
• CZASOPISMO LOKALNE 

I 
WYDAWCA GMINNY OŚRODEK KULTURY w LIPNIE 

Kolo Gospodyń Wiejskich z Wilkowic obchodziło 50-lecie działalności. W uroczystości między innymi wzięły udział jej założycielki: 
(od prawej strony) Maria Misiorna, Krystyna Drymel i Stanisława Idzikowska (druga od lewej strony) 

• Serdeczne życzenia • 
spokojnych Świąt Bożego Narodzenia 

spędzonych w gronie najbliższych w zdrowiu i w radości 
oraz 

szczęśliwego i pełnego sukcesów 
Nowego Roku 2010 

WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM NASZEJ GMINY 
składają 

Wójt Gminy Lipno 
Janusz Chodorowski 

Przewodniczący Rady Gminy Lipno 
Kazimierz Kubicki 

Nowicjusze z Mórkowa opowiadają o tradycjach bożonarodzenio
wych str. 3 
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Zagraniczny partner 
Gminy Lipno 
W środę, 9 grudnia, 

wizytę w naszej gmi
nie złożył Aleksandr Biew
zjuk przewodniczący rady 
wsi Demiwka na Ukrainie. 
Zagraniczny gość był obecny 
na posiedzeniu XXXIV Sesji 
Rady Gminy Lipno, podczas 
której przyjęto uchwalę o 
współpracy zagranicznej 
pomiędzy Gminami Lipno i 
Demiwka. 

Nasza gmina już od dawna 
zainteresowana jest podjęciem 
współpracy z gminą zagrani
czną. Poszukiwania partnera 
napotykają na wiele prze
szkód. W kontakcie z gminą 
francuską okazało się, że nasza 
gmina jest za duża .. Z gminą 
niemiecką faktycznie współ

pracujemy, jednak nie jest to 
sformalizowane. 

W lutym 2008 roku, w Po
znaniu przebywała grupa sa
morządowców z Obwodu 
Winnickiego. W składzie de
legacji znalazł się Aleksandr 

skiego, skojarzono tą miejsco
wość z gminą subregionu lesz
czyńskiego poszukującą par
tnera zagranicznego. Podczas 
wizyty w Gminie Lipno prze
wodniczącego rady wsi De
miwka, Aleksandra Biewzjuk, 
zostały podjęte wstępne roz
mowy odnośnie chęci współ

pracy. W maju 2009 roku Wójt 
Gminy Janusz Chodorowski, 
gościł we wsi Demiwka oraz 
przekazał List intencyjny, w 
którym Gmina Lipno wyraziła 
nadzieję, iż podjęty dialog na 
temat współpracy nabierze 
charakteru formalnego. 

Współpraca ta opierać się 
będzie na wymianie doświad

czeń pomiędzy samorządami, 

wspólnym uczeniu się naszych 
kultur i poznawaniu przez 
młodzież trybu życia i zainte
resowań swoich rówieśników 
z Ukrainy. Mamy nadzieję, że 
pozwoli ona naszym ukraiń

skim przyjaciołom nie tylko 
lepiej zorientować się jak firn-

Porozumienie o współpracy uściskiem dłoni przypieczętowali Janusz Cho
dorowski i Aleksandr Biewzjuk (od prawej strony) 

Biewzjuk, poszukujący w kcjonuje w Polsce samorząd 

Wielkopolsce partnera do lokalny, ale także zwiększy ich 
współpracy. Ponieważ De- wiedzę na temat tworze~ia 
miwka leży na terenie Rejonu społeczeństwa obywatelsk1e-
Czeczelnickiego formalnego go. Justyna Sierocińska a Powiatu Leszczyń-

_,ystkim mieszkańcom naszej gminy, 
wiele radości, serdeczności, zdrowia 
z okazji Świąt Bożego Narodzenia, 

oraz 
Szczęśliwego Nowego 201 O Roku 

życzy 

Redakcja „ Głosu Lipna" 

Medale dla rodziców 
W dniu 24 listopada br. 

w sali Urzędu Gminy 
w Lipnie odbyła się nieco
dzienna i wyjątkowa uroczy
stość. 

W celu okazania wysokie
go uznania rodzicom, którzy 
wychowali wiele dzieci na 
wzorowych i ofiarnych żołnie
rzy Minister Obrony Narodo
wej podpisał rozkaz o przy
znaniu Srebrnych Medali za 
Zasługi dla Obronności Kraju 
dla Państwa Marii i Tadeusza 
Tomowiak z Żakowa. 

Rodzicom medale wręczył 
Komendant Wojskowej Ko
mendy Uzupełnień w Lesznie 
płk. dypl. Andrzej Stenka. 
Wójt Gminy Lipno Janusz 

Chodorowski złożył serdeczne 
gratulacje i wyrazy szczegól
nego uznania za trud wycho
wania synów w duchu powin
ności wobec Ojczyzny i jej 
obywateli. 

