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Drodzy Czytelnicy, Mieszkańcy Gminy Lipno,
serdecznie witam na łamach trzeciego w tym roku
numeru Kwartalnika Gminy Lipno. Żywię nadzieję, że prezentowany biuletyn jest dla Państwa wartościowym kompendium informacyjnym, stanowiącym zbiór ważnych inicjatyw, inwestycji oraz wydarzeń, mających miejsce na terenie
naszej gminy. To już czwarty rok istnienia Kwartalnika. Korzystając z tej możliwości kontaktu z Państwem chcemy dotrzeć do każdego domu, do każdej rodziny, omawiając ważne
tematy dotyczące naszej lokalnej społeczności. Jednocześnie
chcemy wyjaśnić szereg spraw aktualnie ważnych, jak również te, które skutkować będą na najbliższe lata.
Szanowni Państwo, 100 lat temu Polska powróciła
na Pomorze i Kujawy Zachodnie. W listopadzie 1918 roku,
po 123 latach niewoli, nasza Ojczyzna odzyskała niepodległość. Ze względu na brak porozumień na polu międzynarodowym, mieszkańcy Pomorza i Kujaw musieli jeszcze poczekać czternaście miesięcy, bo ostatecznie odzyskać wolność w styczniu 1920 roku. W pierwszej kolejności do Polski,
w 1918 roku, wróciły wchodzące wcześniej w skład zaboru rosyjskiego Włocławek wraz ze wschodnią częścią Kujaw oraz
Ziemia Dobrzyńska z Lipnem i Rypinem.
„Polska będzie wielka albo nie będzie jej wcale” – te słowa marszałka Józefa Piłsudskiego, pokazują, czym tak
naprawdę była walka Polaków o granice w latach 1918–1921. Po odzyskaniu niepodległości nadszedł czas trudnych decyzji
i próby dla narodu polskiego. Walka toczyła się nie tylko o kształt konkretnej granicy czy przynależność danego regionu, ale
przede wszystkim o ducha polskiej państwowości. W roku 2020 obchodzimy setną rocznicę tych wielkich wydarzeń. Jest to
moment wielkiej radości i refleksji, a także okazja, aby na nowo przypomnieć cichych bohaterów naszego regionu, bez których odrodzenie Ojczyzny nie byłoby możliwe.
Serdecznie zachęcam Państwa do przeczytania bieżącego numeru Kwartalnika. Znajdą w nim Państwo wiele informacji z różnych dziedzin naszej lokalnej społeczności, a także działania podejmowane w ostatnich miesiącach, do których
m.in. należą: otwarcie nowego targowiska w Złotopolu, relacja z odbioru drogi gminnej Kłokoc-Głodowo oraz informacja
o zaawansowanych pracach na drodze z Lipna do Suradowa, podsumowanie projektu pn. „Przebudowa Świetlicy Wiejskiej
wraz z wyposażeniem w miejscowości Kolankowo gmina Lipno.”, otwarcie strefy aktywności w Łochocinie i uroczysta odsłona Narodowego Czytania. Ponadto przygotowaliśmy dla Państwa Gminny System Komunikacji Online, dzięki któremu
mogą Państwo uzyskać przez Internet dostęp do informacji o naliczonych podatkach i opłatach, sprawdzić aktualny stan
zobowiązań i dokonać ich płatności. System umożliwia przesyłanie dokumentów i wniosków do Urzędu, dzięki temu sprawy
będą mogli Państwo załatwiać w dogodnym dla siebie czasie, 24 godziny na dobę, bez wychodzenia z domu.
Drodzy 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 nadal
istniejących obostrzeniach. Unikajmy dużych zgromadzeń, dbajmy o zdrowie własne, naszych bliskich i przestrzegajmy zaleceń służb, a z pewnością ograniczymy ryzyko zrażenia.
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.

Andrzej Piotr Szychulski
Wójt Gminy Lipno

Redakcja „Kwartalnika Gminy Lipno”:
Redaktor naczelny: Ewa Rozen-Bieńkowska - Dyrektor BPG Lipno z/s w Radomicach, e.rozen-bienkowska@uglipno.pl
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
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Setne urodziny
mieszkanki Radomic
Pani Irena Fydryszewska mieszkanka Gminy Lipno obchodziła jubileusz 100 urodzin. Z tej okazji Wójt
Gminy Lipno Andrzej Piotr Szychulski wraz z Panią Anetą
Jędrzejewską - Członkiem Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego złożyli serdeczne życzenia. Pani Irena
urodziła się 04.04.2020 roku w Kikole. Miała dwie siostry. W 1937 roku wyszła za mąż za Pana Stanisława. Do
roku 1978 wspólnie prowadzili gospodarstwo rolne. Pan
Stanisław zmarł w 1982 roku. Pani Irena – gospodyni domowa, wieloletnia członkini Zespołu Folklorystycznego
„Radość” wychowała z mężem sześcioro dzieci. Obecnie
doczekała się czterech wnuczek, jednego wnuka, czterech
prawnuczek i dwóch prawnuków. Z okazji pięknego jubileuszu życzymy wszystkiego najlepszego!

- wahadło – 1 szt.
- trójkąt – 1 szt.
- prasa nożna – 1 szt.
- wioślarz – 1 szt.
- zieleń
- nawierzchnie trawiaste – 765,5 m2
- krzewy – 28 szt. ( powierzchnia 46.0 m2)
- drzewa liściaste – 8 szt
Jest to druga Otwarta Strefa Aktywności w Gminie Lipno, pierwsza powstała w Radomicach.

Zwrot podatku akcyzowego

Otwarta Strefa Aktywności
w Łochocinie
W dniu 30 czerwca 2020 roku zakończono prace
budowalne i oddano do użytkowania Otwartą Strefę Aktywność w miejscowości Łochocin. Inwestycja była dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w kwocie
50 tyś złotych.
Zagospodarowanie i wyposażenie projektowanej
Otwartej Strefy Aktywności obejmowało:
▪ plac zabaw:
- zestaw wielofunkcyjny – 1 szt.
- ważka miejska – 1 szt.
- huśtawka Bocianie Gniazdo – 1 szt.
- kiwak na sprężynie - 2 szt.
- nawierzchnia placu – żwirowa o powierzchni 188.5 m2
▪ stoliki do gry w szachy/warcaby – 2 szt.
▪ ławki – 4 szt.
▪ regulamin OSA – tablica na konstrukcji stalowej – 1 szt.
▪ kosze na śmieci – 3 szt.
▪ utwardzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
– 77.5 m2
▪ siłownie plenerowe bez pylonów – 6 szt.:
- orbitrek – 1 szt.
- biegacz – 1 szt.

