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Dożynki w Gminie Lipno



Za nami tegoroczne święto rolników. Jedno z najpiękniejszych obrzędów staropolskich, a na pewno największych 
świąt polskich gospodarzy, będące zwieńczeniem ich całorocznej pracy. Papież Jan Paweł II mówił: „Starajmy się tak 
postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się 
samotny, pozostawiony bez opieki”. Nie byłoby tego chleba, gdyby nie rolnicy, dla których codzienny trud to wyraz po-
szanowania tradycji, umiłowania rodzimej ziemi, poczucia patriotyzmu i odpowiedzialności za codzienny byt. Ludowe 
święto plonów to również okazja do podjęcia dyskusji na temat niezmiennie ważnej roli, jaką dla rozwoju gospodarczej 
gminy Lipno pełnią właściciele i pracownicy gospodarstw rolnych. To symboliczne zwieńczenie całorocznej pracy, któ-
re jasno odzwierciedla, jak wiele potrzeba trudu i codziennej, ciężkiej pracy, by głodnym podać chleb. W tym miejscu 
pragnę złożyć podziękowania i wyrazić słowa uznania, dla wszystkich rolników, którzy pomimo wielu trudności dbają                                  
o odpowiednie wykorzystanie darów natury. 

Okres wakacyjny to również doskonała okazja do organizowania spotkań o charakterze edukacyjno-kulturalnym. Ta-
kich wydarzeń, jak rodzinne pikniki mające miejsce w sołectwach naszej gminy, było wiele. Przez ten czas narodziło 
się sporo pomysłów, które przełożyły się na cenne projekty. Jednym z nich jest otwarcie nowo powstałego boiska wie-
lofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Kazimierza Różyckiego w Jastrzębiu, odbiór końcowej inwestycji, jaką 
jest przebudowa drogi sierpeckiej, a także podpisanie umowy na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Białowie-
żyn-Kłokock. Gmina Lipno na ten cel pozyskała 680 tyś. zł.W bieżącym numerze kwartalnika znajdą Państwo relację 
z gminnych imprez sportowych, opis wielu wydarzeń społeczno-kulturalnych, do których należą min.: tegoroczna od-
słona Narodowego Czytania, podsumowanie Akcji Lato oraz pikniki rodzinne zwieńczające wakacje. Każdemu, kto na 
bieżąco chce wiedzieć co nowego dzieje się w naszym regionie polecam wizytę na stronie www.uglipno.pl

O efektach naszych działań oraz nowych projektach i podejmowanych inicjatywach będziemy Państwa informować 
na łamach Kwartalnika. Tymczasem odsyłam Państwa do lektury bieżącego wydania, w którym znajdą Państwo wiele 
ciekawych wiadomości z życia gminy Lipno. 

         Życząc miłej lektury
                pozostaję z wyrazami szacunku

           Wójt Gminy Lipno
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Drodzy Czytelnicy, Mieszkańcy Gminy Lipno!

 Serdecznie witam na łamach trzeciego już w tym 
roku numeru Kwartalnika Gminy Lipno. Żywię ogromną 
nadzieję, że prezentowany biuletyn jest dla Państwa syn-
tetycznym kompendium informacyjnym, stanowiącym 
zbiór ważnych inicjatyw, inwestycji oraz wydarzeń mają-
cych miejsce na terenie naszej gminy. To już trzeci rok ist-
nienia Kwartalnika. Korzystając z tej możliwości kontaktu 
z Państwem chcemy dotrzeć do każdego domu, do każdej 
rodziny, omawiając ważne tematy z dziedzin naszej lokal-
nej społeczności. Jednocześnie wyjaśniając szereg spraw 
aktualnie ważnych, jak również te, które skutkować będą 
na najbliższe lata. 
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Redaktor naczelny: Ewa Rozen - Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Lipno z siedzibą w Radomicach,
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Remont szkoły 
w Trzebiegoszczu ukończony!

	 Zakończono	realizację	zadania	pn.	„Termomoder-
nizacja	budynku	szkoły	podstawowej	w	Trzebiegoszczu.”	
W	wyniku	 przeprowadzonych	 prac	 obiekt	 został	 podda-
ny	 kompleksowej	 termomodernizacji	 oraz	 wyposażony	
w	 nowe	 źródła	 energii.	 	 Nowa	 instalacja	 oświetleniowa	
poprawi	warunki	 nauki	 i	 pracy	 a	 koszty	 jej	 eksploatacji	
obniżą	zamontowane	panele	fotowoltaiczne.	Do	minimum	
ograniczono	 emisję	 CO2	 montując	 nowoczesny	 system	
ogrzewania	budynku	z	piecem	do	spalania	peletu.	System	
jest	w	pełni	zautomatyzowany	a	zamontowany	duży	silos	
obniży	 koszty	 zakupu,	 ponieważ	 pelet	 workowany	 jest	
zdecydowanie	droższy.	
	 Projekt	 jest	 współfinansowany	 ze	 środków	Unii	
Europejskiej	w	ramach	Europejskiego	Funduszu	Rozwoju	
Regionalnego.

Budowy dróg w Gminie Lipno
	 W	 dniu	 23	 sierpnia	 2019	 r.	 dokonano	 odbioru	
końcowego	 inwestycji	 pn.:	 „Przebudowa	 drogi	 gminnej	
nr	 170695C”	 ul.	 Sierpeckiej	 Etap	 II	 na	 odcinku	 319	m.	
Wykonawcą	 było	 Przedsiębiorstwo	 Robót	 Drogowych	
Spółka	z	o.o.	z	Lipna.	Koszt	realizacji	inwestycji	wyniósł	
413	790.07	zł.
	 9	września	2019	r.	dokonano	odbioru	końcowego	
i	przekazania	do	eksploatacji	inwestycji	pn.:	„Przebudowa	
drogi	gminnej	nr	170522C	Białowieżyn	–	Kłokock	–	etap	II	
i	III	o	długości	1520	m.	Wykonawcą	robót	była	Firma	Inży-
nieryjno-Drogowa	DROGTOM	spółka	z	o.o.	z	Włocławka.	
Koszt	realizacji	inwestycji	wyniósł	1	363	336,18	zł.	Gmina	
Lipno	otrzymała	na	tę	inwestycję	dofinansowanie	z	Fun-
duszu	Dróg	Samorządowych	w	wysokości	680	000,00	zł.
	 Dobiegają	końca	prace	związane	z	modernizacją	
polegająca	na	remoncie	drogi	gminnej	nr	170537C	Ośmia-
łowo	–	Maliszewo.	Prace	wykonywało	Przedsiębiorstwo	
Handlowo-Usługowe	 „MAR-DAR”	 z	 Makówca.	 Koszt	
przedsięwzięcia	to	449	852,94	złotych.	Długość	wybudo-
wanego	odcinka	to	1463	m.
	 Na	ukończeniu	są	również	prace	związane	z	prze-
budową	 odcinka	 drogi	 pn.	 „Przebudowa	 drogi	 gminnej		
Kłokock	 –	Głodowo	Nr	 170520	C”	 na	 długości	 995	m.	