Państwo Tomowiakowie 
wychowali pięcioro dzieci, z 
których trzech synów Dariusz, 
Adam i Marcin wzorowo peł

nili czynną służbę wojskową 
w JW. w Drawsku Pomorskim, 
Lesznie oraz Bolesławcu. 

W miłej atmosferze przy 
kawie i słodkościach rodzice 
i rodzeństwo wspominali spę

dzone lata w wojsku. Szczere 
gratulacje i wyrazy uznania. 

Justyna Sierocińska 

Rodzina Państwa Tomowiaków z Wójtem Gminy Januszem Chodorow
<::i skim i płk Andrzejem Stenką 

Mikołaje 
z Górki Duchownej 

W dniu św. Mikołaja w Górce Duchownej wyjechały spod 
kościoła Mikołaje. Spotkanym dzieciom rozdawali 

słodycze. W rolę Mikołajów wcielili się sołtys Lech Knop 

jednocześnie fundator nagród i jego wnuk. 
W tym samym dniu odbyło się też przedstawienie pt. ,,Prawo 

dziecka" z udziałem dzieci ze Szkoły Podstawowej w Górce 

Duchownej. Lech Knop 
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Uniwersytet Trzeciego Wieku w Radomicku 
W środę, 2 grudnia, 

członkowie Uniwer
sytetu Trzeciego Wieku od
wiedzili Radomicko w ra
mach realizowanego progra
mu pozwalającego na bliższe 
poznanie powiatu leszczyń
skiego. Gmina Lipno jest już 
piątą, w której gościli. 

Uniwersytet Trzeciego 
Wieku (UTW) jest uczelnią 
skupiającą ludzi starszych. Je
go celem jest aktywizacja se
niorów, gdyż dla wielu osób 
przejście na emeryturę ozna
cza bezczynność, strach przed 
zamknięciem w czterech ścia
nach własnego domu, a tym 
samym „wyjście z obiegu". Co 
więcej, starsi ludzie często 
borykają się z problemem 
braku akceptacji ze strony 

młodych. Członkowie UTW 
udowadniają, że koniec pracy 
zawodowej, to nie koniec 
świata, a wręcz przeciwnie ży
cie na emeryturze daje wiele 
możliwości i ... radości. Uczel
nia zachęca do poszerzania 
wiedzy, pobudza do aktywno
ści, ułatwia nawiązywanie 
przyjaźni. 

W Lesznie Uniwersytet 
Trzeciego Wieku działa od 
1999 roku i cieszy się takim 
powodzeniem, że wprowadzo
no ograniczenia, co do ilości 
jego członków. Uczelnia przy
ciąga interesującymi wykła
dami prowadzonymi przez wy
kwalifikowaną kadrę, pomaga 
w podążaniu za technologią, 
stwarza możliwości rozwoju 
własnych zdolności poprzez 

takie zajęcia, jak: sekcja kaba
retowa, malarska, poetycko-te
atralna, zespół śpiewaczy, fo
tografia, lektoraty językowe. 
Co więcej, dba o kondycję fi
zyczną seniorów zachęcając 
do ruchu czy to na aerobiku,jo
dze, nordic walkingu, czy też 
na zajęciach sprawnościowych 
wwodzie. 

W Radomicku członkowie 
UTW mieli okazję zapoznać 
się z naszą gminą m.in. dzięki 
prezentacjom przygotowanym 
przez uczniów gimnazjum w 
Lipnie oraz przez dyrektora 
Gminnego Ośrodka Kultury 
Rafała Rosolskiego. Bardzo 
dużym zainteresowaniem cie
szyła się wystawa obrazów 
Marii Skrzypczak oraz gra w 
warcaby klasyczne z mistrzy-

niami z UKS Roszada. Burzą 
oklasków zakończył się rów
nież występ Teatru „Próby" 
pod opieką Tadeusza Hofmań
skiego i Bartosza Grobelnego, 
jak i minikoncert w wykonaniu 
Julii Bulińskiej. W międzycza
sie, członkowie UTW wysłu
chali wykładów wygłoszonych 
przez zaproszonych prelegen
tów na temat zmian psychi
cznych i fizycznych zachodzą
cych w procesie starzenia oraz 
higienie żywienia. Na zakoń
czenie spotkania w Radomicku 
goście przeszli do kościoła 
p.w. św. Jana Chrzciciela, 
gdzie, dzięki ks. proboszczowi 
Henrykowi Grześkowiakowi, 
poznali historię świątyni. 

Justyna Sierocińska 

Ukraińsko-polsko-niemieckie Boże Narodzenie 
Zwyczaje świąteczne 

przybierają różne for
my, ale wszystkie one składa
ją się przecież na to, co nazy
wamy „magią świąt". Gdyby 
się zastanowić na czym ta 
magiczność polega trzeba by 
zapytać, co w świętach Boże
go Narodzenie jest dla każ
dego z nas najważniejsze. 
Trzej nowicjusze z Towarzy
stwa Chrystusowego z Mór
kowa opowiadają o swoich 
rodzinnych świętach bardzo 
wyjątkowych, bo łączących 
w sobie różne kultury i wy
znania. 
Boże Narodzenie razy dwa. 

