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jach świata. Dla ówczesnej – odradzającej się po latach niewoli – Polski był to moment szczególny. W godzinie próby cały 
naród stanął do walki, by bronić z trudem wywalczonej wolności. Zwycięstwo, nazywane Cudem nad Wisłą, stało się spo-
iwem dla kolejnych pokoleń Polaków. Niech te dwie, ważne dla każdego Polaka rocznice, będą ogniwem łączącym nas 
w tych niepewnych czasach.  Niech będą świadectwem naszej solidarności i życzliwości.
 Szanowni Mieszkańcy Gminy Lipno! W zawiązku z nadal panującą epidemią koronawirusa zwracam się do Was 
o zachowanie szczególnych środków ostrożności. Dla nas wszystkich jest to trudny czas. Dlatego nie zapominajmy  o ist-
niejących nadal obostrzeniach. Unikajmy dużych zgromadzeń, dbajmy o zdrowie własne, naszych bliskich i przestrzegajmy 
zaleceń służb, a z pewnością ograniczymy ryzyko zrażenia. 
 Serdecznie zachęcam Państwa do przeczytania bieżącego numeru Kwartalnika. Znajdą w nim Państwo wiele infor-
macji z różnych dziedzin, a także działania podejmowane w ostatnich miesiącach na terenie naszej gminy, do których m.in. 
należą: planowane utworzenie w Krzyżówkach Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów, budowa targowiska w Złotopolu 
i zakup maseczek dla mieszkańców gminy. W celu poprawy jakości zdalnego nauczania szkoły z terenu gminy Lipno otrzy-
mały kolejne laptopy zakupione w ramach projektu „Zdalna szkoła+”. Kluczowym zadaniem gminy jest również inwestycja 
drogowa ze wsparciem z Funduszu Dróg Samorządowych. Ponadto gmina Lipno planuje budowę nowej stacji uzdatniania 
wody w miejscowości Rumunki Karnkowskie. Zakończono też pierwszy etap inwestycji pod nazwą „Przebudowa świetlicy 
wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Kolankowo”. 
 Drodzy Czytelnicy, w miesiącu maju obchodziliśmy 229. Rocznicę Uchwalenia Konstytucji, Międzynarodo-
wy Dzień Strażaka, a także Dzień Samorządowca. Niestety, obecna sytuacja nadal nie pozwala na uroczyste spotkania 
i wspólne świętowanie. Korzystając z tej formy kontaktu z Państwem chciałbym złożyć Strażakom Państwowej Straży Po-
żarnej, Drogim Druhnom i Druhom OSP z terenu gminy Lipno serdeczne gratulacje, podziękowania i najlepsze życzenia. 
W imieniu mieszkańców naszej gminy chciałbym wyrazić Państwu ogromną wdzięczność za niezwykle ofiarną postawę 
podczas walki  z epidemią koronawirusa, która dotknęła również i nasz region. Strażak jest symbolem poświęcenia i odwagi. 
Kimś, na kogo zawsze możemy liczyć i na kim nigdy się nie zawiedziemy. Jego oddana służba budzi wielki szacunek, ale też 
wymaga szczególnych cech charakteru, hartu ducha, sprawności i znakomitych umiejętności zawodowych. Niech odpowie-
dzialna, ale jakże zaszczytna służba pożarnicza przynosi Państwu jak najwięcej satysfakcji, a opieka Świętego Floriana niech 
zawsze wspiera Was i Wasze rodziny. Z kolei wszystkim osobom, które współtworzą samorząd, które pracowały i pracują dla 
dobra lokalnej społeczności i na rzecz „Naszej Małej Ojczyzny”, pracownikom samorządowym, radnym, sołtysom, radom 
sołeckim, emerytom pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. Tym samym dziękując za 
dotychczasową, codzienną wspólną pracę, liczne dowody profesjonalizmu i zaangażowania. Rok 2020 to szczególny czas 
dla polskiej samorządności. To właśnie w tym roku świętowaliśmy 30-lecie uchwalenia z inicjatywy Senatu RP ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a także 30. rocznicę pierwszych wyborów samorządowych, które odbyły się 
27 maja 1990 roku. To niezwykle ważne daty, gdyż na ich kanwie osiem lat później usamorządowiono powiaty. Tegoroczna okrą-
gła rocznica to doskonała okazja do tego, by wspólnie świętować polską samorządność, a także dowiedzieć się więcej na jej temat.    
 Zachęcam do regularnych odwiedzin strony www.uglipno.pl. Znajdziecie tam Państwo wiele bieżących informacji 
na temat ostatnich wydarzeń dotyczących naszego regionu. 
 Życząc miłej lektury, pozostaję z wyrazami szacunku.
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Drodzy Czytelnicy!
 Rok 2020 został ogłoszony przez Sejm Rokiem 
Świętego Jana Pawła II. 18 maja 2020 roku obchodziliśmy 
stulecie urodzin Karola Wojtyły. Papieża Polaka, którego mą-
drość i wiedza niejednokrotnie były duchowym wsparciem 
w długiej i krętej drodze do odzyskania przez Polskę upra-
gnionej wolności. Dla nas, Polaków, pontyfikat Jana Pawła II 
ma więc szczególne znaczenie.                    
 W Jego nauczaniu znajdujemy to, co w naszych 
dziejach powinno być najważniejsze: umiejętność dialogu 
i przebaczenia, poszanowanie praw i godności człowieka, 
a także budowa ładu społecznego oparta na prawdzie. Dla 
każdego z nas Ojciec Święty był i jest drogowskazem, zgod-
nie z którym możemy pewnie kroczyć.  
 W tym roku przypada również 100. rocznica Bitwy 
Warszawskiej, określanej jako 18. decydująca bitwa w dzie-
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Andrzej Piotr Szychulski 

Wójt Gminy Lipno
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14 kwietnia obchodziliśmy 
Święto Chrztu Polski
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	 Przyjęcie	chrztu	przez	księcia	Mieszka	I	w	996	r.	
otworzyło	przed	krajem	nieznane	wcześniej	możliwości.	
Młode	 państwo	 polskie	 wyszło	 z	 kryzysu	 i	 przyłączyło	
się	do	zupełnie	nowej	strefy	kulturowej	i	cywilizacyjnej.	
Akt	przyjęcia	chrztu	uważa	się	za	symboliczny	początek	
państwa	 oraz	 polskiego	 Kościoła	 katolickiego.	 Chrzest	
Polski	zapewnił	niezależność	kościelną	przez	stworzenie	
biskupstwa	podległego	Rzymowi.	Był	początkiem	proce-
su	wiążącego	Polskę	z	łacińskim	kręgiem	cywilizacyjnym	
i	państwami	Europy	Zachodniej.
	 W	lutym	tego	roku	Sejm	przyjął	ustawę	zakłada-
jącą	ustanowienie	dnia	14	kwietnia	państwowym	Świętem	
Chrztu	Polski.	Jest	to	jedna	z	najważniejszych	dat	w	histo-
rii	Polski.	Warto	uczcić	to	wydarzenie	poprzez	wywiesze-
nie	flagi	państwowej

Nowe ceny za wodę i ścieki
	 Gmina	 Lipno	 informuje,	 że	 na	 mocy	 decyzji	
GD.RET.070/59/D/2018.KR	z	dnia	18	maja	2018r.	Dyrek-
tora	Regionalnego	Zarządu	Gospodarki	Wodnej	w	Gdań-
sku	 Państwowego	 Gospodarstwa	 Wodnego	 Wody	 Pol-
skie	–	organu	regulacyjnego,	z	dniem	11	czerwca	2020	r.	
wchodzą	w	życie	nowe	ceny	dla	zbiorowego	zaopatrzenia	
w	wodę	 i	zbiorowego	odprowadzania	ścieków	(okres	od	
24	do	36	m-ca	obowiązywania	taryfy).
	 W	okresie	 od	11.06.2020 r. do 10.06.2021 r.	 na	
terenie	Gminy	Lipno	obowiązywać	będą	ceny	za	1	m3	do-
starczanej	wody,	1	m3	odebranych	ścieków,	stawki	opłaty	
abonamentowej,	które	wynoszą:

1.	Ceny	i	stawki	opłat	w	rozliczeniach	z	odbiorcami	usług	
za	dostarczoną	wodę:
-	cena	za	1	m3	dostarczonej	wody	–	3,09	zł	(brutto);

-	stawka	opłaty	abonamentowej	za	gotowość	do	świadcze-
nia	usług	dostarczania	wody	–	1,08	zł/m-c	(brutto).