KWARTALNIK GMINY LIPNO NR 3/2020

W dniu 31.08.2020 roku zakończono przyjmowanie wniosków na zwrot podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego na II półrocze 2020 roku. Liczba producentów rolnych, którzy złożyli wnioski o zwrot
podatku akcyzowego na II półrocze 2020 roku wynosi
504 osoby. Kwota przeznaczona na wypłatę podatku akcyzowego producentom rolnym wyniosła 427.065.40 zł.
Wypłata w/w kwoty nastąpi w terminie od 01.10.2020
roku do 31.10.2020 roku po otrzymaniu dotacji z Urzędu
Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Pomoc finansowa dla Szpitala
W dniu 06.08.2020 r. pomiędzy Wójtem Gminy
Lipno a Prezesem Zarządu Szpitala w Lipnie została podpisana umowa pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Lipno na zakup sprzętu medycznego
LIFE PACK. W sprzęt zostanie wyposażony Szpitalny Oddział Ratunkowy w Lipnie. Wartość dotacji to 20.000 zł.
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Od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terytorium RP
przeprowadzany jest POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
Jest to badanie pełne realizowane co 10 lat we wszystkich państwach członkowskich ONZ i obejmuje wszystkie
gospodarstwa rolne. Spisowi podlegają gospodarstwa osób fizycznych oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych
niemających osobowości prawnej, które 1 czerwca 2020 r. prowadziły działalność rolniczą. Udział w spisie jest obowiązkowy.
Na terenie Gminy Lipno do spisania jest 1116 gospodarstw.
OBOWIĄZEK SPISOWY ROLNICY MOGĄ ZREALIZOWAĆ SAMEMU
poprzez wypełnienie dostępnego na stronie https://spisrolny.gov.pl formularza. To podstawowa metoda spisu.
Sposób logowania do systemu zależy od tego, czy jest się osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rolne, czy
spisu zamierza dokonać osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej.
Osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo indywidualne podaje:
- numer PESEL oraz numer gospodarstwa zapisany w lewym górnym rogu listu, który rolnik otrzymał od Prezesa GUS
lub
- numer PESEL i numer producenta ARiMR
lub
- loguje się za pomocą Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej (w szczególności Profil Zaufany oraz systemy informatyczne niektórych banków - Po kliknięciu na przycisk Login.gov.pl użytkownik zostanie przekierowany na
stronę serwisu, gdzie będzie mógł wybrać jedną z dostępnych metod logowania).
Osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej może zalogować się poprzez wpisanie
identyfikatora i hasła, których używa do logowania w Portalu Sprawozdawczym GUS.
Dla osób, które nie mają dostępu do Internetu, w Urzędzie Gminy Lipno znajduje się stanowisko wyposażone
w komputer, gdzie można dokonać samospisu.
Do prawidłowego wypełnienia formularza spisowego niezbędne będą m.in. dane:
- powierzchna poszczególnych rodzajów gruntów: użytków rolnych (w dobrej kulturze i pozostałych), lasów i gruntów
leśnych oraz pozostałych gruntów (pod zabudowaniami, podwórzami, wodami, itp.) według stanu na dzień 1 czerwca br.,
- powierzchnia poszczególnych zasiewów według stanu na dzień 1 czerwca br.,
- liczba poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich, które 1 czerwca br. znajdowały się w gospodarstwie,
- dotyczące nawozów mineralnych i wapniowych (według nazw handlowych) zużytych w gospodarstwie od 2 czerwca
2019 r. do 1 czerwca 2020 r. włącznie, z podaniem ilości (w dt lub litrach masy towarowej) oraz ogólnej powierzchni
nawożonej nawozami mineralnymi oraz ilość zużytych nawozów naturalnych,
- liczba zabiegów środkami ochrony roślin wykonanymi na uprawy, a także w magazynach,
- liczba i powierzchnia specjalistycznych budynków inwentarskich (spisowi nie podlegają budynki wielofunkcyjne lub
inwentarskie, w których utrzymywane są dwa lub więcej gatunki zwierząt) – informacje o budynkach gospodarskich
dotyczą okresu 12 miesięcy liczonego od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. włącznie,
- powierzchnia stawów rybnych i objętości urządzeń do chowu i hodowli ryb, jeżeli w gospodarstwie rolnym, w okresie
od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. prowadzony był chów/hodowla ryb.
Należy pamiętać, że po pierwszym zalogowaniu do aplikacji spisowej formularz dostępny jest przez 14 dni.
Rolnik może się również spisać przez telefon - dzwoniąc na infolinię spisową tel. 22 279 99 99.
Z użytkownikami gospodarstw, którzy nie spiszą się samodzielnie kontaktować się będą telefonicznie Gminni
Rachmistrze Spisowi. Rolnik ma obowiązek udzielić rachmistrzowi odpowiedzi na pytania z formularza spisowego.
Szczegółowe informacje dotyczące Powszechnego Spisu Rolnego dostępne są na stronie: https://spisrolny.gov.pl
oraz w siedzibie Gminnego Biura Spisowego w Urzędzie Gminy Lipno, ul. A. Mickiewicza 29, 87-600 Lipno, pokój nr 29.
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Przebudowa świetlicy wiejskie wraz
z wyposażeniem w Kolankowie

Budowa targowiska gminnego
w Złotopolu zakończona

We wrześniu 2020 r. zakończono realizacje inwestycji pn. „Przebudowa Świetlicy Wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Kolankowo gmina Lipno”.
Inwestycja była realizowana w dwóch etapach. W pierwszym etapie wykonano prace budowlane w tym wyposażono obiekt w pompę ciepała, o czym pisaliśmy już wcześniej na łamach naszego Kwartalnika. Natomiast drugi
etap dotyczył uruchomienia centrum małego astronoma.
W ramach tego etapu dokonano zakupu specjalistycznego
sprzętu służącego do obserwacji astronomicznych, w tym:
księżyca, planet i gwiazd. Wyposażono Świetlice w meble
kuchenne, sprzęt AGD oraz stoły i krzesła. Zatrudniono
osobę, która będzie odpowiedzialna za organizacje zajęć
w obiekcie. Wartość inwestycji 281 562,99  zł. Kwota dofinasowania 179 158,53 zł

