 10.00 – 13.00  
Trzebiegoszcz: wtorki, środy i czwartki w godz. 10.00 
– 13.00  
Wichowo: wtorki, środy i czwartki w godz. 10.00 – 
13.00  
Chodorążek: poniedziałki, wtorki i piątki w godz. 
10.00 – 13.00  
Program zajęć obejmować będzie:
• konkursy, kalambury i zabawy;
• turniej gier planszowych;
• spotkania z ciekawymi ludźmi (m.in.: przedstawicie-
li Komendy Powiatowej Policji w Lipnie i myśliwych 
z Koła Łowieckiego „Żubr”); 
• wycieczka do stadniny „Złoty Konik” w Jastrzębiu;
• noc w bibliotece połączona z dyskoteką; 
• ognisko i grill na zakończenie Akcji Lato;
• wycieczka „niespodzianka” na zakończenie Akcji Lato.
 Wakacyjne zajęcia przeznaczone są dla dzieci 
w wieku szkolnym. Codziennie w godzinach otwarcia bi-
blioteki do dyspozycji są gry planszowe i edukacyjne oraz 
bezpłatny dostęp do Internetu. Dla najmłodszych przygo-
towany jest Kącik Małego Odkrywcy, gdzie będą prowa-
dzone zajęcia edukacyjne. 
 Zapisy i oświadczenia zgody rodziców i zgody na 
wykorzystanie wizerunku są do pobrania w Bibliotece Pu-
blicznej w Radomicach i we wszystkich filiach bibliotecz-
nych Gminy Lipno od 18 czerwca br. Pierwsze spotkanie 
Akcji Lato odbędzie się 1 lipca - świetlica w Chodorążku 
i 2 lipca - pozostałe biblioteki i świetlice) 

Do zobaczenia! Czekamy na Was! 

Zawody w tenisa stołowego
 Uczniowie klas VI – VIII Szkoły Podstawowej 
im. Kazimierza Różyckiego w Jastrzębiu, pod opieką 
Iwony Mikołajczyk, wzięli udział w zawodach miejsko – 
gminnych w tenisa stołowego, które odbyły się 19 marca 
br. w Zespole Szkół w Karnkowie. 
 W Igrzyskach Dzieci II miejsce zajęła Paulina Mi-
rzejewska, IV miejsce Zuzanna Chojnicka, a IX miejsce 
Karol Gołębiewski. Dziewczęta awansowały do szczebla 
powiatu. 
 Z kolei w Igrzyskach Młodzieży VI miejsce za-
jęła Maria Lewandowska, VII miejsce zajęli Jakub Woj-
ciechowski i Katarzyna Pipczyńska, IX miejsce Rafał No-
wotnik, a X miejsce Ewelina Lewandowska.
 Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Lekkoatletyka indywidualna
 W dniu 17 maja 2019r. w Skępem przedstawi-
ciele Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Różyckiego w 
Jastrzębiu wystąpili w lekkoatletycznych zawodach spor-
towych na szczeblu powiatu. Dziewczęta  i chłopcy z kla-
sy VII i VIII reprezentowali szkołę w biegach i skokach 
w dal. Zawody odbywały się w sympatycznej atmosferze, 
zgodnie z zasadami fair play. Największe sukcesy odnie-
śli uczniowie klasy VIII: Łukasz Paśniewski, który zajął 
I miejsce w biegu na 100m. i Maria Lewandowska, która 
zajęła II miejsce w biegu na 300m. Oboje awansowali do 
zawodów na szczeblu wojewódzkim, na których reprezen-
towali szkołę.