2.	W	rozliczeniach	za	odebrane	ścieki:
-	cena	za	1	m3	odprowadzanych	ścieków	–	3,68	zł	(brutto);

-	stawka	opłaty	abonamentowej	za	gotowość	do	świadcze-
nia	usług	odprowadzania	ścieków	–	1,08	zł/m-c	(brutto).
Ceny	i	stawki	opłat	zawierają	podatek	od	towarów	i	usług	
(VAT)	w	wysokości	określonej	w	odrębnych	przepisach.

„Urodziny papieża 
w moim domu”

	 18	maja	 2020	 roku	 obchodziliśmy	 setną	 roczni-
cę	urodzin	świętego	Jana	Pawła	II,	patrona	województwa	
kujawsko-pomorskiego	ale	także	i	jednej	z	naszych	szkół,	
bowiem	Szkoła	Podstawowa	w	Wichowie	nosi	imię	Jana	
Pawła	 II.	 Z	 tej	 okazji	 Samorząd	Województwa	 przygo-
tował	wiele	kulturalnych	wydarzeń,	między	innymi	kon-
kurs	dla	mieszkańców,	członków	kół	gospodyń	wiejskich,	
druhów	ochotniczych	straży	pożarnych	oraz	sołectw,	po-
legający	na	udekorowaniu	flagami	papieskimi,	zdjęciami	
i	 kwiatami	 okien,	 domów,	 podwórek,	 ogrodów,	 osiedli	
i	ulic.	Nasze	instytucje,	organizacje	i	mieszkańcy	włączyli	
się	do	tego	konkursu.	Poniżej	zamieszczamy	zdjęcia	z	tego	
wydarzenia.	
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Dzienny Dom Pobytu 
dla Seniorów w Krzyżówkach

	 Urząd	 Gminy	 Lipno	 jest	 na	 etapie	 tworzenia	
w	miejscowości	Krzyżówki	Dziennego	Domu	Pobytu	dla	
30	niesamodzielnych	 i	 niepełnosprawnych	 seniorów,	 za-
grożonych	wykluczeniem	 społecznym.	To	 przedsięwzię-
cie	 możliwe	 jest	 dzięki	 podpisaniu	 w	 listopadzie	 2019	
roku,	umowy	o	partnerstwie	na	 rzecz	 realizacji	Projektu	
„Utworzenie	 13	 Dziennych	 Domów	 Pobytu”	 w	 ramach	
Regionalnego	 Programu	 Operacyjnego	 Województwa	
Kujawsko	–	Pomorskiego	na	 lata	2014	–	2020,	współfi-
nansowanego	 z	 Europejskiego	 Funduszu	 Społecznego.	
Partnerem	 wiodącym	 Gminy	 Lipno	 w	 realizacji	 pro-
jektu	 jest	 	 Fundacją	 WERWA	 z	 siedzibą	 w	 Rogowie.
	Osoby	z	terenu	gminy	Lipno,	uczęszczające	do	Dziennego	
Domu	będą	miały	 zapewnione	miejsce	 do	bezpiecznego	
i	 godnego	 spędzania	wolnego	 czasu,	 a	 także	 zaspokojo-
ne	podstawowe	potrzeby	życiowe.	Poprzez	uczestnictwo	
w	terapiach	zajęciowych,	 indywidualnych	poradach	psy-
chologa	czy	prawnika,	zajęciach	z	animatorem,	osoby	nie-
samodzielne	 będą	miały	możliwość	 uzyskanie	wsparcia,	
aby	mogły	lepiej	odnaleźć	się	w	życiu	społecznym.	Zajęcia	
z	rehabilitantem	pozwolą	seniorom	poprawić	stan	zdrowia.	
DDP	będzie	 funkcjonował	pięć	dni	w	 tygodniu	w	godz.	
9	 -17.	 Seniorzy	 do	 dyspozycji	 będą	 mieli	 dwa	 poko-
je	 dziennego	 pobytu	 z	 jadalnią	 i	 aneksem	 kuchennym,	
pomieszczenia	 do	 prowadzenia	 terapii	 indywidualnej	
oraz	 pokój	 do	 wypoczynku,	 udostępnione	 będą	 łazien-
ki	 w	 tym	 łazienka	 przystosowana	 dla	 osób	 niepełno-
sprawnych.	 W	 czasie	 funkcjonowania	 DDP	 podopiecz-
ni	 otrzymają	 dwa	 posiłki.	 Zapewniona	 będzie	 również	
opieka	 pielęgniarska	 oraz	 transport	 do	 placówki.	
	 W	 Dziennym	 Domu	 Pobytu	 mieściło	 się	 bę-
dzie	 Centrum	 Usług	 Środowiskowych	 świadczące	
usługi	 prawne,	 informacyjne,	 doradcze	 i	 szkolenio-
we	 na	 rzecz	 osób	 niesamodzielnych	 i	 ich	 otoczenia.	
W	celu	uzyskania	środków	finansowych	na	dodatkowe	wy-
posażenie	niezbędne	do	utworzenia	Dziennego	Domu	Po-
bytu,	Gmina	Lipno,	w	dniu	21	maja	2020	r.,	Gmina	Lipno	
złożyła	wniosek	do	Kujawsko	–	Pomorskiego	Urzędu	Wo-
jewódzkiego,	o	przyznanie	dofinansowania	ze	środków	bu-
dżetu	państwa	w	ramach	programu	wieloletniego	„Senior	
+	na	lata	2015	-2020	edycja	2020”.	Pozyskane	fundusze	
przeznaczone	zostaną	na	zakup	m.in.	odpowiedniego	sprzę-
tu	rehabilitacyjnego,	dostosowanego	do	potrzeb	seniorów.	

30 lat samorządu
	 27	 maja,	 w	 rocznicę	 wyborów	 samorządowych	
1990	roku,	które	symbolicznie	rozpoczęły	najnowszą	hi-
storię	polskiej	samorządności,	obchodzimy	Dzień	Samo-
rządu	Terytorialnego.	W	tym	roku	przypada	30.	rocznica	
tego	ważnego	wydarzenia.	Samorządowy	z	Gminy	Lipno	
mają	 powód	 do	 świętowania.	 Andrzej	 Chojnicki,	 prze-
wodniczący	Rady	Gminy	Lipno,	w	dniu	samorządu	tery-
torialnego	 został	 uhonorowany	 pamiątkowym	 albumem	
i	gratulacjami	od	włodarza	gminy	Andrzeja	Piotra	Szychul-
skiego	z	okazji	30-lecia	pełnienia	funkcji	samorządowych.	
	 Samorząd	 terytorialny	 odrodził	 się	 w	 Polsce	