Jak to jest, gdy obchodzi 
się Boże Narodzenie dwa ra
zy? Wie o tym doskonale no
wicjusz Witalij Melnyk z 
Ukrainy: tata mój jest Ukraiń
cem, mama Polką, więc jest 
u nas takie pojednanie świąt. 
Katolicy świętują 25 grudnia 
a prawosławni 7 stycznia, zaw
sze cieszymy się, że mamy tro
chę więcej świąt w dornu. 
Andrzej Michajłowski także 
pochodzi z Ukrainy. Jego tata 
jest Polakiem a mama Ukrain
ką, jednak jak sam mówi: mam 
w rodzinie katolickie tradycje, 
bo nikt nie jest prawosławny, 
ale potrawy na święta są też 
ukraińskie. Martin Piechaczyk 
pochodzi natomiast z Niemiec: 
rodzice są z Polski, ale przyjęło 
się także niemieckie zwyczaje, 
np. dania, bo tak Niemcy nie 
mają specyficznych zwycza
jów. 
Kogo, czego nie może zabra-

knąć podczas świąt? 
Nowicjusze z Ukrainy od

powiadają zgodnie kutii. Ale 
zacznijmy od początku. An
drzej Michajłowski: podczas 
świąt atmosfera zawsze była 
fajna, bo wszyscy od rana 
wstawali i zaczynali sprzątać, 
gotować, pomagać mamie, ta
ta robił kutię. O 19 była msza, 
więc półtorej godziny wcześ
niej siadaliśmy do stołu, łama
liśmy się opłatkiem, dań było 
z 5, 6. Ja mam duże rodzeństwo 
mówi Witalij Melnyk więc 
najmłodszy zawsze wychodzi! 
na dwór i czekał na pierwszą 
gwiazdkę, żeby wszyscy mogli 
usiąść do sto/u. Mama albo 
tr;ta czytał fragment z Pisma 
Sw. Zawsze było 12 dań i kutia 
by/a obowiązkowo. Z tego co 
słyszałem, to w Polsce to ina
czej wygląda, podaje się kutię 
bez wody. U nas kutia podobna 
jest do zupy. Nie wiem co to jest 
kutia komentuje Martin 
Piechaczyk u nas musi być ma
kówka, bez makówi nie ma wi
gilii. To jest mak, mleko, bu/ka 
i cukier się jeszcze do tego do
daje. Wigilia rozpoczyna się 
o 19, marny więcej, bo 17 dań. 
Próbujemy śpiewać też kolędy, 
jak się uda ,(śmiech), siostra 
czyta Pismo Sw. a ojciec rozda
je opłatki. Typowo niemieckim 
daniem jest gęś, jemy ją 25 
grudnia. Kolędy śpiewamy po 
niemiecku i po polsku, bo róż
nią się melodią i słowami. Gdy 
pytam o potrawy pojawiają się 
znane nam pierogi, śledzie, 
karp, ale w domu Witalija Mel-

nyka przyrządza się także ki
siel wiśniowy. 
Komu przypadnie zadanie 
ugotowania kutii w tym ro
ku? 
Pytam o to,jak będą wyglądały 
święta Bożego Narodzenia w 
nowicjacie. Mamy nadzieję, że 
będą międzynarodowe mówi 
Andrzej Michajłowski. Witalij 
Melnyk z dumą przyznaje: z te
go co się dowiedziałem, to ja 
będę gotował kutię. To będą 
ich pierwsze święta w nowicja-
Cle. 

Boże Narodzenie co i dla ko
go jest najważniejsze pod
czas świąt? 
Martin Piechaczyk: żeby przy
szedł Pan Jezus i dzielenie się 
opłatkiem, bo w Niemczech nie 
ma takiej tradycji, to jest z pol
skiej strony i jest bardzo waż
nie w mojej rodzinie. 
Witalij Melnyk: u nas jest tak, 
że jak idziesz dzielić się opła
tkiem to nie możesz czuć do ni
kogo urazy, jest takie pojedna
nie między sobą, to zbliża lu
dzi. Najważniejsze jest dla 
mnie samo przyjście Pana Je
zusa i dzielenie się opłatkiem. 
Andrzej Michajłowski: żeby 
Pan Jezus narodzi/ się w sercu, 
taki był główny cel adwentu. 