Wykonawcą	 jest	 Przedsiębiorstwo	 Robót	 Drogowych	
Spółka	z	o.o.	z	Lipna.	Koszt	realizacji	inwestycji	wynosi	
862	937,62	złotych.
	 W	dniu	21	czerwca	2019	roku	dokonano	otwarcia	
ofert	przetargu	nieograniczonego	na	modernizację	polega-
jącą	na	remoncie	drogi	gminnej	Maliszewo	–	Komorowo	
nr	170538	C	o	długości	2	224	mb.	Do	przetargu	przystąpi-
ło	czterech	Wykonawców.	W	dniu	15	lipca	przed	upływem	
terminu	związania	z	ofertą	ze	względu	brak	ostatecznego	
rozstrzygnięcia	 konkursu	w	 ramach	 Funduszu	Dróg	 Sa-
morządowych	 dokonano	 przedłużenia	 terminu	 związa-
nia	z	ofertą	do	dnia	17	września.	W	dniu	5	września	po	
otrzymaniu	informacji	o	pozytywnej	weryfikacji	naszego	
zadania	i	opublikowaniu	ostatecznej	listy	zadań	objętych	
dofinansowaniem	z	Funduszu	Dróg	Samorządowych	do-
konano	wyboru	najkorzystniejszej	oferty.	Najkorzystniej-
szą	ofertę	złożyło	Przedsiębiorstwo	Robót	Drogowych	w	
Lipnie.	Wartość	wybranej	oferty	wynosi	1	673	892,40	zł.	
Termin	realizacji	do	15	grudnia	2019	r
	 W	dniu	25	czerwca	2019	roku	dokonano	otwarcia	
ofert	przetargu	nieograniczonego	na	modernizację	polega-
jącą	na	remoncie	drogi	gminnej	Chlebowo	-	Chodorążek	
nr	170513	C	etap	III,	IV	i	V	o	łącznej	długości	2	100	mb.	
Do	przetargu	na	etap	III	i	IV	przystąpiło	dwóch	Wykonaw-
ców	zaś	na	etap	V	tylko	jeden.	W	dniu	15	lipca	przed	upły-
wem	terminu	związania	z	ofertą	ze	względu	brak	ostatecz-
nego	rozstrzygnięcia	konkursu	w	ramach	Funduszu	Dróg	
Samorządowych	dokonano	przedłużenia	terminu	związa-
nia	z	ofertą	do	dnia	20	września.	W	dniu	5	września	po	
otrzymaniu	informacji	o	pozytywnej	weryfikacji	naszego	
zadania	i	opublikowaniu	ostatecznej	listy	zadań	objętych	
dofinansowaniem	z	Funduszu	Dróg	Samorządowych	do-
konano	wyboru	najkorzystniejszej	oferty.	Najkorzystniej-
szą	ofertę	na	wszystkie	trzy	etap	złożyło	Przedsiębiorstwo	
Robót	Drogowych	w	Lipnie.	Wartość	wybranej	oferty	wy-
nosi:	etap	III	-	816	674,80	zł,	etap	IV	-	428	069,74	zł	oraz	
etap	V	 -	 602	733,59	 zł.	Termin	 realizacji	 do	15	grudnia	
2019	r
	 W	dniu	28.08.2019	r.	opracowano	i	złożono	wnio-
ski	o	dofinasowanie	dla	następujących	 inwestycji	drogo-
wych:
-	 Modernizacja	 polegająca	 na	 remoncie	 drogi	 gminnej	
Krzyżówki	-	Barany	-	Grabiny	nr	170533C	od	km	0+000	
do	1+956.	
-	 Modernizacja	 polegająca	 na	 remoncie	 drogi	 gminnej	
Kłokock-Głodowo	nr	170520C	od	km	0+995	do	2+425,50.
-	 Modernizacja	 polegająca	 na	 remoncie	 drogi	 gminnej	
Łochocin	 Lisek	 nr	 170531C	 Etap	 1	 	 od	 km	 0+004	 do	
0+588	oraz	Etap	2	od	0+598	do	1+245.
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	 Święto	plonów,	 to	podsumowanie	ciężkiej	pracy	
rolników	oraz	podziękowanie	za	ich	całoroczny	trud.	Do-
żynki	są	jednym	z	najpiękniejszych,	a	na	pewno	najwięk-
szych	 świąt	 polskiej	 wsi.	 To	 symboliczne	 zwieńczenie	
całorocznej	pracy,	organizowane	tradycyjnie	po	zakończe-
niu	prac	polowych,	gdy	wszystkie	plony	są	 już	zebrane.	
	 W	 sobotę	 17	 sierpnia	w	miejscowości	 Brzeźno,	
Gmina	Lipno	dziękowała	za	tegoroczne	plony.	Rozpoczę-
to	uroczystości	odprawieniem	Mszy	Świętej	Dziękczyn-
nej	w	Parafii	Matki	Bożej	Częstochowskiej.	Nabożeństwo	
odprawił	Proboszcz	parafii	ks.	Jacek	Kopczyński.	Po		na-
bożeństwie	orkiestra	dęta	z	Brzeźna	poprowadziła	barw-
ny		korowód		15	delegacji	sołectw	z	wieńcami,	Włodarzy	
Gminy	Lipno	oraz	zaproszonych	gości		na	plac	dożynko-
wy	 przy	 świetlicy	 wiejskiej	 w	 Brzeźnie.	 Honory	 Staro-
stów	Dożynek	w	tym	roku	pełniła	Dorota	Ewa	Agacińska	
z	Maliszewa	oraz	Ryszard	Esa	z	Biskupina.	Jako	pierwszy	
głos	zabrał	Wójt	Gminy	Lipno,	witając	rolników,	miesz-
kańców	oraz	zaproszonych	gości.	W	swoim	wystąpieniu	
nawiązał	 do	 dożynkowych	 tradycji,	 dziękując	 rolnikom	
za	trud	oraz	zebrane	plony.	Na	dożynkach	Gminy	Lipno	
gościli	 też:	 Członek	 Zarządu	 Województwa	 Kujawsko	
Pomorskiego	Aneta	 Jędrzejewska	oraz	Starosta	Lipnow-
ski	Krzysztof	Baranowski.	Zarówno	Pani	Marszałek	 jak	
i	Starosta	z	wdzięcznością	zwracali	się	do	rolników,	dzię-
kując	 im	 za	 ich	 trud	 i	 pracę.	Mieszkańcy	Gminy	Lipno	
rozpoczęli		świętowanie	od	przekazania	chleba	Włodarzo-
wi	Gminy,	po	czym	nastąpił	rytuał	dzielenia	się	chlebem	
upieczonym	z	tegorocznych	zbóż.	Uczestnikom	dożynek		
umilały	czas	występy	artystyczne,	śpiew	i	tańce		przygo-
towane	przez	uczniów	ze	Szkół	Podstawowych		w	Mali-
szewie	oraz	Wichowie.	Dodatkowo	swój	występ	 tanecz-
ny	 oraz	wokalno-	 instrumentalny	 zaprezentowały	 dzieci	
z	Gminnego	Ośrodka	Kultury	w	Wichowie.	Tradycją	pod-
czas	Dożynek		stało	się	ogłoszenie	wyników		Konkursu	na	
Rolnika	Roku.	Laureatami	tegorocznego	Konkursu	zostali	
w	kategorii	zwierzęcej:	Piotr	Rykowski	z	Białowieżyna,	
natomiast	 w	 kategorii	 roślinnej:	 Stanisław	 Gączewski	
z	Wichowa.	Wręczone	również	zostały	wyróżnienia,	które	
otrzymali:	Marek	Gibczyński	z	Trzebiegoszcza,	Agniesz-
ka	Taraszkiewicz	z	Krzyżówek		i	Agnieszka	Jabłońska	ze	