27	maja	1990	roku.	Wtedy	to	odbyły	się	pierwsze	w	peł-
ni	demokratyczne	wybory	do	rad	miast	i	gmin.	Frekwen-
cja	wyniosła	42	procent	a	kandydatów	wystawiło	ponad	
dwa	 tysiące	 ugrupowań.	 O	mandaty	 ubiegało	 się	 ponad	
147	 tysięcy	osób,	w	 tym	130	 tysięcy	w	okręgach	 jedno-
mandatowych	(przypadały	2-3	na	jedno	miejsce)	i	17	ty-
sięcy	osób	w	okręgach	wielomandatowych	(3-4	osoby	na	
miejsce).	W	wyborach	27	maja	1990	roku	Polacy	wybrali	
swoich	radnych	w	miastach	 i	gminach.	W	gminie	Lipno	
do	 rady	gminy	 trafił	wtedy,	 głosami	wyborców,	Andrzej	
Chojnicki.	Następnie	w	każdych	kolejnych	wyborach	sa-
morządowych	 zdobywał	 mandat,	 ciesząc	 się	 poparciem	
mieszkańców	swojej	gminy.	Jest	radnym	także	i	w	obecnej	
kadencji.	Radni	wybrali	Andrzeja	Chojnickiego	na	prze-
wodniczącego	Rady	Gminy	Lipno.	
	 –	 Gratuluję,	 a	 zarazem	 dziękuję	 panu	 radne-
mu,	przewodniczącemu	Rady	Gminy	Lipno,	Andrzejowi	
Chojnickiemu	za	to,	że	jako	jeden	z	tej	rady	pełni	tę	funk-
cję	od	roku	1990,	czyli	trzy	dekady	–	mówił	Wójt	Andrzej	
Szychulski.	–	W	naszym	województwie	jest	sześciu	samo-
rządowców,	którzy	również	pełnią	zaszczytną	funkcję	sa-
morządową,	wójta	bądź	burmistrza	przez	trzy	dekady.	
	 Wybory	 27	 maja	 1990	 roku	 były	 pierwszymi	
w	 pełni	 wolnymi	 wyborami	 w	 powojennej	 historii	 Pol-
ski	–	nie	ograniczały	 ich	 żadne	dodatkowe	warunki,	 jak	
w	przypadku	kluczowych	wyborów	4	czerwca	1989	roku,	
miały	też	miejsce	jeszcze	przed	pierwszymi	powszechny-
mi	wyborami	 prezydenckimi.	 Były	więc	 nie	 tylko	waż-
nym	wydarzeniem	w	historii	polskich	samorządów,	ale	też	
kluczowym	z	perspektywy	demokratycznej	transformacji	
po	roku	1989	i	upadku	komunizmu.
	 30	lat	samorządności	to	trzy	dekady	ogromnej	pra-
cy	mieszkańców	i	samorządowców	z	polskich	regionów,	
miast,	miasteczek	 i	wsi,	 to	wielka	 lekcja	 samodzielnego	
decydowania	o	naszym	najbliższym	otoczeniu.	Już	ponad	
połowę	 tego	 okresu	 samorządy	 działają	 przy	 wsparciu	
w	postaci	funduszy	unijnych.	Dobre	wykorzystanie	środ-
ków	europejskich	na	poziomie	samorządów	przekłada	się	na	
poprawę	standardu	życia	mieszkańców.	W	przypadku	gmi-
ny	Lipno	to	np.	ogromne	wsparcie	w	rozwój	gospodarki,	in-
frastruktury,	a	także	zachowanie	dziedzictwa	naturalnego.	
	 Mijające	w	tym	roku	30	lat	samorządu	terytorial-
nego	może	być	bez	wątpienia	powodem	do	dumy.	Odro-
dzona	 samorządność	 to	 jeden	 z	 największych	 sukcesów	
naszych	 przemian.	 Uwolniła	 ona	 obywatelską	 energię	
i	 pozwoliła	 lokalnym	 wspólnotom	 współuczestniczyć	
i	współdecydować		w	prawach	publicznych.	Bez	rozwoju	
samorządności	 nie	 byłoby	 nowoczesnej,	 wolnej	 Polski.

Zapraszamy 

na naszą stronę internetową 

www.uglipno.pl
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	 Za	sprawą	projektu	grantowego	pn.	Zdalna	Szko-
ła+	 w	 ramach	 Ogólnopolskiej	 Sieci	 Edukacyjnej	 -	 Pro-
gram	Operacyjny	Polska	Cyfrowa	na	 lata	2014-2020,	oś	
priorytetowa	nr	I	„	Powszechny	dostęp	do	szybkiego	In-
ternetu”	,	działania	1.1:	„	Wyeliminowanie	terytorialnych	
różnic	w	możliwości	dostępu	do	 szerokopasmowego	 In-
ternetu	 o	 wysokich	 przepustowościach”	 numer	 umowy	
o	powierzenie	grantu:	4660345629	Gmina	Lipno	otrzyma	
dofinansowanie	na	zakup	sprzętu	komputerowego.	Umo-
wa	opiewa	na	kwotę	105.000,00	zł.
	 W	dniach	28-29	maja	2020r.	dokonano	przekaza-
nia	42	laptopów	do	szkół	znajdujących	się	na	terenie	Gmi-
ny	Lipno.
	 Wyżej	wymienione	urządzenia	zarówno	z	pierw-
szej	jak	i	drugiej	edycji	projektu	Zdalna	Szkoła	mają	słu-
żyć	 uczniom	 i	 nauczycielom	 do	 prowadzenia	 zdalnego	
nauczania.

Laptopy do szkół

Maseczki ochronne z programu 
„Resort Sprawiedliwości Pomaga”

	 Na	 początku	 maja	 otrzymaliśmy	 informację	
o	możliwości	nieodpłatnego	pozyskania	maseczek	ochron-
nych	 wyprodukowanych	 przez	 zakłady	 penitencjarne	
w	 ramach	 programu	 „Resort	 Sprawiedliwości	 Poma-
ga”.	Złożyliśmy	wniosek	do	Dyrektora	Zakładu	Karnego	
w	Koronowie	i	w	dniu	29	maja		otrzymaliśmy	1000	sztuk	
maseczek,	które	przekażemy	do	szkół,	przedszkoli	i	gmin-
nych	jednostek	organizacyjnych.	
	 Wójt	 przekazał	 na	 ręce	 pani	 kpt.	 Karoliny	 Ko-
złowskiej	-	Rzecznika	Prasowego	Dyrektora	Zakładu	Kar-
nego	w	Koronowie	pisemne	podziękowanie	dla	płk	Toma-
sza	Sitkiewicza	Dyrektor	Zakładu	Karnego	w	Koronowie	
za	wsparcie,	 które	 otrzymaliśmy	w	 tym	 trudnym	 czasie	
związanym	z	walką	ze	skutkami	pandemii.	

Gmina Lipno zakupiła 
maski dla mieszkańców

	 Najbardziej	 potrzebujący	 mieszkańcy	 gminy	
otrzymają	 darmowe	 maski	 od	 gminy.	 W	 najbliższych	
dniach	Sołtysi	będą	w	wyznaczonych	miejscach	przyjmo-
wali	wpłaty	podatków	od	mieszkańców,	wtedy	też	rozdys-
ponują	około	2000	masek	jednorazowych.	Do	dyspozycji	
otrzymali	też	36	litrów	płynu	do	dezynfekcji	rąk.	Poza	tym	
gmina	zakupiła	ponad	1500	masek	i	180	litrów	płynu	do	
dezynfekcji	dla	pracowników	gminnych	jednostek	organi-
zacyjnych,	pracowników	świadczących	usługi	opiekuńcze																						
i	straży	OSP.	
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Gmina Lipno wzięła udział 
w akcji #GaszynChallenge

 W dniu 25 czerwca 2020 roku pracownicy Gminy 
Lipno na czele z Wójtem Andrzejem Piotrem Szychulskim 
podjęli się zadania w ramach akcji #GaszynChallenge. Po-
moc przeznaczamy dla 12-letniej Klaudii z Włocławka.
 Klaudia miała tylko 12 lat, gdy zachorowała. 
Zamiast cieszyć się dzieciństwem, czekał ją szpital, ból 
i dramatyczna walka o życie. Walka, w której potrzebuje 
naszej pomocy, inaczej jej nie wygra… 
 W sierpniu 2019r. zapadła diagnoza. Rodzice ni-
gdy nie sądzili, że ich córeczka będzie śmiertelnie chora, 
że ich życie będzie kręcić się wokół oddziału onkologii. 
Że tam, w szpitalnym łóżeczku, będzie ona – podpięta 
do kroplówki z chemią, ze słabym uśmiechem, choć łysa 
i wykończona leczeniem. Nowotwór złośliwy tkanek 
miękkich... Mięsak Ewinga. Ta diagnoza sprawiła, że 
poukładany świat rodziny rozpadł się jak domek z kart. 
Dotąd zdrowa i szczęśliwa dziewczynka miała 12 lat, 
kiedy los postanowił wyzwać ją na pojedynek – ten naj-
ważniejszy, na śmierć i życie. Pierwszy etap leczenia już 
za nią, ale cały czas wymaga rehabilitacji. Potrzebne są 
również bardzo drogie leki. Klaudia stale zaskakuje swoją 
siłą! Przeszła więcej niż większość dorosłych… Niejeden 
z nich mógłby uczyć się od niej siły, woli walki, pogody 
ducha nawet w najcięższych chwilach…
 Historię Klaudii można śledzić na portalu charyta-
tywnym siepomaga.pl:
https://www.siepomaga.pl/klaudia-sztuczynska

Za nominację dziękujemy Gminie Kikół.