Na koniec zapytałam o to, 
co moi rozmówcy sądzą o 
współczesnym obchodzeniu 
świąt, o przedświątecznej go
rączce, godzinach spędzanych 
w sklepowych kolejkach ... 
Witalij Melnyk chwilę się 
zastanawia: mieszkam w Pol
sce rok. Zauważyłem, że u nas 

na Ukrainie nie ma takich ko
lejek w supermarketach. Ale to, 
co mi się nie spodobało, to 
wysyłanie życze1i smsami i 
przez maile. Na Ukrainie ra
czej wysyłamy kartki, ale też 
wchodzą już smsy z życzenia
mi. Moim zdaniem, to nie jest 
dobre napisać maila, bo może 
to ktoś przeczyta w tym dniu, 
a może później. 
W Niemczech jest gorzej przy
znaje Martin Piechaczyk lu
dzie stoją w sklepach godzinki 
(śmiech). Kiedyś spytałem ko
legę jak obchodzi święta, od
powiedział: ,,jadłem smażoną 
kiełbasę i frytki z keczupem 
przed telewizorem". U nas nie
którzy zapominają, co to jest 
Wigilia, Boże Narodzenie, co 
w tym dniu się świętuje ... 

Po tych krytycznych refle
kcjach usłyszałam, że polskie 
święta są najlepsze, głównie ze 
względu na polskie tradycje. 
Pozostaje nam zatem uwierzyć 
w to budujące zapewnienie, 
zwłaszcza, że wypowiadają je 
ludzie, którzy poznali różne 
tradycje bożonarodzeniowe. 
Podczas całej rozmowy żaden 
z nowicjuszy nie wspomniał 
o prezentach ... Mówili o rodzi
nie, wspólnym dzieleniu się 
opłatkiem, wspólnym sprząta
niu, gotowaniu, wyczekiwaniu 
na Przyjście. Pomyślałam so
bie, że może właśnie na tym 
polega „magia świąt"... na 
dzieleniu się - kim? - czym? -
sobą ... 

Natalia Laskowiak 

-----
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Złoty Jubileusz 
w Wilkowicach 

, 
Swiętowano wspólnie 

W sobotę 21 listopada 
Kolo Gospodyń Wiej

skich w Wilkowicach święto

wało SO-lecie swojego istnie
nia. Uroczystość jubileuszo
wa rozpoczęła się mszą świę
tą, a zakończyła wspólną za

bawą taneczną. 

To już pół wieku,jak KGW 

działa dla dobra mieszkańców 

Wilkowic. Nadszedł czas pod

sumowania najważniejszych 

wydarzeń w historii Koła, 

złożenia wyrazów uznania 

jego członkiniom i wspomnień 

zabawnych momentów, sukce

sów, wspólnych wycieczek, 

ale przede wszystkim osób, 

które już nie doczekały Zło

tego Jubileuszu. Licznie ze

brani goście składali na ręce 

Teresy Hanusek, przewodni

czącej KGW, gratulacje i nie 

szczędzili oklasków dla zasłu

żonych pań. Jubileuszowe ży

czenia złożył m.in. Janusz 

Chodorowski wójt gminy Li

pno, oraz Zbigniew Szturo 

sołtys Wilkowic. 
KGW w Wilkowicach 

powstało 30 listopada 1959 

roku dzięki pomocy Kazimiery 

Kamińskiej, przedstawicielki 

Powiatowego Związku Kółek 

Rolniczych w Lesznie. Na po

czątku swego istnienia Koło li

czyło 12 członkiń, a trzy z 

nich: Maria Misiorna, Stani

sława Idzikowska, Krystyna 

Drymel, były obecne na ju

bileuszowej uroczystości. 

Liczba członkiń z roku na rok 

się powiększała i na dzień dzi

siejszy liczy I 08 osób. Pier-

wszą przewodniczącą KGW 
była Florentyna Krawiec, któ

ra swoją funkcję sprawowała 

przez 18 lat, następnie jej miej

sce zajęła Halina Wyszkie

wicz, a od 1983 roku paniom 

przewodniczy Teresa Hanu

sek. 
Koło może się poszczycić 

wieloma dokonaniami: organi

zowało spotkania z lekarzem, 

prawnikiem, kosmetyczką, 

kursy prawa jazdy, gotowania i 

pieczenia, kroju i szycia, dzie

wiarstwa, haftu, szydełkowa

nia, frywolitki. Współpraco

wało z instruktorami Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Le

sznie, przeprowadziło zbiórkę 

pieniędzy przekazanych na 

budowę Centrum Zdrowia 

Matki-Polki oraz Centrum 

Zdrowia Dziecka. Nie można 

też zapomnieć o nieocenionej 

pracy, jaką wkładają panie 

w organizację dożynek, licz

nych wieczorków tanecznych 

i zabaw. Tradycją stała się już 

pomoc w urządzeniu Dnia 

Dziecka, czy Gwiazdki dla naj

młodszych. 
Nie sposób wymienić 

wszystkich zasług członkiń 

KGW w Wilkowicach, kon

kursów, w których panie brały 

udział, wycieczek, które zor

ganizowały. Pozostaje nam tyl

ko pogratulować tak licznych 

dokonań i życzyć kolejnych 

owocnych lat działalności. 