Dożynki w Gminie Lipno

Zbytkowa.	 Podczas	 trwania	 Dożynek	 Komisja	 Konkur-
sowa	na	Wieniec	Dożynkowy	2019	zdecydowała	o	 tym,	
który	wieniec	otrzyma	miano	najpiękniejszego.	Wszystkie	
wykonane	wieńce	zrobione	były	z	niezwykłą	starannością	
oraz	precyzją	dlatego	wybór	 jednego	był	ogromnie	 trud-
ny	a	decyzja	ciężka	do	podjęcia.	Ostatecznie	miejsce	I-sze	
zajęło	Sołectwo	Głodowo,	które	debiutowało	w	konkursie	
na	 	Wieniec	Dożynkowy,	 II	miejsce	zajęły	Panie	z	Koła	
Gospodyń	Wiejskich	w	Popowie,	 III-cie	miejsce	 	 zajęły	
Panie	z	Koła	Gospodyń	w	Maliszewie.	Publiczność	doży-
nek	w	głosowaniu	na	wieniec	publiczności	 ,	 także	zade-
cydowała,	że	to	właśnie	Głodowo	w	tym	roku	wykonało	
najpiękniejszy	wieniec.	Uczestnicy	Dożynek	mogli	 rów-
nież	wykazać	się	i	spróbować	swoich	umiejętności	w	kon-
kursie	strzeleckim.	 	Po	zakończonej	 	części	artystycznej,	
Wójt	Gminy	Lipno	dziękował	sołectwom	oraz	stowarzy-
szeniom	wręczając	podziękowania	i	upominki		za	uczest-
nictwo	i	zaangażowanie		w	tegoroczne	Dożynki.	Nagrodą	
za	 udział	 w	 konkursie	 dla	 publiczności	 było	 losowanie	
roweru	 siedmiobiegowego.	 Zwycięzca	 pojechał	 nagrodą	
do	miejscowości	Głodowo.	Dożynki	w	Brzeźnie	 	zwień-
czył	 koncert	 zespołu	 „Faster”,	 który	 zebrał	 liczne	 grono	
fanów	bawiących	się	pod	sceną.	Następnie	przy	muzyce	
zespołu	„Trio	Plus”	publiczność	bawiła	się	do	późnych	go-
dzin	nocnych.	Jak	zapewne	uczestnicy	i	goście	Dożynek	
zauważyli	Sołectwo	Brzeźno	,	pięknie	witało	wszystkich	
przystrojonymi	posesjami	 ,kukłami	 i	wieloma	 	 satyrycz-
nymi	hasłami	związanymi		z		pracą	rolników	i	Dożynkami.
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	 W	 miejscowości	 Radomice	 powstała	 pierwsza	
na	ternie	gm.	Lipno		Otwarta	Strefa	Aktywności.	Obiekt	
powstał	 w	 ramach	 ogólnopolskiego	 programu	 o	 nazwie	
„Program	 rozwoju	 małej	 infrastruktury	 sportowo-rekre-
acyjnej	 o	 charakterze	 wielopokoleniowym	 –	 Otwarte	
Strefy	Aktywności	(OSA)	EDYCJA	2018”.	Na	realizację	
przedmiotowej	inwestycji	Gmina	Lipno	uzyskała	50	000	
zł	 dofinansowania	 pochodzącego	 ze	 środków	 Funduszu	
Rozwoju	Kultury	Fizycznej	i	realizowany	w	ramach	
	 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	podłoża,	
urządzenia	do	gier	edukacyjnych	montowane	na	stałe	do	
podłoża	np.	szachy/warcaby	)
-	plac	zabaw	o	charakterze	sprawnościowym	(3	urządze-
nia)	z	ogrodzeniem.
Oddanie	 do	 użytkowania	 obiektu	 planowane	 jest	 na	 po-
czątku	lipca.	

Otwarta Strefa Aktywności 
w Radomicach

Kolejne pieniądze na drogi
	 W	dniu	8	lipca	2019	r.	w	Urzędzie	Wojewódzkim	
w	 Bydgoszczy	 odbyło	 się	 uroczyste	 podpisania	 umów	
w	ramach	Funduszu	Dróg	Samorządowych	(FDS).	
	 W	 uroczystości	 uczestniczyli	 przedstawiciele	
34	 jednostek	 samorządu	 terytorialnego,	 których	wnioski	
przeszły	pozytywnie	procedury	oceny	 formalnej	 i	mery-
torycznej	oraz	uzyskały	największą	ilość	punktów.	W	tym	
zaszczytnym	gronie	znalazła	się	Gmina	Lipno	reprezento-
wana	przez	Wójta	Andrzeja	Szychulskiego	oraz	Skarbnika	
Gminy	 Izabelę	 Balcerkowską,	 którzy	 podpisali	 umowę	
o	dofinasowanie	projekt	 pn.	„Przebudowa drogi gmin-
nej Białowieżyn - Kłokock nr	170522	C	ETAP	II	i	III”.	
Całkowita	wartość	zadania	wynosi	1	363	336,18	zł.	w	tym	
dofinasowanie	stanowi	kwotę	680	000,00	zł.

Szkoła w Jastrzębiu 
ma nowe boisko

	 W	 dniu	 19	 sierpnia	 2019	 zakończono	 realizację	
zadania	 pod	 nazwą	 „Budowa	 boiska	 wielofunkcyjne-
go	z	 infrastrukturą	 techniczną	przy	Szkole	Podstawowej	
w	Jastrzębiu.”		W	wyniku	przeprowadzonych	prac	powsta-
ło	boisko	umożlwiające	grę	w	koszykówkę,	siatkówkę	te-
nisa,	 badmintona	 oraz	 piłkę	 ręczną.	 Oświetlenie	 boiska	
zasilane	 jest	 poprzez	 panele	 fotowoltaiczne.	 Inwestycja	
uzyskała	dofinasowanie	w	ramach	operacji	typu	„Kształ-
towanie	przestrzeni	publicznej”		w	ramach	działania	„Pod-
stawowe	usługi	i	odnowa	wsi”,	objętych	Programem	Roz-
woju	Obszarów	Wiejskich	na	lata	2014-2020.	W	ramach	
prac	 dodatkowych	wykonano	 ogrodzenie	 boiska	wzdłuż	
drogi	powiatowej.
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Warsztaty ekologiczne 
w Gostynińsko-Włocławskim 

Parku Krajobrazowym
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 W dniach 24 - 26 czerwca 2019r. po raz drugi 
uczniowie ze szkół gminy Lipno brali udział w trzydnio-
wych Warsztatach Ekologicznych w Gostynińsko - Wło-
cławskim Parku Krajobrazowym.
Uczniowie brali udział w zajęciach pn. „ Lubię tu być… 
na zielonym!” w pracowni dydaktycznej Gostynińsko 
– Włocławskiego Parku Krajobrazowego w Kowalu, 
w przylegającym do niej ogrodzie edukacyjnym „Rycy-
kowy Zakątek”, w terenach leśnych oraz nad jeziorami 
GWPK. Na ścieżce przyrodniczej Dzilno–Kukawy mło-
dzież poznała: Ekosystem leśny Gostynińsko-Włocław-
skiego Parku Krajobrazowego, Jezioro Rakutowskie i jego 
awifaunę, a także mogli podziwiać Dęby szypułkowe na 
Krzywym lesie. 
 Uczniowie chętnie i z wielkim zainteresowaniem 
uczestniczyli w trzydniowych warsztatach ekologicznych, 
zorganizowanych przez Wójta Gminy Lipno we współpra-
cy z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Marszałkowskim. 

Dnia adaptacyjne w Przedszkolu 
Samorządowym w Karnkowie

 Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej jest momen-
tem przełomowym w życiu każdego przedszkolaka. Po raz 
kolejny w dniach 28.08.-29.08.2019r. do Przedszkola Sa-
morządowego w Karnkowie zawitały dzieci wraz z rodzica-
mi. Przyszłe przedszkolaczki chętnie bawiły się w kółecz-
ku. Dużą frajdę sprawiły im zabawy z chustą animacyjną, 
oraz udział w zajęciach muzyczno-ruchowych. Był również 
czas na zabawy w kącikach tematycznych. Przyszli wycho-
wankowie podczas tych zabaw, mieli okazję zapoznać się 
wzajemnie. Mamy nadzieję, że dni adaptacyjne przyczy-
niły się do oswojenia z nowym miejscem, aby od ponie-
działku 02.09.2019r. chętnie i bez obaw do niego wrócili.

„Bezpieczny Przedszkolak” w przedszkolu w Karnkowie
 Dnia 06.09.2019r. w Przedszkolu Samorządowym 
w Karnkowie odbyło się spotkanie przedszkolaków z st.asp 
Moniką Grzelak z KPP Lipno oraz dzielnicowym Ceza-
rym Jaromirskim. Celem naszego spotkania było omówie-
nie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Pani policjantka 
przybliżyła dzieciom podstawowe zasady bezpiecznego 
poruszania się po drogach, omówiła numery alarmowe oraz 
zasady zachowania się podczas spotkania z nieznajomym. 
Przedszkolaki dowiedziały się jak powinni bezpiecznie 
zachowywać się podczas wycieczek pieszych jak i auto-
karowych. Przypominała o konieczności noszenia ubrań 
i obuwia posiadającego elementy odblaskowe. Na koniec 
przedszkolaki otrzymały bransoletki odblaskowe wspól-
ne zdjęcie było zakończeniem tej niecodziennej wizyty.
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Uczniowie otrzymali Stypendium Wójta Gminy Lipno
	 2	września	2019	r.	w	szkołach	podstawowych	na	 terenie	gminy	Lipno	miały	miejsce	uroczyste	 inauguracje	
roku	szkolnego	1019/2020.	Początek	roku	szkolnego	był	również	doskonałą	okazją	do	wręczenia	najlepszym	uczniom	
Listów	Gratulacyjnych	 i	 stypendium	Wójta	Gminy	Lipno,	które	zostało	przydzielone	za	 I	półrocze	 roku	szkolnego	
1018/2019.	Stypendium	zostało	wręczone	przez	Radnych	Rady	Gminy	Lipno	następującym	uczniom:

Aleksandra Paszyńska – Zespół Szkół w Radomicach
Katarzyna Kamińska – Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu

Łukasz Grejciun – Zespół Szkół w Karnkowie
Natasza Szychulska – Szkoła Podstawowa w Wichowie

Maximilian Evans – Zespół Szkół w Radomicach
Artur Kręgiel – Zespół Szkół w Karnkowie

Mikołaj Poćwiardowski – Zespół Szkół w Karnkowie
Michał Zajączkowski – Zespół Szkół w Karnkowie

Wiktoria Urbańska – Szkoła Podstawowa w Maliszewie
Wojciech Kielik – Szkoła Podstawowa w Maliszewie

Alicja Bejnar – Zespół Szkół w Karnkowie
Wiktoria Kolczyńska – Szkoła Podstawowa w Maliszewie
Wiktoria Kozłowska – Szkoła Podstawowa w Wichowie

Julia Ciarkowska – Szkoła Podstawowa w Wichowie
Olga Jagielska – Zespół Szkół w Karnkowie

Bartosz Frej – Szkoła Podstawowa w Maliszewie
Miłosz Zowczak – Szkoła Podstawowa w Trzebiegoszczu

Roksana Nadrowska – Szkoła Podstawowa w Trzebiegoszczu
Wiktor Kowalski – Zespół Szkół w Radomicach

Bartosz Kowalski – Szkoła Podstawowa w Trzebiegoszczu
Elizabeth Evans – Zespół Szkół w Radomicach

Agata Lewandowska – Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu
Justyna Pączkowska – Szkoła Podstawowa w Wichowie

Zuzanna Romanowska – Szkoła Podstawowa w Maliszewie
Julia Bugdalska – Zespół Szkół w Karnkowie

Przemysław Jędrzejewski – Szkoła Podstawowa w Trzebiegoszczu
Igor Trojanowski – Szkoła Podstawowa w Wichowie
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Gmina Lipno świętuje 30. rocznicę 
częściowo wolnych wyborów

 4 czerwca 1989 Polacy poszli na wybory, by - 
jak się okazało - dać wyraz niezadowoleniu wobec pa-
nującego systemu. Komunistyczna partia, która od końca 
II wojny światowej trzymała kraj twardą ręką, zachwiała 
się w posadach i kilka miesięcy później przestała istnieć, 
chociaż mogła liczyć na to, że czerwcowe wybory - owoc 
kompromisu Okrągłego Stołu - przedłużą jej życie. Stało 
się inaczej. Po wyborczym trzęsieniu ziemi, po władzę - 
jeszcze niepełną - sięgnęła Solidarność.   
 W wyjątkowy sposób mieszkańcy gminy Lip-
no uczcili 30. rocznicę wolnej, demokratycznej Polski. 
Ośrodek Kultury zorganizował wycieczkę, której głów-
nym punktem było zwiedzanie Europejskiego Centrum 
Solidarności. Na zwiedzanie tego wyjątkowego muzeum 
5 lipca pojechały panie z KGW i Stowarzyszeń: Wichowo, 
Łochocin, Radomice, Wierzbick, z kolei 13 lipca – Zbyt-
kowo, Popowo, Maliszewo, Trzebiegoszcz, Chodorążek, 
Karnkowo. W tym ważnym wydarzeniu wzięło udział 100 
osób.
 Uczestnicy i organizatorzy dziękują za życzli-
wość i wsparcie inicjatywy panu wójtowi Andrzejowi 
Szychulskiemu, z-cy wójta Kazimierzowi Mątowskiemu, 
pani Jadwidze Lach, a także kierowcom autobusu panu 
Bogdanowi Błaszkiewiczowi i panu Mateuszowi Esie.

Podsumowanie roku kulturalnego 
2018/2019

 Gminny Ośrodek Kultury i filia biblioteczna 
w Wichowie, zaprosiły dzieci i młodzież na uroczyste 
zakończenie Roku Kulturalnego 2018/2019 i wesołe roz-
poczęcie Wakacji 2019. Spotkanie odbyło się 21 czerwca 
w godz. 16.00-18.00. W programie imprezy były wystę-
py zespołów i sekcji artystycznych. Dodatkową atrakcją 
był występ gwiazdy Dawida Ignaczaka oraz dyskoteka 
z DJ Miniks.                                         
 Za systematyczną pracę w zespołach i godne re-
prezentowanie placówki były nagrody książkowe, medale 
i dyplomy, a także słodkie niespodzianki. Biblioteka na-
grodziła wiernych czytelników. Była to wspaniała impre-
za…

Chcesz wiedzieć więcej?
zajrzyj na stronę: 

www.uglipno.pl
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	 Wraz	z	końcem	lipca	zakończyła	się	Akcja	Lato	
w	bibliotekach,	domach	kultury	i	świetlicach	Gminy	Lip-
no.	 Pracownicy	 bibliotek	 i	 ośrodków	 kultury	 dołożyli	
wszelkich	starań,	aby	tegoroczne	wakacyjne	zajęcia	były	
dla	dzieci	atrakcyjne.	Zajęcia	organizowane	były	w	pięciu	
bibliotekach,	trzech	domach	kultury	i	jednej	świetlicy.	
	 Biblioteki	i	świetlice	proponowały	dzieciom	róż-
ne	gry	 i	 zabawy,	 zajęcia	plastyczne,	 quizy,	 a	 także	kon-
kurencje	sportowe	na	świeżym	powietrzu.	Organizatorzy	
zadbali	 też	o	poczęstunek	dla	małych	uczestników	Akcji	
Lato	w	postaci	słodkiej	bułki	i	herbaty.	Środki	finansowe	
biblioteka	pozyskała	z	Gminnej	Komisji	Rozwiązywania	
Problemów	Alkoholowych	oraz	innych	instytucji.	
	 W	 ramach	 Akcji	 Lato	 odbyły	 się	 dwa	 wyjaz-
dy.	 Pierwszy	 wyjazd	 do	 Gminnego	 Ośrodka	 Kultury																											
w	 Wichowie,	 gdzie	 gościło	 objazdowe	 kino	 sferyczne,	
a	 także	 wycieczka	 do	 ZOO	 w	 Płocku.	 Dodatkowo	 Bi-
blioteka	Publiczna	w	Jastrzębiu	-	przy	cennym	wsparciu	
Gminy	 Lipno	 -	 zorganizowała	 wyjazd	 do	Multikina	 we	
Włocławku	na	film,	„Król	Lew”,	który	odbędzie	się	na	po-
czątku	sierpnia.		
	 Niebawem	 rozpoczyna	 się	 nowy	 Rok	 Kultural-
ny	2019/2020,	a	wraz	z	nim	pojawi	się	nowa	oferta	zajęć	
organizowanych	 przez	 biblioteki	 i	 domy	 kultury	Gminy	
Lipno.	Serdecznie	zachęcamy	do	śledzenia	naszej	strony	
i	portalu,	gdzie	niebawem	pojawią	się	szczegółowe	infor-
macje!