Do dalszego udziału nominowaliśmy:
1. Zespół Szkół w Radomicach.
2. Zespół Szkół w Karnkowie.

Gmina buduje targowisko 
w Złotopolu

 Gmina Lipno rozpoczęła realizację projektu pod 
nazwą „Budowa targowiska gminnego przeznaczonego na 
cele promocji lokalnych produktów”. 
 Głównym celem projektu jest poprawa warunków 
życia i wspieranie lokalnego rozwoju poprzez rozwój in-
frastruktury handlowej polegający na budowie targowiska 
gminnego w miejscowości Złotopole gm. Lipno. Realiza-
cja projektu wpłynie na stworzenie miejsc sprzedaży pro-
duktów wytwarzanych w okolicznych gospodarstwach co 

wpłynie na skrócenie łańcucha żywnościowego i ułatwi 
dystrybucję produktów rolnych. 
 Projekt realizowany jest w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, typ 
operacji „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowla-
ne przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”, 
poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepsza-
nie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludno-
ści wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infra-
struktury”. 
 Inwestycja współfinasowana jest ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kwota dofinaso-
wania wynosi 928 456,00 zł.

Gmina planuje budowę nowej 
stacji uzdatniania wody

 Gospodarka wodno-ściekowa to jedno z najważ-
niejszych zagadnień  samorządu Gminy Lipno. Panują-
ca od lat susza hydrologiczna powodują dalszy wzrost 
zapotrzebowania mieszkańców na dostawy uzdatnionej 
wody do celów socjalno-bytowych. Obecnie na terenie 
gminy działają trzy stacje uzdatniania wody. Obszar od-
działywania stacji  dzieli rzeka Mień. Po prawej stronie 
mieszkańców zaopatruje SUW Jastrzębie a po lewej stro-
nie rzeki SUW Głodowo i Wichowo. Oddana do użytku 
w 2015 roku stacja uzdatniania wody w Wichowie oraz 
stacja w Głodowie w pełni zaspakajają zapotrzebowanie 
mieszkańców na wodę czego nie można dziś powiedzieć 
o SUW Jastrzębie. Celem zapewnienia stałych dostaw 
wody o wymaganych parametrach i właściwym ciśnie-
niu samorząd gminy podjął działania, iż  w najbliższej 
perspektywie powstanie czwarta SUW w miejscowości 
Rumunki Karnkowskie. Gmina posiada już dokumen-
tacje oraz pozwolenie wodno-prawne na odwiert dwóch 
studni głębinowych. Do Wód Polskich zgłoszono wyko-
nanie geologicznego odwiertu próbnego celem określenia 
warstwy wodonośnej oraz pobrania prób wody surowej. 
Na tej podstawie będzie można określić wymogi techno-
logiczne stacji, a tym samym zlecić wykonanie dokumen-
tacji projektowej nowej SUW w miejscowości Rumunki 
Karnkowskie.
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Jednogłośne wotum zaufania
 i absolutorium za wykonanie 

budżetu dla Wójta
 Podczas XVII Sesji Rady Gminy Lipno, która od-
była się w dniu 30 czerwca br., Radni udzielili Wójtowi 
Andrzejowi Szychulskiemu wotum zaufania i absoluto-
rium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.
 Po raz drugi, zgodnie z wprowadzoną w 2018r. 
nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, mają-
cą na celu zwiększenie udziału obywateli w procesie 
wybierania, funkcjonowania i kontrolowania organów 
publicznych, Wójt przedstawił Radzie Gminy raport 
o stanie gminy. Dokument ten zawiera opis sytuacji gmi-
ny pod względem gospodarki, środowiska, przestrzeni 
publicznej, społeczeństwa oraz zarządzania gminą. Wójt 
omawiając raport podkreślił, że wszyscy Radni odnajdą 
w tym Raporcie rezultaty swojej własnej pracy, któ-
rych cele strategiczne wspólnie wyznaczyli. Radni pod-
czas debaty pozytywnie odnieśli się do treści zawartych 
w raporcie. Przewodniczący Rady Gminy Lipno Andrzej 
Chojnicki na zakończenie debaty stwierdził, że działania 
realizowane przez Wójta Gminy Lipno przyczyniają się 
do rozwoju Gminy i polepszają jakość życia jej mieszkań-
ców, dlatego zasadne jest udzielenie Wójtowi wotum za-
ufania. Kolejnym punktem porządku obrad, a zarazem naj-
ważniejszym, było udzielenie Wójtowi absolutorium. Jest 
to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli 
Rady Gminy nad działalnością Wójta. Po zakończeniu 
roku budżetowego Rada Gminy ocenia pracę organu wy-
konawczego – Wójta, w zakresie działalności finansowej 
Gminy. Wójt podczas Sesji przedstawił Radzie sprawoz-
danie z wykonania budżetu za rok 2019. Po przedstawie-
niu sprawozdania, wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy, którą przedstawił jej Przewodniczący Józef 
Górnicki oraz informacji o opinii Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej Radni udzielili absolutorium Wójtowi. Nad-
mienić należy, że Radni obecni na sesji jednogłośnie przy-
jęli obie uchwały, zarówno w sprawie wotum zaufania, jak 
i absolutorium. Następnie Przewodniczący Rady Gminy 
Lipno, wraz z Radnymi Rozpędowską Anną i Jabłońską 
Małgorzatą, w imieniu całej Rady, wręczyli Andrzejowi 
Szychulskiemu kwiaty jako podziękowanie za wykonaną 
pracę. Wójt podziękował wszystkim Radnym za współ-
pracę podczas realizacji budżetu, Sołtysom oraz pracow-
nikom gminnych jednostek organizacyjnych. 