W dniu 1 października 2020 r. odbyła się uroczystość związana z zakończeniem prac budowalnych na
obiekcie nowego targowiska w miejscowości Złotopole.
Swą obecnością uroczystość uświetnili: Pan Zbigniew
Sosnowski – Wicemarszałek Województwa Kujawsko
– Pomorskiego, Pani Aneta Jędrzejewska – Członek Zarządu  Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Pani Elżbieta Siemiątkowska – Dyrektor Departamentu Rozwoju
Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Pani Anna Smużewska – Przewodnicząca Rady Powiatu w Lipnie, Radni
Powiatu Lipnowskiego w osobach: Zbigniew Agaciński
oraz Andrzej Nowak, Radni Gminy Lipno z Przewodniczącym Andrzejem Chojnickim na czele.
Nowopowstałe targowisko podzielone jest na trzy
sekcje: w sekcji I – prowadzona będzie wyłącznie sprzedaż
produktów rolno-spożywczych przez rolników, w sekcji II
– prowadzona będzie wyłącznie sprzedaż produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa
ekologicznego, w sekcji III – prowadzona będzie sprzedaż
pozostałych towarów. Jest to pierwszy tego rodzaju obiekt
w powiecie lipnowskim, który posiada wydzieloną strefę
dla sprzedaży produktów wyprodukowanych w systemie
rolnictwa ekologicznego.
Inwestycja jest współfinasowana ze środków
Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wartość podpisanej
umowy to 1 459 148,07 zł. Kwota dofinasowania wynosi
928 455,92 zł.
Głównym wykonawcą była firma TreBud   s.c.
P. Zalewski, P. Jaworski z Włocławka.
Na formalne uruchomienie targowiska przyjdzie
jeszcze trochę poczekać. Udostępnienie miejsc handlowych nastąpi w terminie późniejszym o czym Państwa
poinformujemy na naszej stronie internetowej.    

Poświęcenie figurki Matki Boskiej
w Radomicach

W niedzielę 13 września podczas mszy świętej
o godzinie 10:00 w Kaplicy w Radomicach nastąpiło uroczyste poświęcenie figurki Matki Boskiej, która zastała
poddana gruntownej renowacji. Uroczystości przewodniczył i dokonał poświęcenia ksiądz Mirosław Korytowski – proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny w Lipnie, dziękując wszystkim za przybycie
a przede wszystkim za trud i pracę włożoną w odrestaurowanie figury Matki Boskiej oraz przydrożnej kapliczki.
Dzięki sprzyjającej aurze po zakończeniu mszy świętej
dokonano pamiątkowego zdjęcia i przeniesiono figurkę
do kapliczki znajdującej się przy wjeździe do miejscowości Radomice. Figura Matki Boskiej została wzniesiona
w 1905 roku.
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Mamy awaryjne zaopatrzenie
w wodę

Gmina Lipno zakupiła 10 szt. zbiorników – 1000 l
oraz wóz do wody pitnej o pojemności 5000 l, jako zastępcze źródło wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(np. podczas awarii wodociągu lub jako dodatkowe źródło
wody). Wystąpiliśmy do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie  z prośbą o wydanie opinii
sanitarnej dotyczącej spełnienia wymagań higienicznych
i zdrowotnych na zastosowanie materiałów oraz wyrobów
wykorzystywanych do awaryjnego zaopatrzenia w wodę
oraz zaopiniowania i zatwierdzenia Procedury użytkowania cysterny i zbiorników służących do zaopatrzenia ludzi
w wodę przeznaczoną do spożycia w sytuacji awaryjnej.
Po weryfikacji przedłożonej dokumentacji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie wydał pozytywną
opinię 15 września br. Całkowita wartość przedsięwzięcia
wyniosła 27 003,11 zł.

System GSKO jest na etapie wdrożenia i będziemy pracowali nad jego udoskonalaniem. Już teraz zachęcamy do skorzystania z możliwości jakie ofertuje.
Projekt „Kujawsko Pomorscy Liderzy e-Administracji” o numerze: POWR.02.18.00-00-0020/17 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 20142020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne
dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.18
Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Inwestycje drogowe
W sierpniu utwardzono nawierzchnię drogi gminnej płytami ażurowymi osadzonymi w krawężniku betonowym na podsypce cementowo piaskowej i podbudowie
z kruszywa łamanego, na powierzchni 147m2 w miejscowości Rumunki Podgłodowskie. Prace te wykonywał Zakład Drogowo Mostowy DROMOST z Lipna. Koszt realizacji tego zadania wyniósł 36 715,80 zł .
Utwardzono drogi osiedlowe gminne kruszywem
betonowym i tłuczniem kamiennym w sołectwie Lipno
Wieś II na odcinku 230 mb. Działanie to stanowi podbudowę pod wykonanie podwójnego utrwalenia grysem
bazaltowym i emulsją asfaltową w roku 2021, w ramach  
Przygotowaliśmy dla Państwa Gminny   System   przeznaczonego na ten cel funduszu soleckiego.
Komunikacji  Online, dzięki któremu mogą Państwo uzyW dniu 14 sierpnia 2020 r. w odpowiedzi na ogłoskać przez Internet dostęp do informacji   o naliczonych szonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego nabopodatkach i opłatach, sprawdzić aktualny stan zobowiązań ru wniosków w ramach  Funduszu Dróg Samorządowych
i dokonać ich płatności. System umożliwia przesyłanie
dokumentów i wniosków do Urzędu, dzięki temu sprawy będą mogli Państwo załatwiać w dogodnym dla siebie
czasie, 24 godziny na dobę, bez wychodzenia z domu. Korzystanie  z serwisu jest bezpłatne i dostępne dla wszystkich, aby móc w pełni korzystać z jego funkcjonalności
niezbędne jest założenie bezpłatnego Profilu Zaufanego,
czyli podpisu elektronicznego, który zastępuje podpis tradycyjny lub skorzystać z możliwości logowania za pomocą e-dowodu czyli dowodu osobistego z warstwą elektroniczną.
Platforma dostępna jest pod adresem:

Urząd Gminy Lipno uruchamia
Gminny System Komunikacji
Online

eurzad.uglipno.pl
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opracowano i złożono dokumentacje dla 3 dróg gminnych
tj.: 1. Przebudowa drogi gminnej Zbytkowo- Chełmica
nr 170530C” na odcinku 902 mb. Kosztorysowa wartość
inwestycji to 1 022 296,78zł, koszty kwalifikowalne to
1 007 992,46zł  z czego 604 795,00zł (60%) stanowi dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Dróg Samorządowych. 2. Przebudowa
drogi gminnej Popowo-Wichowo nr 170528C i drogi Popowo-Popowo nr 170653C ”  na odcinku 4266 mb. Kosztorysowa wartość inwestycji to 3 347 652,04zł 78zł, koszty
kwalifikowalne to 3 318 585,47zł, z czego 1 991 151,00zł
(60%) stanowi dofinansowanie ze środków Państwowego
Funduszu Celowego - Funduszu Dróg Samorządowych.
Priorytet 3. Przebudowa drogi gminnej Głodowo-Suradówek nr 170519C etap I i II” na odcinku 1853 mb. Kosztorysowa wartość inwestycji to 2 278 670,64zł, koszty
kwalifikowalne to 2 237 762,88zł, z czego 1 342 657,00 zł
(60%) stanowi dofinansowanie ze środków Państwowego
Funduszu Celowego - Funduszu Dróg Samorządowych.
W tym miejscu trzeba nadmienić, że samo złożenie wniosków nie oznacza, że inwestycje te będą wykonane, czekamy na rozpatrzenie naszych aplikacji.
W dniu 3 września 2020 roku ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych przetarg nieograniczony,
którego przedmiotem była Przebudowa drogi gminnej
nr 170634C ul. Rolna. Termin składania ofert upłynął
18 września 2020 roku. Do postępowania przystąpiło
dwóch Wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę złożyli:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lipna na kwotę
341 206,31 zł brutto oraz Firma Inżynieryjno-drogowa
DROGTOM z Włocławka na kwotę 381 969,74 zł brutto.
W chwili obecnej trwają prace związane z oceną złożonych ofert. Planowany termin wyboru wykonawcy i podpisania umowy to 30.10.2020 r. natomiast przewidywany
termin zakończenia inwestycji to 31 sierpień 2021 r.
16 września br. dokonano odbioru końcowego inwestycji pn.: „Modernizacja polegająca na remoncie drogi gminnej Kłokock - Głodowo nr 170520C” na odcinku
1,430 km – którą wykonywała Firma Inżynieryjno-Drogowa Sp. z o. o. z Włocławka. Koszt realizacji inwestycji
wyniósł 1 007 793,74 zł, z czego 604 676,00 zł (60%) stanowi dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu
Celowego – Funduszu Dróg Samorządowych.
Trwają prace remontowe drogi Łochocin - Lisek.
Planowane zakończenie inwestycji pn. „Modernizacja
polegająca na remoncie drogi gminnej Łochocin – Lisek
nr 170531C etap I i II” nastąpi w listopadzie br. na odcinku 1231mb. Wartość inwestycji to 803 618,48zł, z czego
482 171,00zł (60%) stanowi dofinansowanie ze środków
Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Dróg Samorządowych.
W listopadzie rozpocznie się inwestycja polegająca na remoncie drogi gminnej Krzyżówki – Barany
– Grabiny nr 170533C”. Przedsięwzięcie będzie realizowane przy współudziale środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonawcą inwestycji jest
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych. Wartość inwestycji
to 993 440,36 zł. Kwot dofinansowania ze środków FDS
596 064,00 zł.
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Zaawansowane prace na drodze
z Lipna do Suradowa
Trwa modernizacja kolejnych odcinków drogi
wojewódzkiej nr 559 z Lipna do granicy województwa.
Zaawansowane prace trwają w okolicach Suradowa.
Wkrótce przekazanie placu budowy na kolejnym odcinku przez las w kierunku Jasienia.
Trasa między Lipnem i granicą województwa komunikuje m.in. gminy Lipno i Tłuchowo z drogą krajową
nr 10. Po przebudowie będzie to również wygodne i bezpieczne połączenie pomiędzy Toruniem i Płockiem (z wykorzystaniem  wspomnianej drogi krajowej nr 10). Droga
jest przebudowywana   w oparciu o najlepsze standardy
zakładające poprawę bezpieczeństwa i jakość podróżowania.
W pierwszym etapie w sierpniu podpisana została
umowa na przebudowę 11-kilometrowego odcinka pomiędzy Lipnem i Suradowem. Wykonawca – firma Transpol
Lider prowadzi już zaawansowane   prace na 6-kilometrowym odcinku: rozbiórki, roboty ziemne i wzmocnienia gruntu. W ramach inwestycji jezdnia całego  odcinka
zostanie poszerzona do 7 metrów. Przy drodze powstaną utwardzone pobocza. Zaplanowano budowę nowych
i przebudowę istniejących zatok autobusowych. Znajdujące się na tym odcinku przejścia dla pieszych zostaną oświetlone. Drogowcy poprawią też geometrię ważnych skrzyżowań, wyremontują i przebudują przepusty.
Na całej trasie pojawi się nowe oznakowanie pionowe
i poziome. Dzięki współpracy samorządu województwa
z miastem oraz gminą Lipno przy drodze powstanie ciąg
pieszo-rowerowy.
Trwają też przygotowania do przekazania placu
budowy drugiego odcinka trasy pomiędzy Suradowem
i Jasieniem o długości 6 km.
Wykonawcą prac na obu odcinkach została wyłoniona w przetargu firma Transpol Lider z Łojewa (powiat
inowrocławski). Koszt prac budowlanych to 74 mln zł. Inwestycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zakończenie prac planowane jest na rok 2022.
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Pożegnanie ósmoklasistów
ze SP w Trzebiegoszczu

Konkurs Zabytki
Ziemi Dobrzyńskiej

Po koniec czerwca uczniowie i nauczyciele SP
im. Jana Kochanowskiego w Trzebiegoszczu pożegnali
rok szkolny 2019/2020. Uroczystość ze względu na obostrzenia związane z pandemią została przeprowadzona
z dbałością o zachowanie zasad reżimu sanitarnego. Uczniowie każdej klasy odbierali świadectwa i nagrody zgodnie
z podanym wcześniej harmonogramem w obecności wychowawcy klasy oraz dyrektor szkoły Joanny Wołodko.
Szczególną atencję poświęcono absolwentom, którzy
oprócz świadectw ukończenia szkoły odebrali gratulacje
i drobne upominki od: Rady Rodziców, zaprzyjaźnionej
ze szkołą bibliotekarki Agnieszki Bedyk, a także byłej
dyrektor szkoły i polonistki Elżbiety Kiełkowskiej. Sztandar szkoły w imieniu klasy VII przyjęli od tegorocznych
ósmoklasistów sami nauczyciele. Opuszczającej mury naszej szkoły młodzieży życzymy dobrych życiowych wyborów, podejmowania wyzwań i wytrwałości w realizacji
marzeń.

W maju tego roku został przeprowadzony w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wichowie konkurs
„Zabytki Ziemi Dobrzyńskiej”. Jego organizatorem była
Gabriela Januła. Konkurs został przeprowadzony zdalnie.
Zadaniem uczestników było wykonanie pracy plastyczno-technicznej (pracy przestrzennej) przedstawiającej wybrany zabytek Ziemi Dobrzyńskiej.
Zwycięzcami konkursu zostały:
I miejsce- Nadia Domagalska kl. VI
II miejsce- Natasza Szychulska kl. VI
III miejsce- Julia Przybyszewska kl. V