Akcja Lato 2019 za nami

	 Dla	 zespołu	 folklorystycznego	Wichowiacy	 wa-
kacje	obfitowały	w	wiele	wyjazdów,	pośród	których	mogli	
zaprezentować	swoje	umiejętności	wokalne.	Celem	takich	
spotkań	jest	zachowanie	tradycji	kultury	ludowej	i	podnie-
sienie	 świadomości	 kulturowej,	 pokazanie	 podobieństw	
i	 różnic	w	kulturze	 ludowej	 z	 różnych	 regionów	Polski,	
popularyzacja	 i	 promocja	 kultury	 ludowej,	 sztuki	 regio-
nalnej,	 kuchni,	 języka	 i	 obyczajów	 ludowych.	 Jednym	
z	 tego	 typu	wyjazdów	był	XX	–	 Jubileuszowy	Przegląd	
Zespołów	Ludowych	Ziemi	Dobrzyńskiej	w	Ugoszczu	od-
był	się	14	lipca	2019.	Gminę	Lipno	reprezentował	zespół	
folklorystyczny		WICHOWIAKI,		który	działa	w	Ośrod-
ku	Kultury.	To	ważne	wydarzenie	w	życiu	zespołu,	który	
kultywuje	pieśni	i	zwyczaje	Ziemi	Dobrzyńskiej.	Było	to	
święto,	które	integruje	pasjonatów	tradycji	i	przywiązania	
do	naszej	MAŁEJ	OJCZYZNY.	Statuetkę	i	dyplom	ode-
brał	kierownik	muzyczny	pan	Mariusz	Wojtasik.
	 Kolejny	 udany	 występ	 WICHOWIAKÓW	 to	
Przegląd	Zespołów	Ludowych	w	Konecku,	który	odbył	się	
21	lipca	2019.	Koncert	pt.	ROCZNICOWO	I	LUDOWO	
zachwycił	organizatorów	i	publiczność.	Najpierw	zaduma	
i	refleksje,	a	potem	wspólna	zabawa	były	tego	dowodem.	
Dyplom	 i	 słodki	 upominek	 odebrali	 przedstawiciele	 ze-
społu,	również	zadowoleni	z	występu.

Występy Wichowiaków
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Godzina „W”. Syreny alarmowe 
zawyły w również w gminie Lipno

 1 sierpnia  o godzinie 17.00 w Trzebiegoszczu 
zawyła syrena. W ten oto sposób rozpoczęły się obchody 
75. rocznicy Powstania Warszawskiego. Młodzież uczest-
nicząca w zajęciach wakacyjnych prowadzonych przez 
Bibliotekę oraz Wiejski Dom Kultury w Trzebiegoszczu 
przygotowała krótki występ artystyczny upamiętniający 
tych, którzy polegli walcząc o wolność naszej ojczyzny. 
 Bohaterowie tamtych lat wierzyli niezłomnie, że 
upragniona wolność kiedyś nadejdzie. To właśnie ona  na-
kazywała im żyć i pracować dla ojczyzny, a jeśli zajdzie 
potrzeba oddać dla niej życie. I niestety tak też się stało, 
dlatego nie wolno nam o nich zapomnieć , a pamięć o ich 
poświęceniu powinniśmy przekazywać następnym poko-
leniom. W ten oto sposób mieszkańcy gminy Lipno oddali 
hołd bohaterom Powstania Warszawskiego. 

Tak żegnaliśmy lato 2019

 Wraz z końcem sierpnia przyszedł czas na poże-
gnanie lata i przywitanie nadchodzącego roku szkolnego. 
Z tej okazji w wielu sołectwach gminy Lipno zostały zor-
ganizowane pikniki zwieńczające wakacyjne zajęcia edu-
kacyjne dla dzieci. 
 Pikniki w Radomicach, Łochocinie, Złotopo-
lu i Maliszewie obfitowały w wiele różnych atrakcji,                           
do których należy zaliczyć m.in.: pokazy strażackie, kurs 
udzielania pierwszej pomocy, spotkanie z ratownikami 
WOPR i ich psimi pomocnikami, spotkanie z przedstawi-
cielami policji. Występy młodych wokalistek, dmuchane 
zjeżdżalnie, zabawy z animatorkami i liczne konkursy dla 
dzieci i dorosłych. 
 W Radomicach każdy z dorosłych mógł spróbo-
wać swoich sił w konkursie strzeleckim, natomiast Łocho-
cinie dodatkową atrakcją był pokaz zabytkowych samo-
chodów. W Złotopolu o dobrą zabawę zadbali miejscowi 
strażacy OSP, a Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Ma-
liszewie zadbały o pyszne słodkości. 
 Te dni z pewnością zapadły w pamięci wielu dzie-
ci. Dzięki uprzejmości sponsorów i organizatorów zarów-
no dzięki, jak i dorośli pożegnali tegoroczne wakacje. 
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 Miło nam poinformować, że Gmina Lipno do-
łączyła do projektu „W Kujawsko-Pomorskiem mó-
wisz - masz certyfikowane szkolenia językowe”. 

	 Chcesz	 nauczyć	 się	 języka	 angielskiego,	 fran-
cuskiego	 lub	 niemieckiego,	 a	 może	 podwyższyć	 swoje	
umiejętności	w	zakresie	tych	języków?	Będzie	to	możliwe	
dzięki	 darmowym	kursom,	 organizowanym	przez	Urząd	
Marszałkowski	 we	 współpracy	 z	 Regionalnym	 Ośrod-
kiem	Edukacji	Ekologicznej	w	Przysieku	i	firmą	Training	
House.	Aby	wyrazić	 chęć	 uczestnictwa	należy	wypełnić	
formularz	zgłoszeniowy,	znajdujący	się	na	stronie	interne-
towej	www.projektmowiszmasz.pl.
	 Na	 terenie	 naszej	 gminy	 szkolenia	 odbywać	 się	
będą	 w	 Bibliotece	 Publicznej	 w	 Jastrzębiu	 i	 Świetlicy	
Wiejskiej	w	Radomicach.	Pierwsze	zajęcia	zaczną	się	już	
w	październiku.
	 Projekt	skierowany	jest	do	osób	pełnoletnich	za-
mieszkujących,	 pracujących	 lub	 uczących	 się	 na	 terenie	
województwa	kujawsko-pomorskiego,	które	z	własnej	ini-
cjatywy	są	zainteresowane	nabyciem,	uzupełnieniem	lub	
podwyższeniem	 kwalifikacji	 z	 zakresu	 języków	 obcych	
i	przynależą	do	minimum	jednej	z	grup:	-	osoby	o	niskich	
kwalifikacjach	 (tj.	 maksymalnie	 średnie	 wykształcenie),	
-	 osoby	 z	 niepełnosprawnościami	 (bez	 względu	 na	 po-
ziom	wykształcenia),	-	osoby	powyżej	50	roku	życia	(bez	
względu	na	poziom	wykształcenia).	Do	uczestnictwa	za-
praszamy	również	osoby	w	wieku	powyżej	65	roku	życia,	
o	 ile	 zadeklarują	 gotowość	 do	 podjęcia	 zatrudnienia	 po	
zakończeniu	udziału	w	projekcie.	Z	udziału	w	projekcie	
wyłączone	są	osoby	prowadzące	działalność	gospodarczą.	
Z	kursów	skorzysta	dziesięć	tysięcy	osób	z	województwa	
kujawsko	 –	 pomorskiego.	 Będą	 one	 trwały	 180	 godzin.	
Uczestnicy	w	tym	czasie	przygotują	się	do	egzaminu	ję-
zykowego	po	 którym	otrzymają	 certyfikat	 potwierdzają-
cy	 zdobycie	 określonego	 poziomu	 biegłości	 językowej	
(zgodnie	 z	 Europejskim	 Systemem	 Opisu	 Kształcenia	
Językowego),	np.	TOEIC,	WiDaF,	TFI.	Udział	w	kursach	
i	 egzaminach	 jest	 darmowy,	uczestnicy	zobowiązani	 zo-
staną	jedynie	do	pokrycia	kosztów	zakupu	podręczników.		
 Dodatkowe informacje o projekcie można 
uzyskać pod adresem mailowym zapisy@projektmo-
wiszmasz.pl lub pod numerem telefonu 507927366.