Świetlica w Kolankowie 
jak nowa

 Zakończono pierwszy etap inwestycji pod nazwą 
„Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem 
w miejscowości Kolankowo, gmina Lipno”. 
Głównym celem projektu jest poprawa warunków życia 
i rozwoju lokalnej infrastruktury technicznej oraz aktywi-
zacja mieszkańców poprzez przebudowę świetlicy wiej-
skiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Kolankowo 
gm. Lipno. 
 Projekt realizowany jest w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, typ ope-
racji „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, 
działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 
wiejskich”
 W ramach pierwszego etapu inwestycji wykonano 
prace termomodernizacyjne tj.:
- Przebudowę przegrody na gruncie.
- Przebudowę przegród - ściany zewnętrzne.
- Przebudowę przegrody – dach.
- Przebudowę instalacji grzewczej i kotłowni w tym mon-
taż pompy ciepła.
- Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. 
 W drugim etapie zaplanowano zakup sprzętu do 
obserwacji astronomicznych oraz wyposażenia świetlicy. 
Inwestycja współfinasowana jest ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kwota dofinasowa-
nia dla etapu I wynosi 142 640,00 zł.
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Inwestycje drogowe w gminie 
ze wsparciem z Funduszu Dróg 

Samorządowych
	 Zrealizowano	kolejną	inwestycję	z	zakresu	infra-
struktury	drogowej.	W	dniu	3	czerwca	2020	 roku	doko-
nano	technicznego	odbioru	zmodernizowanej	drogi	gmin-
nej	 relacji	Popowo	–	Ostrowite.	Przedsięwzięcie	 zostało	
zrealizowane	w	ramach	projektu	pn.	„Modernizacja	pole-
gająca	na	 remoncie	drogi	gminnej	Popowo-Ostrowite	nr	
170527C”	Etap	II	i	III	na	odcinku	1.672	km	–	którą	wy-
konywała	Firma	Inżynieryjno-Drogowa	DROGTOM	Sp.	
z	o.	o.	ul.	Krzywa	Góra	8/10,	87-800	Włocławek.	Koszt	
realizacji	inwestycji	wyniósł	1	407	769,31	zł.	Inwestycja	
otrzymała	 dofinasowanie	 ramach	Funduszu	Dróg	Samo-
rządowych.	Kwota	dofinasowania	wynosi	844	661,00	zł.
	 Trwają	 prace	 budowlane	 na	 kolejnej	 inwestycji		
drogowej	dofinasowanej	w	ramach	Funduszu	Dróg	Samo-
rządowych.	Jest	to	projekt	pn.	„Modernizacja	polegająca	
na	remoncie	drogi	gminnej	Kłokock-Głodowo	nr	170520C	
od	km	0+995	do	2+425,50.”	Wykonawcą	jest	Firma	Inży-
nieryjno-Drogowa	DROGTOM	Sp.	z	o.	o.	Wartość	inwe-
stycji	to	1	007	793,74	zł.	
	 W	dniu	3	czerwca	2020	roku	nastąpiło	przekaza-
nie	placu	budowy:
	 a)	 inwestycji	 pn.	 „Modernizacja	 polegająca	 na	
remoncie	drogi	gminnej	Krzyżówki	–	Barany	–	Grabiny	
nr	 170533C”.	Roboty	 budowlana	 rozpoczną	 się	w	 krót-
ce.	Przedsięwzięcie	będzie	realizowane	przy	współudzia-
le	środków	pochodzących	z	Funduszu	Dróg	Samorządo-
wych.	Wykonawcą	inwestycji	jest	Przedsiębiorstwo	Robót	
Drogowych	Sp.	z	o.o.	ul.	Wojska	Polskiego	8,	87-600	Lip-
no.	Wartość	inwestycji	to	993	440,36	zł.	Kwot	dofinanso-
wania	ze	środków	FDS	596	064,00	zł.
	 b)	 inwestycji	 pn.	 „Modernizacja	 polegająca	 na	
remoncie	 drogi	 gminnej	 Łochocin	 –	 Lisek	 nr	 170531C,	
etap	I	i	etap	II	na	odcinku	1231	m,	którą	wykonywać	bę-
dzie	Przedsiębiorstwo	Robót	Drogowych	z	Lipna.	Koszt	
realizacji	 inwestycji	wyniesie	803	618,48	złotych	brutto.	
Projekt	w	chwili	obecnej	znajduję	się	na	liście	rezerwowej	
planowanych	 do	 dofinasowania	 inwestycji	 ze	 środków	
Funduszu	Dróg	Samorządowych.	
	 Wszystkie	 wyżej	 wymienione	 drogi	 cechują	 się	
bardzo	wysokimi	parametrami	technicznymi	jak	również	
jakościowymi	co	w	konsekwencji	przekłada	się	na	bezpie-
czeństwo	oraz	komfort	użytkowników.	

Nowy odcinek drogi 
Okrąg - Kolankowo 
oddany do użytku

	 W	 dniu	 24.06.2020r.	 dokonano	 odbioru	 końco-
wego	 inwestycji	pn.:	„Przebudowa	drogi	gminnej	Okrąg	
-	Kolankowo	nr	170580C”	na	odcinku	995	m,	którą	wy-
konywała	 Firma	 Inżynieryjno-Drogowa	 DROGTOM	
Sp.	 z	 o.	 o.	 ul.	 Krzywa	 Góra	 8/10,	 87-800	Włocławek.	
Koszt	 realizacji	 inwestycji	 wyniósł	 491	 186,66	 złotych.	
Inwestycję	 zrealizowano	 w	 ramach	 współfinansowania	
ze	środków	budżetu	Województwa	Kujawsko-Pomorskie-
go	w	 ramach	budowy	 i	modernizacji	 dróg	dojazdowych																									
do	 gruntów	 rolnych.	 Środki	 Województwa	 wyniosły	
151	 200,00	 złotych.	 Zakres	 prac	 obejmował	 wykonanie	
nawierzchni	z	mieszanek	mineralno	–	bitumicznych	wraz	
z	 poboczami	 i	 zjazdami	do	posesji	 oraz	 pól	 uprawnych.
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100 lecie urodzin patrona szkoły 
świętego Jana Pawła II w Wichowie
	 W	Szkole	Podstawowe	w	Wichowie	już	od	dłuż-
szego	 czasu	 trwały	 przygotowania	 do	 upamiętnienia	
100	-	lecia	urodzin	patrona	szkoły	świętego	Jana	Pawła	II.	
Starsi	 uczniowie	 ze	Szkolnego	Koła	Wolontariatu	 syste-
matycznie	i	konsekwentnie	przybliżali	najmłodszym	dzie-
ciom	 z	 oddziałów	 przedszkolnych	 fakty	 z	 życia	 Karola	
Wojtyły	poprzez	czytanie	fragmentów	książki:,,Jan	Paweł	
II,	 czyli	 jak	 Karolek	 został	 papieżem”.	 Między	 innymi	
dzięki	tej	inicjatywie	każde	dziecko	w	tej	szkole,	nawet	to	
najmłodsze	wie,	kim	jest	jest	święty	Jan	Paweł	II	-	patron	
szkoły.
	 W	 lutym	 został	 ogłoszony	 szkolny	 konkurs:,,	
Laurka,	 karta	 z	 podziękowaniem,	 list	 do	 świętego	 Jana	
Pawła	II	„.	Organizatorem	konkursu	była	p.	Jadwiga	Snop-
kowska.	Jury	wyłoniło	zwycięzców	w	trzech	kategoriach	
wiekowych:	oddziały	przedszkolne,	klasy	 I-III,	klasy	 IV	
-	VIII.
	 W	kategorii	oddziały	przedszkolne:	

I miejsce zajęli: 
Igor Szymański, Justyna Lewandowska gr. O1. 

II miejsce: Dawid Trojanowski, Oliwia Stężewska, 
Jakub Politowski gr. O1. 

III miejsce: Lena Maciejewska, Maja Przybyszewska. 
W	kategorii	klas	I-III:

I miejsce zajęli: Kacper Szymański kl. III, 
Amelia Śmiłowicz kl. Ib, 

II miejsce zajęła: Amelia Stężewska kl. III,
III miejsca zajęli: Dominika Maciejewska kl. Ib, 

Alicja Sawicka kl. Ib 
W	kategorii	klas	IV	–	VIII

 I miejsce zajęła Nadia Domagalska - kl. VI, 
II miejsce zajęła Oliwia Lejman kl. IV 

 
	 Wszystkim	zwycięzcom	gratulujemy!!	