W grupie „Krasnali”
Przedszkola Samorządowego

Ktoś mądry powiedział kiedyś, że życie składa się
z powitań i pożegnań. To zdanie można było przytoczyć 28
lipca br. na uroczystym pożegnaniu dzieci z grupy „Krasnali” Przedszkola Samorządowego w Karnkowie. Nie tak
dawno witaliśmy się - był wrzesień i dzieci przyszły po raz
pierwszy do naszego przedszkola, dziś już nadszedł czas
pożegnania. Niesamowite, jak te dwa lata szybko minęły.
Uroczystość pożegnania przebiegała „ niestandardowo” – nie było wierszy, piosenek. Nie zatańczyliśmy
też poloneza – ale była to piękna uroczystość, bo wszystkie dzieci po bardzo długim okresie niewidzenia się ze
sobą, mogły w końcu się spotkać i pożegnać. Dzieci na
pożegnanie otrzymały upominki, dyplomy oraz płyty CD
z filmikami z dwóch lat pobytu w przedszkolu. Z pewnością to będzie dla nich wspaniała pamiątka.

www.uglipno.pl

KWARTALNIK GMINY LIPNO NR 3/2020

KULTURA 9

Sukces uczennicy z Wichowa
w Gdynia OPEN Międzynarodowym
Festiwalu Piosenki Dziecięcej
i Młodzieżowej
W czerwcu tego roku odbył się w wersji online
Gdynia OPEN Międzynarodowy Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej. Alicja Leśniewska (kl. IV) ze
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wichowie zdobyła w nim wyróżnienie w kategorii: Soliści i Duety 3 - 10
lat. 26 czerwca na żywo online nastąpiło podsumowanie
festiwalu i ogłoszenie wyników. Odbył się też koncert galowy laureatów, który można było obejrzeć na YouTube.
Na koniec tego wydarzenia finaliści wspólnie zaśpiewali
online hymn festiwalu „Muzyki moc”.

Laureaci Gminnego Konkursu
Plastycznego i Fotograficznego
w ramach Akcji Lato 2020

Pozostali (nagrodzeni) uczestnicy konkursu I kategorii:
Aleksandra Łęgowska (Trzebiegoszcz)
Gabriela Ośmiałowska (Jastrzębie)
Natalia Turowska (Sumin)
Nikola Jędrzejewska (Jankowo)
Weronika Barańczyk (Ośmiałowo)
II kategoria wiekowa, klasy VII-VIII:
I miejsce – Natalia Gojlik (Rumiankwo)
II miejsce – Bartosz Kowalski (Trzebiegoszcz)
III miejsce – Sylwia Jędrzejewska (Jankowo)
Pozostali (nagrodzeni) uczestnicy konkursu II kategorii:
Maria Iglewska (Trzebiegoszcz)
Mateusz Celmer (Jankowo)
Patryk Insadowski (Trzebiegoszcz)
Zuzanna Chojnicka (Jastrzębie)

Laureaci Gminnego Konkursu Plastycznego
„Wakacje z książką”
I kategoria wiekowa, 5-8 lat
I miejsce Weronika Kryst (Złotopole)
II miejsce Kacper Pokorski (Kolankowo)
III miejsce Daria Kuropatwa (Radomice)
III miejsce Alicja Barańczyk (Ośmiałowo)

W ramach tegorocznej Akcji Lato 2020 dla dzieci
i młodzieży zostały przygotowane dwa konkursy: Gminny
Konkurs Fotograficzny „Książka na wakacjach” i Gminny Konkurs Plastyczny „Wakacje  z książką”. Organizatorem konkursu była Biblioteka Publiczna  Gminy Lipno
z/s w Radomicach. Z kolei organizatorem i fundatorem
nagród była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Konkursy odbyły się w ramach Akcji Lato
2020. Wystawę prac laureatów obu konkursów można
było obejrzeć w budynku filii bibliotecznej w Jastrzębiu.
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 1 września w filii
bibliotecznej w Jastrzębiu podczas uroczystości Narodowego Czytania.
Laureaci Gminnego Konkursu Fotograficznego
„Książka na wakacjach”
I kategoria wiekowa, klasy IV-VI:
I miejsce – Maja Kijewska (Popowo)
II miejsce – Zuzanna Kowalska (Maliszewo)
III miejsce – Oliwia Szlągiewicz (Jastrzębie)
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Pozostali (nagrodzeni) uczestnicy konkursu I kategorii:
Zuzanna Ziemlewicz (Karnkowo)
Emil Kowalski (Karnkowo)
Oliwa Lenczkiewicz (Chodorążek)
Aleksander Kiełkowski (Ignackowo)
Szymon Laszenko (Biskupin)
Adam Szlągiewicz (Jastrzębie)
Miłosz Celmer (Jankowo)
Gabriela Dziurlikowska (Karnkowo)
II kategoria wiekowa, 9-11 lat:
I miejsce – Emilia Chmielewska (Rumiankowo)
II miejsce – Weronika Barańczyk (Ośmiałowo)
III miejsce – Olga Zalewska (Radomice)
Pozostali (nagrodzeni) uczestnicy konkursu I kategorii:
Marcel Kowalski (Karnkowo)
Nadia Kuropatwa (Radomice)
Natalia Gojlik (Rumiankowo)
Serdecznie gratulujemy laureatom i uczestnikom
konkursów. Korzystając z okazji na łamach Kwartalnika
pragniemy serdecznie podziękować Pani Hannie Szlagiewicz, która była współorganizatorem konkursu. Z kolei
nagrody dla laureatów i uczestników konkursu zostały
ufundowane z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ramach Akcji Lato 2020. Serdecznie
dziękujemy, za tak owocną współpracę oraz to, że zawsze
możemy liczyć na pomoc przy realizacji zadań.
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Tadeusz Chojnicki
- zasłużony regionalista
i miłośnik poezji

NASZA HISTORIA

Patriotyzm, to moja historia. Moich przodków
i moje rodzinne strony. Mój patriotyzm. Miejsca, które
na trwałe pozostawiły ślady wydarzeń. Postaci, mające
istotny wpływ na dzieje naszej lokalnej historii. Ludzie
idei, bez nich nie byłoby przyszłości. Cisi bohaterowie,
którzy w niedocenionym darze przekazali nam miłość
do naszej „Małej Ojczyzny”. Jedną z takich postaci był
Tadeusz Chojnicki, regionalista, społecznik i miłośnik
słowa pisanego.
Tadeusz Chojnicki (ur. 1938 – zm. 2015) – bibliotekarz, regionalista, założyciel koła ZMW w Jastrzębiu
w 1957 r. i pierwszego Klubu „Rolnika” w województwie
bydgoskim (1962 r.). Wieloletni przewodniczący LZS
Jastrzębie, wiceprzewodniczący Gminnej Rady Narodowej w Lipnie oraz przewodniczący Rady Nadzorczej GS
Lipno. W kwietniu 1940 r. został wysiedlony z rodzicami
do Jastrzębia. Tam ukończył Publiczną Szkołę Powszechną i kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym
im. Romualda Traugutta w Lipnie. W 1955 r. otrzymał maturę następnie podjął pracę instruktora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lipnie. W 1971 r. otrzymał stanowisko
dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.
W 1992 r. powierzono mu stanowisko zastępcy
dyrektora Miejskiego Centrum Kultury, które powstało w skutek połączenia Rejonowej Biblioteki Publicznej
i Lipnowskiego Domu Kultury. Wspomniane stanowisko sprawował do czasu przejścia na emeryturę, czyli
do 1998 r. Systematycznie podnosił swoje kwalifikacje
zawodowe z dziedziny bibliotekoznawstwa. Jest autorem takich prac jak: Stanisław Głowacki – rzeźbiarz, malarz (1991), Lipno. Biblioteki Publiczne. Kalendarium
(1996) oraz współautorem publikacji: Pomnik Niepodległości (1992), Lipno – informator (1992, 1993), Niepospolici ludzie Lipna i okolic (1995). Liczne artykuły autorstwa Tadeusza Chojnickiego były drukowane
na łamach „Gazety Lipnowskiej”, dokumentując pracę
kulturalno-oświatową, portrety osób zasłużonych dla
regionu, a także ważniejsze wydarzenia społeczno-gospodarcze. Podobną tematyką zajmował się na łamach
„Gazety Kujawskiej” i „Włocławskiego Tygodnika”.