Szkolenie językowe – sprawdź, czy 
także dla Ciebie

	 Biblioteka	 Publiczna	Gminy	Lipno	 z/s	w	Rado-
micach	i	jej	cztery	filie	biblioteczne	w	Jastrzębiu,	Karnko-
wie,	Trzebiegoszczu	i	Wichowie	po	raz	drugi	dołączyły	do	
ogólnopolskiej	akcji	czytelniczej	„Mała	Książka	–	Wielki	
Człowiek”.	Jest	ot	kolejna	odsłona	kampanii	organizowa-
nej	 przez	 Instytut	Książki.	 Program	 jest	 finansowany	 ze	
środków	Ministerstwa	Kultury	i	Dziedzictwa	Narodowe-
go.	Tym	razem	projekt	 skierowany	 jest	do	dzieci	przed-
szkolnych,	od	3	do	6	lat.	
	 Dla	 wszystkich	 dzieci	 w	 wieku	 przedszkolnym,	
do	 których	 skierowany	 jest	 projekt	 czekają	 specjalnie	
przygotowane	wyprawki	 czytelnicze.	We	wszystkich	 bi-
bliotekach	gminy	Lipno	rodzice	mogą	odebrać	wyjątkowy	
prezent	 dla	 swoich	 dzieci	 –	 książkę	 „Pierwsze	 czytanki	
dla…”,	dostoswaną	pod	względem	formy	i	 treści	do	po-
trzeb	przedszkolaka	i	spełanijąca	najwyższe	standardy	w	
projektowaniu	pięknych	 i	mądrych	książek	dla	najmłod-
szych.	
	 W	wyprawce	dzieci	otrzymają	także	Kartę Małe-
go Czytelnika.	Za	każdą	wizytę	w	bibliotece	Mały	Czy-
telnik	dostanie	naklejkę,	a	po	zebraniu	dziesięciu	zostanie	
uhonorowany	 imiennym	 dyplomem,	 potwierdzającym	
jego	czytelnicze	zainteresowania.	W	wyprawce	znajdą	coś	
dla	siebie	także	rodzice	i	opiekunowie	–	przygotowana	dla	
nich	 broszura informacyjna	 „Książką	 połączeni,	 czyli	
przedszkolak	idzie	do	biblioteki”	przypomni	o	nieocenio-
nej	roli	czytania	w	rozwoju	ich	dziecka	oraz	o	korzyściach	
wynikających	z	częstego	odwiedzania	biblioteki.
	 Celem	projektu	„Mała	książka	-wielki	człowiek”	
jest	systemowa	poprawa	stanu	czytelnictwa	w	Polsce	po-
przez	skoordynowane,	wieloletnie	działania	na	rzecz	pro-
mocji,	 edukacji	 czytelniczej	 oraz	 kształtowania	 nawyku	
obcowania	z	książką	od	najmłodszych	lat.	Projekt	ma	za-
chęcić	 rodziców	do	odwiedzania	bibliotek,	które	dzisiaj,	
poza	udostępnianiem	księgozbiorów,	pełnią	również	funk-
cję	nowoczesnych	centrów	kultury.	Dzieci	natomiast,	wy-
rabiając	nawyk	czytania,	poznają	bibliotekę	jako	miejsce	
będące	ciekawą	alternatywą	dla	telewizji	i	komputera.	

Zabierz dziecko do biblioteki 
i odbierz książkę w prezencie
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W tym roku wspólnie czytaliśmy Nowele Polskie
	 Już	po	raz	ósmy	w	ramach	akcji	Narodowe	Czytanie	w	całym	kraju	zostały	przeczytane	wybitne	utwory	należą-
ce	do	kanonu	naszej	literatury.	W	tym	roku	był	to	zbiór	„Nowele	polskie”.	W	Gminie	Lipno	Narodowe	Czytanie	odbyło	
się	po	raz	trzeci	i	miało	miejsce	9	września	br.	w	sali	kominkowej	filii	bibliotecznej	w	Jastrzębiu.
	 Jest	to	wybór	tekstów,	których	wspólnym	mianownikiem	jest	polskość	w	połączeniu	z	treściami	uniwersalnymi,	
refleksją	nad	człowiekiem	i	społeczeństwem.	Ich	zwięzła	forma	idzie	w	parze	z	mistrzostwem	stylu	i	plastycznością,	
która	pozostawia	w	umysłach	czytelników	niezapomniane	wrażenia.	Takie	właśnie	są	zaproponowane	w	tym	roku	do	
Narodowego	Czytania	utwory	Marii	Konopnickiej,	Elizy	Orzeszkowej,	Bolesława	Prusa,	Władysława	Stanisława	Rey-
monta,	Henryka	Rzewuskiego,	Brunona	Schulza,	Henryka	Sienkiewicza	i	Stefana	Żeromskiego.	Towarzyszyły	one	na-
szym	rodakom,	kiedy	pod	zaborami	walczyli	o	suwerenność	naszej	Ojczyzny	i	szukali	odpowiedzi	na	wyzwania	swoich	
czasów.	Dziś	teksty	nie	straciły	nic	ze	swej	aktualności.
	 Dopełnieniem	spotkania	był	koncert	lipnowskiego	zespołu	KAVOO.	Uroczystości	Narodowego	Czytania	to-
warzyszyły	 również	dwie	wystawy.	Pierwsza	nawiązuje	 do	 tegorocznej	 lektury	nowel	 polskich	 i	 przedstawia	 życie	
i	twórczość	ich	autorów.	Z	kolei	wystawa	„Osamotnieni”	przygotowana	została	na	okoliczność	80.	rocznicy	wybuchu	
II	wojny	 światowej.	Podczas	 inauguracji	Narodowego	Czytania	 zostały	 również	przypomniane	nazwiska	 żołnierzy,	
którzy	walczyli	w	czasie	II	wojny	światowej,	a	ich	życie	związane	było	z	miejscowością	Jastrzębie.
	 Fragmenty	„Nowel	polskich”	w	sali	kominkowej	jastrzębskiej	książnicy	zaprezentowali	przedstawiciele	władz	
samorządowych	gminy	i	powiatu,	dyrektorzy	szkół,	znane	i	lubiane	osoby	z	życia	kulturalnego	i	społecznego.	Historię,	
opowiadającą	o	bohaterach	nowel,	ich	życiowe	zakręty		w	twardo	osadzonej	polskiej	rzeczywistości,	przeczytali	nastę-
pujący	goście:
-	Aneta	Jędrzejewska	Członek	Zarządu	Województwa	Kujawsko-Pomorskiego
-	Andrzej	Szychulski	Wójt	Gminy	Lipno
-	Ewa	Rozen	Dyrektor	Biblioteki	Publicznej	Gminy	Lipno	z/s	w	Radomicach
-	Ks.	Piotr	Paweł	Stanny	z	Parafii	Błogosławionego	Biskupa	Michała	Kozala	w	Lipnie
-	Irena	Retlikowska	Dyrektor	Szkoły	Podstawowej	im.	Kazimierza	Różyckiego	w	Jastrzębiu
-	Jolanta	Kruszyńska	Dyrektor	Zespołu	Szkół	im.	Marii	Konopnickiej	w	Radomicach
-	Andrzej	Chojnicki	Przewodniczący	Rady	Gminy	Lipno
-	Iwona	Koszczka	nauczycielka	ze	Szkoły	Podstawowej	im.	Kazimierza	Różyckiego	w	Jastrzębiu
-	mł.	kpt.	inż.	Patryk	Szajgicki	z	Komendy	Powiatowej	Państwowej	Straży	Pożarnej	w	Lipnie
-	Dominika	Gryczewska	Przedstawicielka	Urzędu	Gminy	Lipno
-	Teresa	Sztuka	Dyrektor	Ośrodka	Kultury	Gminy	Lipno	z/s	w	Wichowie
-	Danuta	Swarcewicz	emerytowana	Dyrektor	Biblioteki	Publicznej	Gminy	Lipno	z/s	w	Radomicach
-	Elżbieta	Ostrowska	nauczyciel	przedszkolny	z	Zespołu	Przedszkoli	Miejskich	nr	1	w	Lipnie	im.	Cz.	Janczarskiego
-	Czesława	Krystyna	Chojnicka	regionalna	poetka,	członek	Lipnowskiej	Grupy	Literackiej
-	Sławomir	Ciesielski	Przewodniczący	Lipnowskiej	Grupy	Literackiej
-	Bożena	Ciesielka	Członek	Lipnowskiej	Grupy	Literackiej
-	Dariusz	Chrobak	Wiceprzewodniczący	Lipnowskiej	Grupy	Literackiej
-	Maria	Rykowska	Członek	Lipnowskiej	Grupy	Literackiej
-	Jacek	Lewandowski	zaprzyjaźniony	czytelnik	filii	bibliotecznej	w	Jastrzębiu	i	mieszkaniec	Jastrzębia
-	Renata	Lewandowska	zaprzyjaźniona	czytelniczka	filii	bibliotecznej	w	Jastrzębiu	i	mieszkanka	Jastrzębia
-	Maria	Piotrkiewicz	nauczycielka	Szkoły	Podstawowej	im.	Kazimierza	Różyckiego	w	Jastrzębiu
-	Hanna	Grzegorzewska-Grochocka	zaprzyjaźniona	czytelniczka	filii	bibliotecznej	w	Jastrzębiu
-	Jolanta	Staśkiewicz	Przewodnicząca	Koła	Gospodyń	Wiejskich	Jastrzębie
-	Grażyna	Lipska	bibliotekarka	z	filii	bibliotecznej	nr	4	w	Wichowie
-	Katarzyna	Malinowska	wokalista	zespołu	KAVOO
-	Radosław	Wysocki	wokalista	i	gitarzysta	zespołu	KAVOO