www.uglipno.pl



10   EDUKACJA

KWARTALNIK GMINY LIPNO NR 2/2020www.uglipno.pl

2020 Rokiem Jana Pawła II 
w SP w Wichowie

	 Szkoła	Podstawowa	w	Wichowie	nosi	 imię	zna-
mienitego	Polaka:	Jana	Pawła	II,	dlatego	placówka	ta	po-
stanowiła	 odpowiednio	 upamiętnić	 setną	 rocznicę	 naro-
dzin	Karola	Wojtyły,	który	urodził	się	18	maja	1920r.	oraz	
podkreślić	fakt,	iż	rok	2020	został	ogłoszony	Rokiem	Jana	
Pawła	II.
	 W	szkole	zostało	przeprowadzonych	szereg	dzia-
łań,	aby	przybliżyć	uczniom	postać	Jana	Pawła	II.	
	 W	związku	z	tym	jednym	z	zadań	były	konkursy	
plastyczne.	
	 Zadaniem	 uczestników	 było	 wykonanie	 pracy	
plastycznej	 (np.	 w	 formie	 plakatu)	 prezentującej	 postać	
Jana	Pawła	II.	
	 Konkursy	zostały	przeprowadzone	w	marcu.	Mia-
ły	zostać	rozstrzygnięte	w	kwietniu.	Nie	było	to	możliwe	
w	związku	z	epidemią	koronawirusa	w	Polsce.
	 Celem	 konkursów	 było:	 zachęcenie	 uczniów	 do	
pogłębiania	 swojej	wiedzy	 o	 życiu,	 nauczaniu	 i	 działal-
ności	Wielkiego	Papieża	Polaka	-	św.	Jana	Pawła	II,	kul-
tywowanie	 pamięci	 o	 papieżu,	 rozbudzanie	 wyobraźni	
i	kreatywności	uczniów.
	 Pierwszy	z	konkursów	to	„Jan	Paweł	II	w	moich	
oczach”.	Jego	organizatorem	była	Anna	Leśniewska.	Kon-
kurs	adresowany	był	od	uczniów	z	oddziałów	przedszkol-
nych	i	klas	I	–	III.
	 Drugi	konkurs	„Jan	Paweł	II	w	oczach	ludzi”	or-
ganizowany	był	przez	Grażynę	Nowicką.	Konkurs	adreso-
wany	był	do	uczniów	kl.	IV	–	VIII.	
	 Wyniki	 konkursu	 przedstawiają	 się	 następująco:	

Konkurs „Jan Paweł II w moich oczach” 
(oceny	dokonało	jury	w	składzie:	Katarzyna	Markowska,	Ga-
briela	Januła,	Elżbieta	Lewandowska,	Grażyna	Nowicka):

I miejsce – Kacper Szymański – kl. III 
i Jakub Wichrowski kl. 01

II miejsce – Marta Leśniewska kl. 02, 
Łukasz Krysztopolski kl. III

III miejsce – Igor Buczyński kl. Ib, 
Dominika Maciejewska kl. Ib

 Wyróżnienie: Paulina Snopkowska kl. III

 Konkurs „Jan Paweł II w oczach ludzi” 
(oceny	dokonało	jury	w	składzie:	Katarzyna	Markowska,	
Gabriela	Januła,	Elżbieta	Lewandowska):

I miejsce –  Nikodem Ignaczuk kl. VI, 
Alicja Leśniewska kl. IV, 

Marcelina Skrzypińska kl. IV,
II miejsce- Ola Czajkowska kl. VII
III miejsce- Nikola Korpalska kl. V

 Wyróżnienie – Alicja Macieja kl. V, 
Zuzanna Plisińska kl. IV.

 
Gratulujemy	zwycięzcom.
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	 26	maja	to	wyjątkowy	dzień	w	roku,	kiedy	mamy	
okazję	podziękować	wszystkim	mamom	za	opiekę,	miłość	
i	 ogromne	wsparcie.	Dzień	Matki	 to	 uroczystość	 od	 za-
wsze	 celebrowana	 w	 przedszkolu	 i	 szkole	 podstawowej	
w	Trzebiegoszczu.	W	 obecnej	 sytuacji	 pandemii	wspól-
ne	świętowanie	było	niemożliwe.	Jednak	to,	że	dzieci	nie	
spędzają	 czasu	w	 szkole	 nie	 przeszkodziło	w	 radosnym	
obchodzeniu	 tego	wyjątkowego	 dnia.	 Punkt	 przedszkol-
ny,	oddział	przedszkolny	oraz	klasa	 I	 ze	Szkoły	Podsta-
wowej	im.	Jana	Kochanowskiego	w	Trzebiegoszczu	wraz	
z	wychowawcami,	w	ramach	nauczania	online,	z	wielkim	
zaangażowaniem	starali	się,	aby	ten	dzień	uczynić	wyjąt-
kowym	 i	 przygotowali	 ciekawą	 niespodziankę	 w	 posta-
ci	filmu	„Jest	 taki	dzień”,	w	którym	 	najmłodsi	 składają	
życzenia	swoim	rodzicom.	Pomysłodawca	i	realizatorem	
tego	przedsięwzięcia	były:	dyr	Joanna	Wołodko,	Małgo-
rzata	Witkowska,	Renata	Rozen	 i	Hanna	Mazurkiewicz.	
Serdecznie	dziękujemy	rodzicom	za	pomoc	w	przygoto-
waniach.	

Dzień mamy w Trzebiegoszczu

Dzień 
strażaka

w 
przedszkolu

	 W	 maju	 jest	 wyjątkowe,	 bo	 bliskie	 pasjom	 małych	 chłopców,	 święto	 -	 Międzynarodowy	 Dzień	 Strażaka.	
	 W		związku	z	tym,”	Krasnale”	zamieniły	się	w	strażaków.	Zanim	to	jednak	nastąpiło,	dzieci	wysłuchały	wier-
sza	„	Jak	Wojtek	został	strażakiem”	oraz		popularnej	piosenki	z	bajki	Strażaka		Sama.	Dzieci	tego	dnia	dowiedziały	się	
wiele	o	niebezpiecznej	i	bardzo	potrzebnej	dla	społeczeństwa	pracy	strażaków.	Poznawanie	ról	społecznych,	pełnionych	
przez	ważne	osoby,	między	innymi	strażaka,	jest	częścią	programu	wychowania	przedszkolnego	i	służy	kształtowaniu	
postaw	patriotycznych	i	obywatelskich	dziecka.	Wszystkim	dzieciom	i	rodzicom	bardzo	dziękuję	za	ogromne	zaanga-
żowanie	i	przesłanie	przepięknych	prac	oraz	zdjęć.
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Biblioteczne życzenia 
od Grupy Krasnali i Kasztaniaków                                                                                          

z Samorządowego Przedszkola 
w Karnkowie

 Z okazji Dnia Bibliotek i Bibliotekarzy dzieci 
z Samorządowego Przedszkola w Karnkowie  „ Krasna-
le”  i „Kasztaniaki „ przesłały dla Biblioteki w Jastrzębiu 
i Karnkowie serdeczne życzenia wytrwałości w dziele 
szerzenia czytelnictwa, nawyku obcowania z książką.  Za 
wszystkie życzenia oraz pięknie wykonane laurki dzię-
kujemy wszystkim przedszkolakom.  Pragniemy złożyć 
serdeczne podziękowania dla rodziców dzieci. To dzięki 
Waszemu zaangażowaniu i przekazywaniu pociechom 
szlachetnych wartości, mamy możliwość prowadzenia 
zajęć czytelniczych. Gorące podziękowania za owocną 
współpracę kierujemy również do Pani Wioletty Droż-
dżyńskiej.  Mamy nadzieję, że niedługo zobaczymy się 
w bibliotece.  Tymczasem dziś bibliotekarki z filii w Ja-
strzębiu poprowadziły e-zajęcia dla dzieci z okazji Dnia 
Bibliotekarza. W trakcie zajęć dzieci zapoznały się z bi-
blioteką oraz jej zbiorami przeznaczonymi dla uczniów 
klas młodszych. Dzieci poznały zwód bibliotekarza oraz 
dowiedziały się czym się różni biblioteka od księgarni. 
Pluszowy Miś Edek, który na co dzień pilnuje książek                              
w Jastrzębskiej książnicy, przypomniał dzieciom jak nale-
ży dbać o książki i jak trzeba zachowywać się w bibliotece 
i czytelni. Życzymy Wam dużo uśmiechu.  Dziękujemy 
również paniom przedszkolankom i rodzicom za duży 
wkład w prace dzieci.