Gratulujemy!
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IV Grand Prix Wichowa zakończone!
	 W	niedzielę	31	marca	2019	w	Szkole	Podstawo-
wej	w	Wichowie	rozegrany	został	turniej	tenisa	stołowe-
go	o	puchar	prezesa	firmy	Nowatermia,	który	był	ostatnią	
eliminacją	 Grand	 Prix	 Wichowa	 w	 sezonie	 2018/2019.
	 W	turnieju	wzięło	udział	48	zawodników.	Czoło-
we	miejsca	zajęli:

Kat. Open
1.	Robert Kapeliński (LZS Jastrzębie)
2.	Piotr	Milczarski	(Olimpijczyk	Jeżewo)
3.	Mateusz	Bytner	(Sokół	Gniewkowo)
4.	Marcin Nowak (LZS Wichowo)
5.	Damian	Marciniak	(Bydgoszcz)
6.	Rafał	Kamiński	(Fala	Nowy	Duninów)

Kat. 45+
1.	Robert	Różyński	(Borówno)
2.	Piotr	Adamczak	(Trzemeszno)
3.	Ryszard	Szudzikowski	(Włocławek)
4.	Jarosław	Politowski	(Płock)
5.	Rafał	Jurek	(Pakość)
6.	Paweł	Jędrzejczak	(Fala	Nowy	Duninów)

	 W	całym	cyklu	Grand	Prix	Wzięło	udział	93	za-
wodników.	Po	zsumowaniu	wyników	ze	wszystkich	roz-
grywek,	najlepszymi	okazali	się:

Kat. Open
1.	Robert Kapeliński (LZS Jastrzębie)
2.	Piotr	Milczarski	(Olimpijczyk	Jeżewo)
3.	Mateusz	Bytner	(Sokół	Gniewkowo)
4.	Rafał	Kamiński	(Fala	Nowy	Duninów)
5.	Paweł	Milczarski	(Olimpijczyk	Jeżewo)
6.	Marcin Nowak (LZS Wichowo)

Kat 45+
1.	Robert	Różyński	(Borówno)
2.	Piotr	Adamczak	(Trzemeszno)
3.	Ryszard	Szudzikowski	(Włocławek)
4.	Jarosław	Politowski	(Płock)
5.	Józef	Wojciechowski	(TKKF	Radziejowianka)
6.	Mirosław	Szatkowski	(Włocławek)

Organizatorzy	 dziękuję	 firmie	 Nowatermia	 oraz	Wójto-
wi	Gminy	 Lipno	 za	wsparcie	 w	 organizacji	 rozgrywek.
 

Zawody OSP

	 9	czerwca	2019	r.	w	Maliszewie	odbyły	się	Gmin-
ne	Zawody	Sportowo	–	Pożarnicze	Ochotniczych	Straży	
Pożarnych	Gminy	Lipno.	Wzięła	w	nich	udział	łącznie	29	
drużyn,	w	następujących	kategoriach:	OSP	Mężczyźni	–	
16	drużyn,	OSP	Kobiety	–	3	drużyny.	
	 Zawody	 rozegrane	 zostały	 w	 dwóch	 konkuren-
cjach:	ćwiczenie	bojowe	oraz	sztafeta	pożarnicza	7	x	50	m	
z	przeszkodami.
	 Kolejność	czołowych	miejsc	startujących	drużyn	
w	poszczególnych	grupach	przedstawia	się	następująco:
	 W	kategorii	OSP	Mężczyźni:	I	miejsce	-	OSP	Po-
powo	z	wynikiem	107,59	pkt.,	II	miejsce	–	OSP	Wicho-
wo	z	wynikiem	108,48	pkt.,	III		miejsce	–	OSP	Złotopole	
z	wynikiem	109,09	pkt.
	 W	kategorii	OSP	Kobiety:	 I	miejsce	–	OSP	Wi-
chowo	z	wynikiem	134,80	pkt.,	II	miejsce	–	OSP	Popowo	
z	wynikiem	146,65	pkt.,	III	miejsce	–	OSP	Barany	z	wyni-
kiem	212,92	pkt.	
	 Dzień	 zawodów	 był	 wyjątkowo	 upalny,	 tylko	
wylewana	 woda	 podczas	 bojówki	 przynosiła	 zawodni-
kom	wytchnienie.	Po	ogłoszeniu	wyników	przez	sędziego	
głównego	 mł.	 kapitana	 Jarosława	 Bednarskiego	 odby-
ła	 się	 uroczystość	 wręczenia	 nagród	 zwycięzcom	 przez	
Wójta	Gminy	Lipno	Andrzeja	Szychulskiego.	Wójt	dzię-
kując	strażakom,	pogratulował	zwycięzcom	i	wszystkim	
startującym	 drużynom,	 podkreślił	 duże	 zaangażowanie	
w	 przygotowanie	 oraz	 wyszkolenie	 naszych	 strażaków.	
Organizację	 zawodów	 w	 znaczący	 sposób	 wsparli	 stra-
żacy	z	Państwowej	Straży	Pożarnej	w	Lipnie,	zapewnia-
jąc		profesjonalne	sędziowanie.	Druhowie	strażacy	z	OSP	
w	Maliszewie	 jako	 gospodarze	 zapewnili	 obsługę	 tech-
niczną	zawodów.	