Fotorelacja	z	Narodowego	Czytania	na	ostatniej	stronie	kwartalnika
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	 Dożynki	to	największe	w	roku	święto	rolników	-	
będące	ukoronowaniem	ich	całorocznego	 trudu	-	obcho-
dzone	 po	 zakończeniu	wszystkich	 najważniejszych	 prac	
polowych	i	zebraniu	plonów,	a	głównie	plonu	zbóż	-	za-
chowane	w	Polsce	do	dzisiejszych	czasów	są	dziękczynie-
niem	za	zebrane	plony.	Dożynki	–	zwane	także	jako	„wy-
żynki”,	„obrzynki”,	„okrężne”	czy	„ograbek”	są	ludowym	
świętem	słowiańskim	związanym	z	obrzędami	dziękczyn-
nymi	za	ukończenie	żniw	i	prac	polowych.	Korzenia	Świę-
ta	Plonów	sięgają	czasów	przedchrześcijańskich	i	święto	
przypadało	na	okres	równonocy	jesiennej	22/23	września.	
Nasi	 przodkowie	 każdego	 roku	w	 czasie	 równonocy	 je-
siennej	składali	ofiary.	Pletli	wieńce,	tańczyli	i	śpiewali	na	
chwałę	bogów	m.in.	Mokoszy,	Welesowi	i	Świętowitowi,	
dzięki	którym	mogli	zebrać	plon	z	pól.	Te	obrzędy	były	
pierwotnie	związane	z	kultem	roślin	i	drzew.	Podczas	tego	
słowiańskiego	 święta	wróżono.	 Z	 kielicha	 napełnionego	
miodem	 wywróżono	 sobie	 nadchodzący	 urodzaj.	 Choć	
nie	znamy	dokładnie	jego	źródła,	jedno	jest	wiadome,	że	
przetrwał	wiele	pokoleń.	Lud	polski	przechował	od	wie-
ków	swojskie	obrzędy	i	zwyczaje,	nigdy	w	tej	dziedzinie	
nic	 nie	 zapożyczał	 od	 sąsiadów	bliższych	 czy	 dalszych.	
Zabawa	 związana	 z	 zakończeniem	 żniw	 była	 najpierw	
świętem	 wsi	 pańszczyźnianej,	 później	 służby	 dworskiej	
i	 tych,	 którzy	 pomagali	 dworowi	 w	 zebraniu	 plonów.	
	 W	zbiorze	plonów	brali	udział	wszyscy	mieszkań-
cy	wsi	zdolni	do	pracy.	Przed	rozpoczęciem	żniw	w	jed-
nym	z	rogów	pola	kładziono	chleb	na	ozdobnej	serwecie,	
aby	żyto	było	chlebne.	Tę	czynność	nazywano	zażynkiem.	
Gospodarz	 pozdrawiał	 żniwiarzy	 staropolskim	 „Szczęść	
Boże”	i	częstował	trunkiem	wszystkich	zebranych,	a	był	
to	jedynie	symboliczny	gest,	bo	trunku	wypadało	po	kilka	
kropel	na	osobę.	Żniwowanie	rozpoczynano	zwykle	w	so-
botę,	w	dzień	poświęcony	Matce	Bożej,	a	pierwsze	ścięte	
kłosy	układano	na	polu	w	kształcie	krzyża.	A	jak	wygląda-
ły	dożynki	na	Ziemi	Dobrzyńskiej?	
	 Jak	podaje	Krystyna	Pawłowska	w	książce	„Zwy-

Dożynki 
na Ziemi Dobrzyńskiej NASZA HISTORIA

czaje	 i	 obrzędy	 doroczne	 na	Kujawach”	 dożynki	miały-
nawę	„wieńcowe”	 lub	„okrężne”.	Z	kolei	właściwe	uro-
czystości	 dożynkowe	 na	 Kujawach	 poprzedzał	 zwyczaj	
pępkowego,	polegający	na	tym,	że	po	zżęciu	następnego	
już	 gatunku	 zboża	 (żyto,	 pszenica,	 owies…),	 żeńcy	 lub	
kosiarze	przy	wtórze	muzyki	zanosili	do	dworu	lub	gospo-
darza	ostatnią	jego	ściętą	wiązkę.	Ów	„pępek”	ustrojony	
polnymi	kwiatami,	i	wstążkami	niosła	dziewczyna,	która	
jako	ostania	zakończyła	pracę	na	wyznaczonym	zagonie.	
Jednak	nie	było	to	dla	niej	wyróżnieniem,	raczej	przyganą,	
albowiem	oznaczało	jej	lenistwo	w	pracy.	Pan	lub	gospo-
darz	przyjmujący	„pępek”,	był	zobowiązany	do	podjęcia	
wszystkich	 przybyłych	 	 wraz	 z	 nią	 poczęstunkiem,	 nie	
urządzano	jednak	przy	tym	żadnej	zabawy.	W	niektórych	
okolicach	Kujaw	(w	okresie	międzywojennym),	„pępek”	
robiono	 dopiero	 po	 zakończeniu	 całkowitego	 sprzętu	
zbóż.	Wiązano	go	z	żyta,	pszenicy,	owsa	 i	 jęczmienia	w	
taki	 sposób,	 aby	 rozdzielić	 go	 u	 dołu	 na	 trzy	 części	 dla	
łatwiejszego	postawienia	na	ziemi.	Przyniesienie	do	pana	
„pępka”	oznaczało,	że	na	polu	ścięto	całe	zboże.	Zwyczaj	
ten	był	wstępem	do	dożynek,	które	dla	lokalnej	społecz-
ności	były	prawdziwym	świętem	plonów.	Tam,	gdzie	wieś	
była	dworska	„wieńcowe”	przebiegało	hucznie	 i	bogato,	
natomiast	 pod	 gospodarskimi	 strzechami	 jego	 przebieg	
był	znacznie	skromniejszy.	Niezależnie	od	formy,	dożynki	
na	Kujawach	zawsze	wyglądały	podobnie	przypominając	
przyszłym	pokoleniom,	że	od	zarania	dziejów	Polska	była	
krajem	 rolniczym,	 nic	więc	 dziwnego,	 że	 głosem	 ziemi	
przesiąkły	 jej	 kultura	 i	 obyczaje.	 Problemy	 rolnicze	 zo-
stawały	 żywe	 nawet	 dla	 tych,	 którzy	 bezpośrednio	 kon-
taktu	z	ziemią	nie	mieli.	Żniwa	stanowiły	centralny	punkt	
roku,	oczekiwany	z	nadzieją	i	troską.	Ogrom	czasu	i	pracy,	
cała	racja	istnienia	rolnika	zależały	od	udanych	albo	nie-
udanych	 zbiorów.	Uroczystości	 dożynkowe	 to	 nie	 tylko	
święto	dziękczynienia	–	lecz	również	okazja	uświadomie-
nia	 sobie,	 jak	wiele	 potrzeba	 harmonijnego	wysiłku	we	
współczesnym	świecie,	by	głodnym	podać	chleb.