Jeszcze wielu równie pięknych 

jubileuszy! 

Justyna Sierocińska 

Serdeczne podziękowania wszystkim zaproszonym gościom 

i delegacjom za złożone życzenia, prezenty oraz kwiaty, 

a także za udział w Jubileuszu SO-lecia powstania 

KGW w Wilkowicach 
w dniu 21 listopada 2009 roku 

składa 

Przewodnicząca, Zarząd i Członkowie 

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie 

organizuje bezpłatny wyjazd do Miejskiej Biblioteki Publicznej 

im. St. Grochowiaka w Lesznie 

na spektakl dla dzieci pt. ,, Wilk i zając" 

przedstawienie odbędzie się 

13 stycznia 20 I O roku o godz. 17 .00 

Zapisy w bibliotece w Lipnie pod nr tel 065 5340 248 

Liczba miejsc ograniczona! 

z wojskiem 
S
, więto iepodleglości ob
chodziliśmy w gminie 

Lipno uroczyście i .. uczniow

sko. 
10 listopada z udziałem 

kompanii reprezentacyjnej 
Leszczyńskiego Pułku Prze
ciwlotniczego im. gen.dyw. 
Stefana Roweckiego „Grota", 
z którą to jednostką Szkoła 
Podstawowa w Lipnie podpi
sała rok temu uzgodnienie 
przedsięwzięć dotyczące wy
c how a n i a patriotycznego 
uczniów opartego na trady
cjach Wojska Polskiego, odby
ła się doniosła, gminna uro

czystość. 
Na placu apelowym Szkoły 

Podstawowej i Gimnazjum w 
Lipnie po odczytaniu apelu po-

ległych, rozległy się salwy ho
norowe. W tym listopadowym 
dniu udział w imprezie wzięły 
władze powiatu leszczyń

skiego, gminy Lipno, przedsta
wiciele leszczyńskiej jednostki 
wojskowej, dyrektorzy szkół 
i wszyscy uczniowie Szkoły 

Podstawowej i Gimnazjum w 
Lipnie. Wójt Gminy Lipno Pan 
Janusz Chodorowski w swoim 
przemówieniu przypomniał 
uczniom jak ważna jest pamięć 
o tych, którzy walczyli o naszą 
narodową niepodległość. Przy 
miejscach pamięci gdzie roz
stawione były warty honoro
we, złożono wiązanki kwiatów 

i zapalono znicze. 

Ewa Roso/ska 

W drugiej połowie października nastąpiła zmiana 

instruktora w sekcji tanecznej Gminnego Ośrodka 

Kultury w Lipnie. 
Młodzi tancerze ćwiczą teraz pod kierunkiem Ireny Marszałek 

- instruktora i kierownika zespołu „Puenta" z Leszna. Zajęcia 

odbywają się w czwartki w godzinach: młodsza grupa - 16.00, 

starsza - 16.15. Grupa już niebawem zaprezentuje swój program 

publiczności. Ra.fal Roso/ski 
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Udany ,,Pierwszy krok'' brakło wam talentu oraz by za
interesowanie Waszą twór
czością wśród ludzi Was ota
czających nie wygasło. Na początku listopada br. 

w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Lipnie odbył się 
wernisaż wystawy pt. ,,Pier
wszy Krok". Autorami prac 
są uczniowie naszej szkoły: 
Agnieszka Karwatka, Anna 
Jelińska, Katarzyna Misior
na, Julia Kwiatkowska oraz 
Adrian Kurpisz. 

Wystawę można było oglą
dać do 7 grudnia w „Galerii na 
piętrze" w GOK-u w Lipnie. 
Na wernisaż przybyło wielu 
gości nie tylko zaproszonych. 
Wszyscy ze zdumieniem w 

oczach podziwiali „młodą 
twórczość". Nikt nie krył 
zachwytu pracami naszych 
szkolnych „artystów". Dla 
nich samych był to nie lada 
stres, co dało się wyczuć w roz
mowach z nimi przed i power
nisażu. Autorzy sami śmiali się 
ze swoich prac, a pytani o 
interpretację obrazów, często 
nie wiedzieli co powiedzieć, 
tłumacząc się, że to przychodzi 
'ot tak';) 

Naszym artystom, życzę 
w imieniu Grona Pedagogi
cznego i całej szkolnej społe-

Jesienne barwy 
• regionu 

W Szkole Podstawowej 
w Górce Duchownej 

odbył się konkurs plastyczny 
pt „Barwy jesieni" dla 
uczniów klas 1-6. 