Zapraszamy na naszą
 stronę internetową

www.uglipno.pl
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VII Otwarty Turniej Szachowy 
	 W	 sobotę	 4	maja	 2019r.	w	ZS	Karnkowo	odby-
ła	 się	 już	 siódma	 	 edycja	otwartego	 	 turnieju	 szachowe-
go	organizowanego	przez	Gminę	Lipno	przy	współpracy	
z	miłośnikami	tej	dyscypliny.	Tym	razem		wzięło	w	nim	
udział	20	zawodników.	Cieszy	nas	fakt	 	zainteresowania	
wśród	najmłodszych	pokoleń	jak	i	starszych	tą	dyscypli-
ną.	 Najmłodszym	 	 uczestnikiem	 był	 Karol	 Janiszewski.	
W	turnieju	bierze	udział	co	raz	więcej	szanownych	senio-
rów.	Doskonałym	przykładem	ogromnego	zaangażowania	
wśród	seniorów	jest	Edward	Chojnicki,	który	bierze	udział	
w	każdej	edycji	turnieju.	Niejednokrotnie	w	naszych	tur-
niejach	 uczestniczą	 całe	 rodziny.	 Zawody	 rozgrywane	
były	systemem	szwajcarskim	7	rund	po	15’	na	zawodnika.	
Mimo	różnicy	pokoleń	walka	na	szachownicy	była	zacięta.	
Ostatecznie	trzecie	miejsce	zajął	Paweł	Czekalski,	drugie	
Sebastian	Waszewski,	a	pierwsze	Mikołaj	Poćwiardowski.	
Najlepszą	 zawodniczką	okazała	 się	Katarzyna	 Janiszew-
ska.	Puchary	i	nagrody	wręczył	Andrzej	Piotr	Szychulski	
–	Wójt	Gminy	Lipno.	Gratulujemy	zwycięzcom	i	 jedno-
cześnie	zapraszamy	na	kolejne	edycje	turnieju.	

Sukcesy naszych Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych w zawodach powiatowych

	 Powiatowo-Gminne	 Zawody	 Młodzieżowych	
Drużyn	 Pożarniczych	 wg	 	 regulaminu	 CTIF	 odbyły	 się	
w	tym	roku	23	czerwca	na	stadionie	w	Dobrzyniu	N/Wi-
słą.	W	zawodach	wzięło	udział	łącznie	12	drużyn	z	całego	
powiatu.	MDP	chłopcy	–	10	drużyn,	MDP	dziewczęta	–	
2	drużyny.	Zawody	przeprowadziła	Komisja	 sędziowska	
pod	czujnym	okiem	Sędziego	 	Głównego	Druha	Jerzego	
Fydrycha.	 Celem	 organizacji	 zawodów	 młodzieżowych	
drużyn	pożarniczych	jest	w	szczególności	zainteresowanie	
młodzieży	działalnością	społeczną	na	rzecz	ochrony	prze-
ciwpożarowej	oraz	przygotowanie	jej	do	służby	w	szere-
gach	OSP.	Do	rywalizacji	w	zawodach	stanęły	2	drużyny	
z	Gminy	Lipno,	tj.	MDP	Brzeźno	i	MDP	Chlebowo.	Mło-
dzi	adepci	strażactwa	mogli	pochwalić	się	ogromną	wie-
dzą,	umiejętnościami	 i	 niemałą	 sprawnością.	Zawodnicy	
Gminy	Lipno	w	poszczególnych	 grupach	 uplasowali	 się	
następująco:	
̶	 szczebel	 gminny	 (gm.	 Lipno):	 chłopcy:	
I	miejsce	MDP	Chlebowo,	II	miejsce	MDP	Brzeźno,				
̶	 szczebel	powiatowy:	II	miejsce	MDP	Chlebowo,	
III	miejsce	MDP	Brzeźno.																																																		