 Dożynki w majątku ziemskim Jastrzębie. Zdjęcia udostępnione dzięki uprzejmości Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Różyckiego w Jastrzębiu
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	 Wspólne	czytanie	przez	dzieci	i	rodziców,	to	najpiękniejszy	sposób	na	spędzanie	wolnego	czasu.	Czytajcie	na	
zmianę.	Czytajcie	na	głosy.	Zadawajcie	pytania.	Szukajcie	odpowiedzi.	Nic	tak	nie	uczy	empatii,	nie	rozwija	wyobraźni	
i	nie	mówi	„kocham	Cię”,	jak	książka	przeczytana	razem.
	 Chcemy	stworzyć	Kącik	Małego	Czytelnika	we	wszystkich	bibliotekach	gminy	Lipno	i	wzbogacić	nasz	księ-
gozbiór	 o	 nowości	wydawnicze	 skierowane	 do	 dzieci.	Dlatego	Biblioteka	Publiczna	w	Radomicach	 zgłosiła	 się	 do	
konkursu	Kinder	-	Przerwa	na	wspólne	czytanie.	Do	wygrania	jest	5	tysięcy	złotych	na	zakup	książek	dla	dzieci	i	dwie	
duże,	wygodne	pufy,	dzięki	którym	będzie	można	doposażyć	Kącik	Małego	Czytelnika.	Głosowanie potrwa do 4 listo-
pada 2019r.	Zatem	jest	jeszcze	trochę	czasu,	żeby	zagłosować	na	bibliotekę	w	Radomicach.	A	jak	zagłosować	na	naszą	
bibliotekę?	

Oto	krótka	instrukcja,	jak	to	zrobić:

	 Wchodzimy	 na	 stronę:	 https://www.kinder.com/pl/pl/xp/wspolneczytanie/glosowanie,	 następnie	 należy	
odszukać	Bibliotekę	Publiczną	Gminy	Lipno	z/s	w	Radomicach	w	pasku	wyszukiwania	wystarczy	wpisać	„87-600”	
i	wyskoczą	Biblioteka	Miejska	w	Lipnie	i	NASZA	w	Radomicach.

	 Aby	oddać	głos	za	pierwszym	razem,	należy	się	zarejestrować	całkowicie	za	darmo	i	na	swojej	poczcie,	kliknąć	
w	link	aktywacyjny,	dzięki	czemu	później	będzie	można	oddawać	głos	tylko	logując	się.		Możemy	wygrać	5000	zł	na	
zakup	książek	dla	dzieci	do	naszych	bibliotek.	Dodatkowo	zwycięskie	biblioteki	otrzymają	wygodne	pufy	Kinder.	Dzię-
ki	temu	będziemy	mogli	urządzić	Kącik	Małego	Czytelnika	w	naszej	bibliotece.

Głosowanie na biblioteki trwa do 4.11.2019r.
Codziennie można oddać jeden głos .

Liczymy na Wasze głosy !!! 

Walczymy o książki dla dzieci do biblioteki                                                                                                      
w konkursie Kinder – Przerwa na wspólne czytanie
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Zawody wędkarskie 
o Puchar Wójta Gminy Lipno

	 Pomimo,	 że	pogoda	w	niedzielę	 (7	 lipca	br)	 nie	
należała	do	najlepszych	to	kolejne	zawody	wędkarskie	od-
były	się	doskonałej	atmosferze.	Tegoroczne	zawody	na	je-
ziorze	Konotopie	zgromadziły	dużą	frekwencję	zawodni-
ków.	Może	wyniki	były	słabsze	od	zeszłorocznych	ale	też	
jest	się	czym	pochwalić.	Łowiono	głównie	ukleje	i	płocie	
ale	 trafił	 się	 także	 leszcz.	Aby	uplasować	 się	w	czołów-
ce	 trzeba	było	złowić	 ich	kilka	kilogramów.	Oczywiście	
złowione	 podczas	 zawodów	 ryby	 trafiły	 z	 powrotem	 do	
jeziora.	W	kategorii	kobiet	1	miejsce	zajęła	Witecka	Iwona	
z	wynikiem	1,170	kg.	W	kategorii	seniorów	1	miejsce	za-
jął	Przybyszewski	Józef	(5,620	kg),	2	miejsce	–	Borowicz	
Zbigniew	 (5,310	 kg),	 na	 3	miejscu	 uplasował	 się	Kory-
towski	Zbigniew	(4,740	kg).	Na	koniec	zawodów	Sekre-
tarz	Gminy	Lipno	Krzysztof	Milak	wręczył	zwycięzcom	
okolicznościowe	 puchary	 oraz	 pogratulował	 wszystkim	
uczestnikom	 osiągniętych	 wyników	 życząc	 im	 dalszych	
sukcesów.			
	 Polski	 Związek	 Wędkarski	 realizuje	 swe	 cele	
statutowe	poprzez	organizację	 rekreacji	 i	 sportu	wędkar-
skiego,	racjonalne	użytkowanie	wód,	kształtowanie	etyki	
wędkarskiej	wśród	wędkarzy	i	młodzieży	oraz	przestrze-
ganie	zasad	ochrony	środowiska.	Jedną	z	form	realizacji	
powyższych	celów	jest	organizowanie	zawodów	wędkar-
skich	dla	uatrakcyjnienia	sportu	wędkarskiego	i	promocji	
miejscowości,	w	tym	gminy	Lipno.	

	 W	 sobotę	 20	 lipca	 2019r.	 odbył	 się	 XVIII	 Tur-
niej	 Piłki	 Siatkowej	 Plażowej	 Drużyn	 Samorządowych	
o	Puchar	Wójta	Gminy	Lipno.	W	zawodach	w	kategorii	
żeńskiej	 udział	 wzięły	 dwie	 reprezentacje	 samorządów:	
Gminy	Kikół	 i	 Starostwa	 Powiatowego	 oraz	 trzy	 repre-
zentacje	w	kategorii	męskiej:	Gminy	Lipno,	Miasta	Lip-
na	 i	 Gminy	 Kikół.	 Ogółem	 w	 zawodach	 wzięło	 udział	
około	 30	 przedstawicieli	 samorządów.	 Podczas	 koleżeń-
skiej	rywalizacji	między	zespołami	nie	brakowało	emocji	
oraz	sportowej	zaciętości.	Wśród	kobiet	zwyciężyła	dru-
żyna	 Starostwa	 Powiatowego	 przed	 zespołem	 z	 Gminy	
Kikół.	Wśród	 mężczyzn	 triumfowali	 zawodnicy	 Gminy	
Lipno.	 Drugie	 miejsce	 zajęli	 siatkarze	 z	 Gminy	 Kikół,	
a	 na	 trzecim	 uplasowali	 się	 zawodnicy	 Miasta	 Lipna.

Sukces gminnej drużyny!

Zwycięska	 Gmina	 Lipno	 wystąpiła	 w	 składzie:	 Marcin	
Chojnicki,	Michał	Kuźniak,	Szymon	Moszczyński,	Woj-
ciech	Trojanowski	oraz	Sebastian	Rozpendowski.	Pamiąt-
kowe	puchary	i	nagrody	wręczył	Wójt	Gminy	Lipno	Pan	
Andrzej	 Szychulski.	 Serdecznie	 dziękujemy	 szanownym	
gościom	za	przybycie,	doping	i	wspólną	rywalizację	oraz	
zapraszamy	na	kolejną	edycję	turnieju.

Pierwszy Złotopolski Rajd Rowerowy

	 Pod	 koniec	 wakacji	 (20	 sierpnia)	 odbył	 się	 Ro-
dzinny	 Rajd	 Rowerowy	 na	 trasie	 Złotopole	 -	 Trzebie-
goszcz	-	Jankowo	-	Sumin	-	Jezioro	Kikolskie.	Dwudzie-
stokilometrową	trasę	przejechało	40	rowerzystów,	w	tym	
połowa	 uczestników	 to	 dzieci.	 Po	 przybyciu	 na	miejsce	
czekały	na	 rajdowców	kiełbaski	upieczone	przez	druhny	
OSP	Złotopole.	Nie	mogło	też	zabraknąć	zimnych	napoi	
i	 lodów	 ufundowanych	 przez	 sponsora	 -	 Radnego	Gmi-
ny	Lipno	 -	Pana	J.	Górnickiego.	Dziękujemy	wszystkim	
uczestnikom	 za	 bezpieczną	 jazdę	 i	 dobry	 humor.	 Ser-
deczne	podziękowania	dla	Stowarzyszenia	Kultury	 i	Re-
kreacji	 „Syrenka”	 za	 udostępnienie	 sprzętu	 wodnego.



Narodowe Czytanie w Gminie Lipno