Uczniowie mieli za zada
nie przedstawić oczyma dzie
cka jesienne piękno regionu 
w którym mieszkają. Konkurs 
miał na celu rozwinąć krea
tywność dzieci, spopularyzo
wanie działań plastycznych 
jak również poszerzenie wie
dzy z zakresu technik plasty
cznych i wiedzy o regionie. Te
chnika wykonywania pracy 
była dowolna. Uczniowie wy
kazali się dużą wyobrażnią 
twórczą. Prace wykonane były 
bardzo dobrze pod względem 
estetycznym i technicznym. 
Zastosowali rysunek, malar
stwo, wydzierankę, wyklejan
kę, witraż, papieroplastykę 
oraz collage. Do konkursu 
przystąpiło 18 uczniów klas 
1-6 z czego aż szesnaścioro 
dzieci uczęszcza do klas 1-3. 

Wszystkie prace konkursowe 
wspaniale się eksponowały 
dekorując tym samym hol 
szkoły przez kolejne dni. Jury 
złożone z kadry pedagogicznej 
miało nie lada orzech do zgry
zienia. Bezkonkurencyjnie 
wygrała praca Julity Kreu
schner uczennicy klasy n 
zatytułowana „Pani Jesień". 
Pozostałe miejsca przedsta
wiają się następująco: Il miej
sce- otrzymała Klaudia Bi
browska praca pt.: ,,Kościół 
jesienią", a trzecie miejsce 
otrzymała Aleksandra Wol
sztyńska z pracą pt.: ,,Park je
sienią" obie dziewczynki są 
z klasy Il. Zwyciężczynie 
otrzymały pamiątkowe dyplo
my, oraz drobne upominki. 
Organizatorem konkursu była 
Anna Nowak. 

Wszystkim uczestnikom 
konkursu serdecznie dziękuje
my za udział i zapraszamy do 
dalszych konkursów. 

Anna Nowak 

laureaci konkursu wraz z jego organizatorem -Anną Nowak 

cznosc1 wielu sukcesów „za
wodowych", oby nigdy nie za-

Angelika Wyrwich 

Autorzy prac wspólnie z gośćmi wernisażu 

Dzień misia w bibliotece 
W dniu 25 listopada ob

chodziliśmy Między
narodowy Dzień Pluszowego 
Misia. 

Dzieci z przedszkola w Li
pna świętowały już od ponie
działku. Z okazji tego święta 
w Gminnej Bibliotece Publi
cznej w Lipnie odbywały się 
zajęcia związane oczywiście 
z misiem. Dzieci poznały hi
storię pluszowego misia, bajki 
w jakich występują misie, wy
słuchały historii misia Padin-

gtona oraz pokolorowały Tro
skliwe Misie (wystawkę prac 
można było obejrzeć w siedzi
bie biblioteki). Przez trzy dni 
gmin-ną bibliotekę w Lipnie 
odwiedziło 60 dzieci. Za pię
kne prace była słodka nagroda. 
Dla nas pracowników bibliote
ki był to wyjątkowy czas, a do
wodem tego, że dzieciom się 
podobało fakt, że kilkoro dzie
ci przyprowadziło do bibliote
ki swoich rodziców. 

Izabela Nowak 

Grupa „Jeżyki" z Przedszkola w lipnie 

Twarzą w twarz z poetą 
W ramach X.XXII Mię

dzynarodowego Listo
pada Poetyckiego odbyło się 
w Gminnej Bibliotece Publi
cznej w Lipnie spotkanie z 
Andrzejem Gnarowskim, 
poetą i krytykiem literackim. 

W spotkaniu wzięli udział 
uczniowie naszej szkoły wraz 
z opiekunem panem Tadeu
szem Hofmańskim. Poeta opo
wiedział o swojej twórczości 
i odpowiadał na nasze pytania. 

Pan Andrzej zadebiutował w 
1971 roku ipiszedodzisiaj.Są 
to tylko i wyłącznie liryki. 
Tomy wierszy wydane to : 
,,Czas na nieobecność", ,,In
fradżwięki", ,,Wiersze wybra
ne", ,,Za późno", ,,Nie ma ta
kiej miłości". Ten ostatni 
tomik można wypożyczyć 
w bibliotece. Poeta podarował 
go miłośnikom poezji. 

Angelika Wyrwich 

-
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Jakie jest samopoczucie w 

powszednie dni listopado

we i grudniowe? Tego rodzaju 

pytanie, stosując eleganckie 

określenia - może zirytować. 

W powszednie dni listopado

we i grudniowe ogromna wię

kszość przyzwoitych ludzi ma 

inne zajęcia, ma inne sprawy 

na głowie niż zastanawiać się 

nad własnym samopoczuciem. 

Zgadzając się z taką oczywi

stością, jestem jednak gotów 

upierać się, że niezależnie od 

uświadomienia sobie czy - nie

uświadomienia - nastawienia, 

nastroje odgrywają ogromną 

rolę zarówno w zakresie skute

czności działania jak i podej

mowania decyzji. Nie, nie wy

mądrzam się, nie jestem też 

w żadnej mierze psycholo

giem. Po prostu - odwołuję się 

zaledwie do choćby tegoro

cznych własnych zarejestro

wań wściekłych melancholii, 

Głos Lipna 

Jednak optyntistycznie ! 
rozbić, czarnowidztw i naj

przeróżniejszych takich. 