Pracy zawodowej Tadeusza Chojnickiego towarzyszyła aktywna działalność społeczna. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych współuczestniczył w tworzeniu, na
terenie powiatu lipnowskiego, kół ZMW. Był inicjatorem
i organizatorem życia kulturalno-oświatowego w Jastrzębiu. W latach siedemdziesiątych pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Gminnej Rady Narodowej w Lipnie.
Natomiast w 1989 r. zorganizował, przy bibliotece rejonowej, Lipnowską Grupę Literacką, która do dziś spełnia bardzo ważną rolę w działalności kulturalnej. Przy
jego tak wielkim zaangażowaniu ukazuje się od 1989 r.
pismo społeczno-kulturalne Towarzystwa Miłośników
Ziemi Dobrzyńskiej Gazeta Lipnowska. Za wzorową
pracę zawodową i aktywną działalność społeczną został wielokrotnie nagradzany i wyróżniany odznaczeniami państwowymi, resortowymi i regionalnymi oraz
dyplomami i nagrodami. Wyróżniony Złotym Krzyżem
Zasługi, złotą odznaką „Za zasługi dla województwa
włocławskiego”. Rada Miejska w Lipnie nadała Tadeuszowi Chojnickiemu tytuł „Zasłużony dla miasta Lipna”.
Należał do wyjątkowo aktywnych osób, miłośnik ziemi dobrzyńskiej, literatury i historii regionalnej. Służył swoją wiedzą, uczestnicząc w wielu poczynaniach w dziedzinie kultury i życia społecznego.
Z pewnością jest tą osobą, która na trwałe wpisała się
w dzieje Lipna, Jastrzębia i regionu ziemi dobrzyńskiej.
Tak więc do Jastrzębia często wracam nie tylko
wspomnieniami, ale też zaangażowaniem. Tę wieś umiłowałem, hołubię jej i bez reszty byłem i jestem jej oddany, choć dziś już tu nie mieszkam. Miejscowość moich lat
dziecinnych i młodości, ona zostanie święta i czysta, jak
pierwsze kochanie.
Wpis Tadeusza Chojnickiego do Kroniki Biblioteki
Publicznej w Jastrzębiu z dn. 21.03.2015 r.
Fot. ze zbiorów A. Chojnickiego
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Wystawa „Niezłomni”
w Gminie Lipno

W dniach 13-15 sierpnia 1920 na przedpolach
Warszawy rozegrała się decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej. Określana mianem „cudu nad Wisłą”
i uznawana za 18. przełomową bitwę w historii świata
zadecydowała o zachowaniu przez Polskę niepodległości
i uratowaniu Europy przed bolszewizmem.
W tym roku obchodzimy 100. rocznicę tego jakże
ważnego dla Polaków wydarzenia. Z tej okazji Biblioteka
Publiczna Gminy Lipno z/s w Radomicach zaprasza do
oglądania wystawy „Bitwa Warszawska. Stulecie Zwycięstwa”, poświęconej jednej z najważniejszych bitew świata,
która miała kluczowy wpływ na kształtowanie politycznej
mapy ówczesnej Europy.
Wystawę oglądać można od 1 września br. w fili
bibliotecznej w Jastrzębiu, Liceum Ogólnokształcącym
w Lipnie, a następnie w Urzędzie Gminy Lipno. Ekspozycja ukazuje wydarzenia prowadzące do zwycięstwa
Polaków w Bitwie Warszawskiej. Pozwala również spojrzeć na jedno z najważniejszych starć zbrojnych świata w
szerszym, międzynarodowym kontekście, m.in. dzięki zarysowaniu sytuacji na froncie wschodnim w latach 19191920 oraz prezentacji zmian na mapie politycznej Europy
w wyniku działań I wojny światowej i ustaleń pokoju wersalskiego.
Wystawę przygotowało Biuro Programu „Niepodległa” we współpracy z Muzeum Wojska Polskiego. Ekspozycja „Bitwa Warszawska. Stulecia zwycięstwa” składa
się z 20 plansz. Merytoryczne teksty przygotowali specjaliści z Muzeum Wojska Polskiego. Na wystawie pokazano
zabytki ze zbiorów Muzeum oraz wyjątkowe, archiwalne
zdjęcia z 1920 roku.
Ekspozycja „Bitwa Warszawska. Stulecie zwycięstwa” składa się z 20 plansz. Merytoryczne teksty przygotowali specjaliści z Muzeum Wojska Polskiego. Na
wystawie pokazano zabytki ze zbiorów Muzeum oraz wyjątkowe, archiwalne zdjęcia z 1920 roku. Planszom towa-
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rzyszy specjalny plakat promujący wystawę.
Tematy plansz:
•
Polskie formacje wojskowe w I wojnie światowej
•
Ku niepodległości
•
Wojna polsko-ukraińska
•
Pierwsze walki z bolszewikami
•
Stulecie Muzeum Wojska Polskiego
•
Wyprawa kijowska
•
Rosja bolszewicka a Polska
•
Osiemnasta decydująca bitwa w dziejach świata
•
Bitwa Warszawska
•
Naczelny Wódz Józef Piłsudski (1867-1935)
•
Ksiądz Ignacy Skorupka (1893-1920)
•
Ochotnicy
•
Ochotniczki
•
Świat wobec wojny polsko-bolszewickiej
•
Bitwa lwowska
•
Bitwa nad Niemnem
•
Traktat ryski
•
Trofea z wojny polsko-bolszewickiej
•
Rewindykacje
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy
w filii bibliotecznej w Jastrzębiu, a następnie we wspomnianych wyżej instytucjach.