Nagroda Wójta dla najlepszych 
absolwentów szkół Gminy Lipno

 Absolwenci, którzy osiągnęli najwyższe wyniki  
w nauce otrzymali specjalną Nagrodę Wójta Gminy Lip-
no. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród miało miej-
sce 8 lipca br. w filii bibliotecznej w Jastrzębiu. Andrzej 
Szychulski – Wójt Gminy Lipno oraz Kazimierz Mątow-
ski – Zastępca Wójta Gminy Lipno złożyli absolwentom 
gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów. 

Nagroda Wójta została wręczona 
następującym absolwentom: 

Ewelina Lewandowska 
- Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu

Julia Bugdalska 
- Zespół Szkół w Karnkowie

Julia Poznańska 
- Szkoła Podstawowa w Maliszewie

Wiktoria Siecińska 
- Zespół Szkół w Radomicach

Jakub Kowalski 
- Szkoła Podstawowa w Trzebiegoszczu

Kacper Mańkowski 
- Szkoła Podstawowa w Wichowie
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 Dla siebie nic, dla innych wszystko - tak 
żył i szedł drogą Chrystusa nasz Rodak, Karol Woj-
tyła - Jan Paweł II. To On pokazał nam prawdziwy 
sens życia. Zachwycił cały świat. Nie na chwilę, nie 
na kilka lat. Ten zachwyt trwa niezmiennie do dzi-
siaj. Święty Papież pozostawił po sobie materialne 
i niematerialne ślady swojej obecności. Gmina Lipno czerpie 
z nich inspirację do dziś, utrwalając pamięć o Papieżu Polaku. 

Historia Zespołu Szkół w Wichowie 
 Jednym z ważnych śladów Jana Pawła II w Gmi-
nie Lipno jest Zespół Szkół w Wichowie, której nasz 
Rodak jest Patronem. Szkoła może pochwalić się swoją 
bogatą historią i tradycją. Powstała w 1937 roku, przy 
wielkim zaangażowaniu Władysława Żołnowskiego, któ-
ry był pierwszym kierownikiem placówki. Podczas oku-
pacji hitlerowcy aresztowali Władysława Żołnowskiego 
i osadzili w obozie Dachau, gdzie został zamordowany. Po 
zakończeniu działań wojennych szkoła stała się nie tylko 
miejscem nauczania, ale również ośrodkiem kultury dla 
okolicznych mieszkańców.
 
Poświęcenie placu pod rozbudowę szkoły w Wichowie
 Wieloletnie marzenie mieszkańców Wichowa 
i okolic zaczyna się spełniać. Nie jest tajemnicą, iż wa-
runki nauki w budynku szkolnym były ciężkie. Zatłoczo-
ne klasy, brak sali gimnastycznej, a przy tym duża liczba 
uczniów zmuszały do pracy w systemie dwuzmianowym. 
Potrzeba rozbudowy szkoły stała się koniecznością. 20 
października 2004 roku odbyło się poświęcenie placu pod 
rozbudowę szkoły. Cała społeczność uczniowska i zapro-
szeni goście uczestniczyli w tym ważnym wydarzeniu. 
Plac pod rozbudowę szkoły został poświęcony, a ucznio-
wie wyrazili słowa radości i podziękowania w wierszach 
i piosenkach.

Otwarcie nowej części dydaktycznej budynku szkoły
 Początek roku szkolnego 2006/2007 dla całej 
społeczności szkolnej był niezwykły. 16 września 2006 r. 

Ślady Jana Pawła II 
w Gminie Lipno NASZA HISTORIA

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wichowie

spełniły się marzenia wielu uczniów, nauczycieli i ro-
dziców. W tym dniu nastąpiło uroczyste otwarcie nowej 
części budynku szkoły. Rozbudowa Zespołu Szkół w Wi-
chowie w znacznej części została ukończona. Do użytku 
zostało oddanych 7 nowych  sal dydaktycznych: praco-
wania językowa, polonistyczna, informatyczna, biologicz-
no – chemiczna, historyczna, geograficzna matematyczna 
i oddział przedszkolny. Jednocześnie do użytku zostały 
oddane następujące nowe pomieszczenia: stołówka, kuch-
nia, pomieszczenia sanitarne, gabinet dyrektora szkoły 
i szatnie. Stara część budynku została zmodernizowana: 
wymieniono okna, instalację elektryczną, instalację C.O.

Uroczyste nadanie szkole imienia Jana Pawła II 
 31 maja 2007 roku miało miejsce uroczyste na-
danie szkole imienia Jana Pawła II. Ojciec Święty jest 
najważniejszą postacią przełomu XX i XXI wieku. To 
wymarzony patron dla szkoły. Na potwierdzenie tych 
słów władze szkoły postanowiły przeprowadzić wywiad 
z przedstawicielami społeczności lokalnej, z których jedno-
znacznie wynika, że postać Jana Pawła II jest przez wszyst-
kich wysoko ceniona; jego mądrość, empatia i ojcowskie 
rady na stałe znalazły miejsce w sercach mieszkańców 
Gminy Lipno. Jego uczone słowa kierowane do ludzi, każ-
dy odbierał jako osobistą naukę. Cytat, który kiedyś Sien-
kiewicz wygłosił o Mickiewiczu „my z niego wszyscy...”, 
dzisiaj z powodzeniem można odnieść do Jana Pawła II.
 Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wichowie 
z dumą i niekłamaną satysfakcją nosi imię swojego Patrona. 
Co roku ma miejsce Gminny Konkurs Poetycki im. Jana 
Pawła II, którego szkoła jest pomysłodawcą i organizato-
rem. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół Gminy 
Lipno. Ponadto szkoła organizuje wiele innych spotkań edu-
kacyjno-kulturalnych, jak lekcje biblioteczne, spotkania 
z ciekawymi ludźmi, konkursy plastyczne, których wspól-
nym mianownikiem jest postać Jana Pawła II. Takie wy-
darzenia mają na celu utrwalenie wśród dzieci i młodzieży 
osoby Papieża Polaka, jego twórczości poetyckiej i te-
atralnej, nauk i wrażliwości, którą tak bardzo pragnął nam 
przekazać. 
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Instytucje kultury uczciły 229. Rocznicę 
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

	 „(...)	ta	wspaniała	Konstytucja	była	równocześnie	
nowym	początkiem.	Uświadomiła,	jakie	powinno	być	no-
wożytne	państwo	polskie,	a	ta	świadomość	towarzyszyła	
wszystkim,	którzy	w	ciągu	epoki	rozbiorowej	o	tę	niepod-
ległą	Rzeczpospolitą	walczyli,	dla	niej	ponosili	wielorakie	
ofiary,	nie	szczędząc	także	i	życia,	dla	niej	wreszcie	pra-
cowali	na	przestrzeni	kilku	pokoleń,	zarówno	na	ziemi	oj-
czystej	zagarniętej	przez	potrójną	przemoc,	jak	też	i	poza	
jej	granicami.	Wypada,	abyśmy	w	dniu	dzisiejszym	oddali	
hołd	im	wszystkim”.	
	 W	 tym	 roku	 przyświecały	 nam	 słowa	 św.	 Jana	
Pawła	 II.	 Zwłaszcza	 teraz,	 w	 tym	 szczególnym,	 trud-
nym	 czasie,	 kiedy	 powinniśmy	 być	 solidarni.	 Zgodnie	
z	 wcześniejszą	 zapowiedzią	 Instytucje	 Kultury	 Gminy	
Lipno	 upamiętniły	 229.	 Rocznicę	 Konstytucji	 3	 Maja
i	o	godz.	12.00	przed	budynkiem	wszystkich	bibliotek	od-
śpiewano	hymn	Polski.	