Bo i zasnute chmurami nie

bo, odrażająca wilgoć w po

wietrzu, zaledwie kilka godzin 

na dobę możliwości kontaktu 

ze światłem słonecznym i tak 

ledwo co przenikają przez -

jako się rzekło - chmurzaste 

i mgielne zasłony, i zagrożenia 

wszelkiej maści grypami ogła

szane przez media, a i niekiedy 

znajdujące potwierdzenie w 

najbliższym otoczeniu, i mno

żenie sytuacji konfliktowych 

na płaszczyznach polity

cznych, społecznych, a nawet 

i religijnych, i wszelkie nieja

sności związane z sytuacją go

spodarczą mające przecież 

bardzo konkretne konsekwen

cje w stanie budżetów domo

wych - stany depresyjne utrwa

lają. 

Zatem na przykład okoli

czności uchwalania budżetu 

dla Gminy Lipno na rok dwa 

tysiące dziesiąty są daleko nie

sprzyjające. Co prawda sam 

akt przyjmowania uchwały -

pomiędzy świętami Bożego 

Narodzenia a sylwestrem -

będzie następował w okoli

cznościach już znacznie pogo

dniejszych, radośniejszych, 

bardziej optymistycznych, je

dnak one, te okoliczności, na 

meritum mieć wpływ nie będą. 

W roku dwa tysiące dziesiątym 

więc, w roku kończącym ka

dencję, rozwój Gminy Lipno 

przewidywany jest w stopniu 

odpowiadającym realiom nie

nadzwyczajnej koniunktury, 

co przysporzy powodów do 

uzasadnionych narzekań. 

Ale może po zmianie per

spektywy patrzenia, po ustą

pieniu szarości i smętniactwa 

powszednich dni listopado

wych i grudniowych, zostanie 

przywołane wspomnienie, że 

na terenie Gminy Lipno zda

rzają się i takie dobre rzeczy 

jak imprezy i działania łączące, 

scalające, integrujące człowie

ka z człowiekiem, sąsiada z są

siadem, mieszkańca z mie

szkańcem. Że spotkania opła

tkowe, letnie festyny, zawody 

strażackie, spotkania z gośćmi 

w ramach Uniwersytetu Trze

ciego Wieku, imprez kameral

nych i ogromnych - jak Festi

wal Ciągników, niezależnie od 

wszelkich przeszkód ostate

cznie także w przyszłym roku 

pozwolą ocalić to, co bezcenne 

- energię osób, którym chce się 

chcieć. 

Powszednie dni listopadowe i 

powszednie dni grudniowe 

oczywiście ustępują. Adwent 

stopniowo skrawa stany złego 

poczucia siebie. Potem roz

błyskuje Boże Narodzenie. 

Wesołych Świąt! 

Tadeusz Hoj mański 

Kościół i kaplica w Lipnie p.w. św. Jadwigi 

S tanislaw Kozierowski po
daje, że Borkowie Gry

żyńscy osadzając wieś Lipno 

na prawie średzkim w XIV 

wieku, założyli też kościół 

parafialny, obejmujący tylko 

wieś Lipno. 
W 161 O r. wizytator koś

cielny Kacper Happ wizytując 

parafię napisał, że kościół 

w Lipnie był drewniany, zruj

nowany i spustoszony, p.w. św. 

Jadwigi. Kościół znajdował się 

wielokroć w rękach herety

ckich. Józef Łukaszewicz po

daje, że sufragan poznański ks. 

Jan Baykowski przyłączył w 

163 7 r. kościół w Lipnie do 

kościoła parafialnego w Mór

kowie, a w czasie wizyty Igna

cego Gnińskiego w 1685 r. 

kościoła w Lipnie już nie było. 

Dopiero w 1993 r. powstała 

w Lipnie kaplica. Stało się to 

dzięki inicjatywie ks. probo

szcza w Mórkowie - Mariana 

Czaplickiego, udziałowi wójta 

Juliana Pazoły i dużego za

angażowania mieszkańców 

Lipna. Kaplica jest p. w. św. Ja

dwigi, tak jak przed wiekami 

kościół parafialny w Lipnie. 

W dawnych czasach św. 

Jadwiga należała do najbar

dziej znanych świętych. Jak 

dotąd żaden z polskich świę

tych nie miał tak krótkiego 

procesu przedkanonizacyjne

go. Już w 24 lata po śmierci 

była kanonizowana. Wyniósł 

ją do tej godności papież Kle

mens IV w Witerbo, dnia 26 

marca 1267 r., w kościele do

minikanów. W kościele tym 

zamieszczono tablicę z napi

sem, że w świątyni tej została 

Jadwiga, księżna polska, przy

jęta uroczyście w poczet świę

tych w 1267 r. Jej święto przy

pada na 15 października. 