Nowe lektury
w naszych bibliotekach

Biblioteki Publiczne gminy Lipno uzupełniły
swój księgozbiór o tradycyjne lektury oraz te, które od
niedawna obowiązują w kanonie lektur szkolnych. Nie
lada gratką dla miłośników literatury klasycznej jest możliwość wypożyczenia najważniejszych dzieł Fiodora Dostojewskiego, które zostały zakupione do filii bibliotecznej w Jastrzębiu. Serdecznie zapraszamy do odwiedzania
naszych bibliotek i wypożyczania powyższych książek.
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Bezpłatna Wyprawka Czytelnicza
dla każdego przedszkolaka

Po raz kolejny Biblioteka Publiczna w Radomicach i jej filie dołączyły do Ogólnopolskiej Kampanii
„Mała książka – wielki człowiek”.
Jesień zbliża się do nas wielkimi krokami.
W związku z tym warto już teraz się przygotować na jej
długie wieczory i popołudnia, podczas których nie powinno zabraknąć dobrej książki – dla rodzica i dla dziecka.
Warto się udać do naszych bibliotek, gdzie na każdego
Małego Czytelnika w wieku przedszkolnym czeka wyjątkowa Wyprawka Czytelnicza przygotowana przez Instytut Książki.
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w trzeciej odsłonie kampanii „Mała książka – wielki człowiek”
w bibliotece. W tym roku Biblioteka Publiczna w Radomicach również zgłosiła swój udział w projekcie.
Jak przystąpić do projektu?
Informacja dla rodziców
•
Odwiedź z dzieckiem jedną z naszych bibliotek na
terenie gminy Lipno, które biorą udział w akcji.
•
Poinformuj bibliotekarza, że chcecie przystąpić
do projektu MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK.
•
Zapisz dziecko do biblioteki, wypożyczcie książkę i odbierzcie bezpłatną Wyprawkę Czytelniczą, a w niej
książkę „Pierwsze czytanki dla…” oraz Kartę Małego
Czytelnika, na której Twoje dziecko będzie zbierało naklejki – jedną za każdą wizytę zakończoną wypożyczaniem książki z księgozbioru dziecięcego.
•
Pozwól dziecku samodzielnie dokonać wyboru
książki, nawet jeśli wydaje Ci się nietrafiony. Jeśli będzie
to książka wybrana przez dziecko, to z pewnością chętnie
po nią sięgnie po powrocie do domu.
•
Przeczytajcie wspólnie wypożyczoną książkę. Postaraj się poświęć czas całkowicie na wspólne czytanie.
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•
Odłóż telefon, wyłącz radio/telewizor, usiądźcie
wygodnie i przytulcie się do siebie. Spraw, by ten czas
był wyjątkowy i tylko Wasz. Niech wspólne czytanie stanie się rytuałem, z którego oboje będziecie czerpać wielką
przyjemność.
•
Oddajcie książkę do biblioteki w terminie i wypożyczcie kolejne. Pamiętaj o zabraniu Karty Małego Czytelnika i pozwól maluchowi przykleić na nią naklejkę. Po
uzbieraniu 10 naklejek Twoje dziecko otrzyma imienny
dyplom. To potwierdzenie nie tylko jego aktywności czytelniczej, ale także Waszych wspólnych przygód z książką.
BIBLIOTEKA to instytucja kultury, w której życie może włączyć się każde dziecko niezależnie od wieku.
Regularne odwiedzanie biblioteki uczy dziecko samodzielności, pozwala podejmować pierwsze własne wybory, rozwija myślenie oraz kształtuje na całe życie nawyk
czytania i pogłębiania wiedzy. Biblioteka to miejsce, gdzie
rodzic wspólnie z dzieckiem może spędzić czas w sposób
twórczy, a gdy już opuszczą mury, przeżyć nową, fantastyczną przygodę z wypożyczoną książką.
Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w akcji
MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK, bo miłość do
książek jest prezentem na całe życie.
Zapraszamy do naszych bibliotek w Radomicach,
Jastrzębiu, Karnkowie, Trzebiegoszczu i Wichowie. Już
teraz czekają na Was wspaniałe Wyprawki Czytelnicze

Zakup nowości wydawniczych
do Bibliotek Gminy Lipno
Biblioteka otrzymała dotację w wysokości
7.913,00 zł na zakup nowości wydawniczych w 2020 roku
w ramach Priorytetu 1 – Zakup nowości wydawniczych
do bibliotek publicznych – Wieloletniego Programu Rządowego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” ze
środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.
Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez
zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach
bibliotek, wzrost dostępności książek, czasopism i multimediów. Pozyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na wzbogacenie zbiorów o nowości wydawnicze,
lektury szkolne, literaturę dla dzieci i młodzieży. Zakupione książki trafią do głównej siedziby biblioteki w Radomicach, a także do filii bibliotecznych w Jastrzębiu, Karnkowie, Trzebiegoszczu i Wichowie.
„Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa”
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Dożynkowe witacze w Złotopolu
W zawiązku z nadal panującą epidemią koronawirusa, w tym roku, symbolicznym zwieńczeniem pracy
rolników i uroczystości dożynkowych było przygotowanie witaczy.  Dożynkowe witacze w postaci strażaka OSP
i pielęgniarki można było podziwiać na terenie gminy Lipno w sołectwie Złotopole. Mieszańcy wspólnie przygotowali te piękne, ludowe kukły. Organizatorem i pomysłodawcą przedsięwzięcia był sołtys Złotopola Jarosław Kryst.
Tradycyjnie dożynki obchodzone były w pierwszy dzień jesieni. Święto poświęcone było tegorocznym
zbiorom zbóż w czasie którego dziękowano bogom za plony i proszono o jeszcze lepsze w przyszłym roku. Obecnie
dożynki są połączeniem dwóch staropolskich zwyczajów
okrężnego oraz dożynek, które w przeszłości były osobnymi, blisko sąsiadującymi świętami.

i różnymi kanałami, w tych w niepewnych czasach zarazy.
Najciekawsze prace zostały nagrodzone przez Jury, a w
przyszłości zostaną wydane w jubileuszowym tomie z
okazji 10. edycji konkursu. Dzieła naszych laureatów zostaną również opublikowane na stronie internetowej www.
uglipno.pl
Zwycięzcy tegorocznej edycji Gminnego Konkursu
Poetyckiego
I miejsce Krzysztof Bedyk – Trzebiegoszcz
II miejsce Igor Trojanowski – Wichowo
III miejsce Jan Bedyk – Trzebiegoszcz
III miejsce Natalia Turowska – Trzebiegoszcz
Wyróżnienie Bartosz Kowalski – Trzebiegoszcz
Wyróżnienie Piotr Żuchowski – Trzebiegoszcz
Wyróżnienie Karolina Ordak – Karnkowo

„Miłość w czasach zarazy
- zapiski z kwarantanny”

Narodowe Czytanie „Balladyny”
Już po raz dziewiąty w ramach akcji Narodowe
Czytanie w całym kraju zostało przeczytane wybitne dzieło polskiego romantyzmu, jakim jest „Balladyna” Juliusza
Słowackiego. W Gminie Lipno Narodowe Czytanie odbyło się po raz czwarty i miało miejsce 1 września 2020 r.
w ogrodzie filii bibliotecznej w Jastrzębiu.