W hołdzie papieżowi
	 „Niech	 nasza	 droga	 będzie	 wspólna.	 Niech	 na-
sza	modlitwa	będzie	pokorna.	Niech	nasza	miłość	będzie	
potężna.	Niech	nasza	nadzieja	będzie	większa	od	wszyst-
kiego,	co	się	 tej	nadziei	może	sprzeciwiać”.	 	 	To	i	wiele	
innych	myśli	Ojca	Świętego	 Jana	Pawła	 II,	 dla	każdego	
z	nas	były	cenną	pomocą	i	drogowskazem	w	codziennym	
życiu.			Humanistyczne	przesłania,	pełne	wiary	w	drugie-
go	człowieka	oraz	przekonanie	o	potrzebie	dialogu	i	poro-
zumienia	ponad	różnicami	kulturowymi	i	ideologicznymi,	
były	wspólnym	mianownikiem	w	naukach	papieża	Pola-
ka.	Historia	życia	Karola	Wojtyły	to	fascynująca	i	wielo-
wątkowa	opowieść	o	artyście,	filozofie,	duszpasterzu,	wy-
chowawcy	młodzieży	oraz	polityku	o	wielkim	wpływie	na	
kształt	dzisiejszego	świata.	
	 100.	rocznica	urodzin	naszego	papieża	to	dosko-
nały	 moment,	 aby	 uczcić	 pamięć	 wielkiego	 myśliciela									
i	wspaniałego	duchownego.	Z	tej	okazji	Gminny	Ośrodek	
Kultury	w	Wichowie	zainaugurował	swoją	działalność,	po	
przerwie	spowodowanej	epidemią	koronawirusa,	koncer-
tem	w	hołdzie	papieżowi	Janowi	Pawłowi	II.		
	 „Spotykamy	się	z	wyjątkowej	okazji		–	zaznaczy-
ła	 Teresa	 Sztuka,	 dyrektor	 Gminnego	 Ośrodka	 Kultury	
w	Wichowie.	 „Gromadzi	 nas	 100-lecie	 urodzin	 papieża	
Polaka,	 świętego	 Jana	 Pawła	 II,	 którego	 urodziny	 chce-
my	uczcić	koncertem	 słowno-muzycznym	w	wykonaniu	
zespołu	 instrumentalno-wokalnego	 ośrodka	 kultury	 pod	
kierownictwem	instruktora	muzycznego	Zdzisława	Cheł-
miniaka.	 Chcemy	 dzisiaj	 wyrazić	 	 hołd	 największemu	
z	 wielkich	 Polaków,	 który	 wywarł	 wpływ	 nie	 tylko	 na	
kościół	katolicki	przełomu	XX	i	XXI	wieku,	ale	także	na	
losy	całego	świata,	w	tym	naszej	ojczyzny,	niestrudzone-
mu	 orędownikowi	 pokoju	 i	 praw	 człowieka,	 który	 dro-
gami	 swojego	 pielgrzymowania	 przemierzył	 świat,	 aby	
mówić	głosem	ludzi	dotkniętych	niesprawiedliwością.	Był	
i	 jest	 nauczycielem	kościoła,	 świata,	 dla	 nas	wszystkich	
mistrzem	 i	 przewodnikiem	w	 poszukiwaniu	 nadziei,	 za-
wsze,	a	w	dzisiejszym	czasie	szczególnie”.
	 Młodzi	 artyści	 z	 Wichowa	 przypomnieli,	 sło-
wem	i	muzyką,	życiorys	Karola	Wojtyły.	Przeprowadzili	
zgromadzonych	w	wichowskim	domu	kultury	przez	życie	
chłopca	z	Wadowic,	syna	i	brata,	a	potem	księdza,	bisku-
pa,	 aż	wreszcie	 papieża,	 dzisiaj	 świętego	 Jana	Pawła	 II.

www.uglipno.pl
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„Balladyna” Juliusza Słowackiego lekturą 
dziewiątej odsłony Narodowego Czytania

	 Miło	 nam	 poinformować,	 że	 Biblioteka	 Pu-
bliczna	Gminy	Lipno	z/s	w	Radomicach	po	 raz	czwarty	
dołączy	 do	 ogólnopolskiej	 akcji	 czytelniczej,	 jaką	 jest	
Narodowe	 Czytanie.	Wspólne	 czytanie	 „Balladyny”	 Ju-
liusza	Słowackiego	odbędzie	 się	w	pierwszym	 tygodniu	
września	 br.	 w	 ogrodzie	 filii	 bibliotecznej	w	 Jastrzębiu.	
O	dokładnym	terminie	poinformujemy	w	najbliższym	cza-
sie.	 Fragmenty	 dramatu	 naszego	 wieszcza	 zaprezentują	
przedstawiciele	władz	samorządowych,	dyrektorzy	szkół,	
znane	i	lubiane	osoby	z	życia	kulturalnego	i	społecznego.	
Tegoroczna	odsłona	Narodowego	Czytania	będzie	dosko-
nałą	okazją	do	uroczystego	wręczenia	nagród	 laureatom	
8.	 Edycji	 Gminnego	Konkursu	 Poetyckiego	 pt.	 „Miłość	
w	 czasach	 zarazy...”	 –	 zapiski	 z	 kwarantanny.

	 Dopełnieniem	 spotkania	 będzie	 wystawa	 	 po-
święcona	 setnej	 rocznicy	 wojny	 polsko-bolszewidzkiej.	
Wystawę	 przygotowało	 Biuro	 Programu	 „Niepodległa”	
we	współpracy	 z	Muzeum	Wojska	 Polskiego.	 Ekspozy-
cja	„Bitwa	Warszawska.	Stulecia	zwycięstwa”	składa	się	
z	 20	plansz.	Merytoryczne	 teksty	przygotowali	 specjali-
ści	z	Muzeum	Wojska	Polskiego.	Na	wystawie	pokazano	
zabytki	ze	zbiorów	Muzeum	oraz	wyjątkowe,	archiwalne	
zdjęcia	z	1920	roku.
„Balladyna”	Juliusza	Słowackiego	to	wybitne	dzieło	pol-
skiego	romantyzmu.	Dramat	został	ukończony	w	grudniu	
1834	roku,	a	wydany	pięć	lat	później	w	Paryżu.	Powstał	na	
emigracji	w	czasie	dyskusji	na	temat	przyczyn	niedawnej	
klęski	powstania	i	debat	nad	wspólną	historią	i	przyszłym	
losem	 narodu.	 Poeta	 połączył	 w	 tym	 utworze	 realizm	
i	fantastykę,	koncentrując	się	na	analizie	postaw	i	czynów	
bohaterów.	Osadzona	na	tle	baśniowych	dziejów	opowieść	
o	dwóch	siostrach	–	Balladynie	i	Alinie	–	stała	się	bardzo	
popularna.	Wywarła	duży	wpływ	na	muzykę,	malarstwo	
czy	rzeźbę,	a	powstałe	na	przestrzeni	lat	jej	liczne	insceni-
zacje,	zrealizowane	przez	wybitnych	reżyserów	i	aktorów	
scen	polskich,	cieszyły	się	ogromnym	zainteresowaniem.
Fot.	Rękopis	Balladyny	podarowany	przez	 Juliusza	Sło-
wackiego	 dla	 jego	 przyjaciela,	 Józefowi	 Reitenheimowi	
w	1834r.	(źródło: https://pl.wikipedia.org). 

Zwycięzcami	konkursu	są:

I miejsce – Krzysztof Bedyk  SP Trzebiegoszcz
II miejsce – Igor Trojanowski SP Wichowo

III miejsce – Natalia Turowska SP Trzebiegoszcz
III miejsce – Jan Bedyk SP Trzebiegoszcz

Wyróżnienie – Bartosz Kowalski SP Trzebiegoszcz
Wyróżnienie – Piotr Żuchowski SP Trzebiegoszcz



G m i n a  L i p n o  w  f o t o g r a f i i

F o t .  E w e l i n a  W ł o d a r c z y k - H a r o ż n a