                                     
	 Organizatorami	zawodów	był	Zarząd	Powiatowy	
Związku	OSP	RP	w	Lipnie,	Urząd	Gminy	w	Dobrzyniu	
n.	Wisłą	i	PSP	Lipno.	W	wręczeniu	zwycięzcom	pucharów	
i	dyplomów	uczestniczył	Wójt	Andrzej	Piotr	Szychulski,	
który	gratulując	podziękował	zawodnikom	za	wielkie	za-
angażowanie	i	wyszkolenie.

Gorący IX Turniej Sołecki 
	 W	dniu	30	czerwca	2019r.	po	raz	IX	odbył	się	tur-
niej	piłki	nożnej	drużyn	sołeckich	o	Puchar	Wójta	Gminy	
Lipno.	W	tej	edycji	turnieju	wzięły	udział	ekipy	z	sołectwa	
Chlebowa,	Karnkowa,	Karnkowskich	Rumunek,	Łochoci-
na	Popowa,	Radomic	i	Zbytkowa.	Rozgrywki	toczyły	się	
w	systemie	każdy	z	każdym	w	dwóch	grupach.	Warunki	
atmosferyczne	były	 bardzo	 trudne,	 z	 uwagi	 na	 panujący	
upał	 zmagania	 rozpoczęły	 się	 godzinę	 później.	 	 Turniej	
rozpoczął	się	od	spotkania	Popowa	z	drużyną	Karnkow-
skich	 Rumunek	 ,	 co	 gwarantowało	 pokaz	 dobrej	 piłki.	
Mimo	upalnej	pogody	zawodnicy	stwarzali	dużo	sytuacji	
bramkowych,	walczyli	do	końca	o	korzystny	rezultat	dla	
swojej	 drużyny,	 dlatego	 należy	 im	 się	 wielki	 szacunek.	
W	półfinałach	spotkały	się	drużyny	Popowa	z	Karnkowem	
oraz	Rumunki	Karnkowskie	 z	Łochocinem.	Co	 ciekawe	
scenariusz	z	zeszłego	roku	powtórzył	się,	ponieważ	rywa-
le	z	pierwszego	meczu	spotkali	 się	w	finale	 i	 także	padł	
remis	jak	rok	temu,	tyle	że	1:1.	Rzuty	karne	decydowały	
o	zwycięstwie	 turnieju.	Więcej	szczęścia	w	tym	elemen-
cie	miała	 drużyna	 z	Karnkowskich	 Rumunek	 i	 obroniła	
I	 miejsce	 sprzed	 roku.	Automatycznie	 II	 miejsce	 zajęła	
ekipa	 z	 Popowa,	 a	 III	miejsce	 zajęła	 ekipa	 z	Karnkowa	
oraz	IV	miejsce	dla	Łochocina.			
	 Za	 najlepszego	 bramkarza	 uznano	 golkipera		
z	Karnowskich	Rumunek	 	 -	 Jana	Bartczaka.	Wyłoniono	
także	najlepszego	strzelca		całego		turnieju,	został	nim	Ka-
mil	Chojnicki	z	Popowa.	Najlepszym	zawodnikiem	turnie-
ju	został		Mateusz	Bartczak.	Puchar	przechodni	dla	zwy-
cięzców	oraz	statuetki	i	nagrody	dla	zawodników	wręczył	
Wójt	Gminy	Lipno	Andrzej	Szychulski.