Inspirując się tytułem książki   Gabriela García Márqueza „Miłość w czasach zarazy” Biblioteka
Publiczna Gminy Lipno z/s w Radomicach ogłosiła na
początku marca br., 8. edycję Gminnego Konkursu Poetyckiego „Miłość  w czasach zarazy – zapiski z kwaranDopełnieniem spotkania było uroczyste wręczenie
tanny”.  Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 1 wrze- nagród w trzech gminnych konkursach: 8. edycji Gminśnia w ogrodzie filii bibliotecznej w Jastrzębiu podczas                                                     nego Konkursu Poetyckiego „Miłość w czasach zarazy
9. odsłony Narodowego Czytania.
– zapiski z kwarantanny”, Gminnym Konkursie. Uroczystości Narodowego Czytania towarzyszyła wystawa „BiW tym roku uczestnicy konkursu pisali o swoich twa Warszawska.   Stulecie Zwycięstwa” przygotowana
odczuciach, wrażeniach, obawach i nadziejach związa- z okazji 100. rocznicy „Cudu nad Wisłą”.
nych z zaistniałą sytuacją. Pisaliśmy o miłości i przyjaźni, relacjach międzyludzkich, przeżyciach, a także o dniu
Fragmenty „Balladyny” w scenerii zabytkowego
zwyczajnym z czasu, w którym przyszło nam zostać w parku zaprezentowali przedstawiciele władz samorządomach. Dzięki temu udało nam się stworzyć niepowta- dowych gminy i powiatu, przedstawiciele służb mundurzalną pamiątkę, świadectwo naszych odczuć i przemy- rowych, dyrektorzy szkół, znane i lubiane osoby z życia
śleń, jak reagowaliśmy na informacje docierające zewsząd kulturalnego i społecznego.
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Historię dwóch sióstr i odwiecznej rywalizacji,
a także poruszony problem winy i kary, przeczytali następujący goście:
• Andrzej Szychulski - Wójt Gminy Lipno
• Piotr Rutkowski - Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie
• Ks. Dziekan Henryk Kołodziejczyk - proboszcz Parafii
Błogosławionego Biskupa Michała Kozala w Lipnie
• Irena Retlikowska - emerytowana Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Różyckiego w Jastrzębiu
• Ewa Rozen-Bieńkowska - Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Lipno z/s w Radomicach
• Marcin Chojnicki - Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Kazimierza Różyckiego w Jastrzębiu
• Małgorzata Ośmiałowska - Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu
• Michał Gromada - fotografik współpracujący z najpopularniejszymi polskimi artystami. Pochodzący z Lipna.
• Kamil Gromada - Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu
• Maria Piotrkiewicz - Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu
• Katarzyna Gęsicka - Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu
• Dominika Gryczewska - Urząd Gminy w Lipnie
• Karolina Wicińska - Urząd Gminy w Lipnie
• Renata Lewandowska - zaprzyjaźniona czytelniczka filii
bibliotecznej w Jastrzębiu i mieszkanka Jastrzębia
• Agata Lewandowska - Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu
„Balladyna” Juliusza Słowackiego to wybitne
dzieło polskiego 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 inscenizacje, zrealizowane przez wybitnych reżyserów i aktorów scen polskich, cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem.
Narodowe Czytanie to polska akcja społeczna
propagująca znajomość literatury narodowej, w której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie, również w środkach masowego przekazu; zapoczątkowana
w 2012. Akcję zapoczątkowano w 2012 z okazji 200-lecia Drugiej Wojny Polskiej i najazdu Napoleona na Rosję, podczas którego miał miejsce opisany w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza ostatni zajazd na Litwie. Akcję
zorganizował prezydent Polski Bronisław Komorowski,               
a pomysłodawcą była Agnieszka Celeda, dyrektor Biura Kultura - wcześniej m.in wicedyrektor TVP Kultura.
Pomysłodawcy pragnęli tego, by literatura narodowa nie
była tylko przedmiotem nauczania szkolnego, ale by stała się obecna w szeroko rozumianym życiu społecznym.
Publiczne czytanie Pana Tadeusza odbyło się 8 września
2012 w dziesiątkach miejscowości z udziałem rzesz słuchaczy. Warszawskie oficjalne czytanie epopei narodowej
miało miejsce w Parku Saskim.
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„Siatkówka w Jastrzębiu
W sobotę 29 sierpnia 2020r. odbyły się dwa turnieje: Otwarty turniej piłki siatkowej plażowej o puchar
Wójta Gminy Lipno oraz XIX Turniej Piłki Siatkowej
Plażowej Drużyn Samorządowych o Puchar Wójta Gminy
Lipno.
Od rana w otwartym turnieju plażówki wzięło
udział 8 par. Walka była zacięta w każdym secie, nikt nikomu nie odpuszczał żadnej piłki. Z przyjemnością można było oglądać długie wymiany i ciekawe akcje. Mimo,
iż uczestników nie było wielu turniej zakończył się około godziny 13.30. Zwyciężyła para w składzie: Kamil
Chłopecki i Przemysław Sztuczka, II miejsce zajęli: Kamil Went i Radosław Grodecki, a III miejsce zajęła para
w składnie: Matusz Sztuczka i Patryk Jędrzejewski. Puchary i nagrody w imieniu Wójta wręczył Sekretarz Gminy Krzysztof Milak.      
W godzinach popołudniowych odbył się turniej
samorządowy. W zawodach udział wzięły dwie reprezentacje samorządów tj.   Gminy Lipno i   Miasta Lipna. Podczas koleżeńskiej rywalizacji między zespołami
nie brakowało emocji oraz sportowej zaciętości. Wśród
uczestników triumfowali zawodnicy Miasta Lipna. Drugie miejsce zajęli siatkarze z Gminy Lipno. Reprezentacja Gmina Lipno wystąpiła w składzie: Marcin Chojnicki,
Marcel Jankowski, Szymon Moszczyński, Wojciech Trojanowski oraz Sylwester Jasiński. Pamiątkowe puchary
i nagrody wręczył Sekretarz Gminy Lipno Krzysztof Milak.
Serdecznie dziękujemy szanownym gościom za
przybycie, doping i wspólną rywalizację oraz zapraszamy
na kolejną edycję turnieju.
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