Co jeszcze wiemy o św. Ja

dwidze? Pochodziła z hra

biowskiego rodu niemieckie

go. Była córką Bertolda VI 

i jego żony Agnieszki z Miśni. 

Jej ojciec w 1180 r. otrzymał od 

cesarza Fryderyka I Rudobro

dego tytuł księcia. Urodziła się 

około r. 1178 80, zmarła 14 

października 1243 r. w klaszto

rze w Trzebnicy. Jej mężem był 

Henryk Brodaty, książę Ślą

ska, któremu udało się dołą

czyć dzielnicę krakowską oraz 

część Wielkopolski i figuruje 

on w tabeli królów i książąt 

polskich. Henryk Brodaty był 

dobrym gospodarzem. Za jego 

rządów i bogobojnej Jadwigi 

zbudowano kościoły w Złotym 

Stoku, w Nowogrodzie Bo

brzańskim, Sadłowie, w Wąso

szu, Wińsku, na Polu Legni

ckim, Rokitnicy oraz szpitale 

we Wrocławiu, Nowogrodzie 

Bobrzańskim i w Środzie. 

Książę wystawił też kościół 

w Trzebnicy p.w. św. Bartło

mieja i NMP. Ufundował tam 

również obszerny klasztor cy

sterek, który przez wiele lat był 

twierdzą polskości na Śląsku. 

Papież Pius XII wyniósł ko

ściół w Trzebnicy do godności 

bazyliki. Księżna Jadwiga, ta 

z pochodzenia Niemka, umiała 

również stanąć w obronie pol

skiej racji stanu. W klasztorze 

trzebnickim szerzyła kult św. 

Stanisława Biskupa, a gdy 

książę Bolesław Rogatka od

dał w ręce niemieckie Ziemię 

Lubuską, wystąpiła bardzo sta

nowczo przeciwko temu bez

prawi u. Ostatnie 28 lat spę

dziła w czystości, do której zo

bowiązała się ślubem. Mąż od 

tego czasu zaczął nosić tonsurę 

mniszą i zapuścił brodę. Dla

tego potomność nadała mu 

przydomek „Brodatego". Po 

śmierci męża zaczęła pędzić 

ascetyczny tryb życia. Przeży

ła ponad 60 lat. Po śmierci 

124 3 r. zaczęły się pielgrzymki 

do jej grobu w Trzebnicy. Ku 

jej czci zbudowano na zie

miach polskich 122 kościoły. 

Jest patronką Śląska. Topogra

fia polska zna 56 nazw miej

scowości wywodzących swą 

nazwę od św. Jadwigi. 
Wspaniały grobowiec św. 

Jadwigi znajduje się w bazy

lice trzebnickiej, wykonany 

w marmurze i alabastrze, a po

chodzi z r. 1680. Grobowiec 

ten należy do najbogatszych, 

jakie spotyka się w Polsce. W 

tymże kościele przed głów

nym ołtarzem leżą w posadzce 

okazałe płyty nagrobne księcia 

Henryka Brodatego i księcia 

Henryka Pobożnego, męża i 

syna św. Jadwigi. Henryk Po

bożny zginął w walce z Tatara

mi 9 kwietnia 1241 r. na Polu 

Legnickim. Bitwa, chociaż 

przegrana, wstrzymała pochód 

Tatarów na zachód. Tatarzy 

ucięli głowę księciu i trudno 

było rozpoznać zmasakrowane 

ciało. Matka znała jednak pe

wien sekret. Syn Henryk miał 

6 palców u jednej nogi i to po

mogło w rozpoznaniu zwłok. 

Stanisław Jędraś 
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Osiągnięcia wokalistów 
Członkowie sekcji wokal

nej GOK zostali laure
atami Powiatowego Kon
kursu Piosenki „Bel canto" 
w Świeciechowie. 

W kategorii solistów w 
wieku od 11 do 13 lat I miejsce 
otrzymała Julia Bulińska a ze
spół w składzie: Adrianna Sta
chowiak, Aleksandra Pomy
kała i Marianna Pomykała 
w kategorii od 7 do 10 lat zdo
był III miejsce. Instruktorem 
sekcji jest Karolina Bartko
wiak, która zaprasza chętnych 

i utalentowanych do śpiewa
nia. Przesłuchania nowych 
członków odbywają się pod
czas zajęć sekcji w każda środę 
od godziny 16.00do 19.00. 

Na początku grudnia Julia 
Bulińska zaśpiewała dla ucze
stników spotkania Uniwersy
tetu Trzeciego Wieku w Rado
micku co wzbudziło ogromny 
aplauz wśród publiczności. 
Członkowie sekcji prezento
wali także kolędy podczas spo
tkań opłatkowych dla senio-

rów. Rafał Roso/ski 

Pasowanie 
pierwszoklasitów 
W Szkole Podstawowej 

im. Wojska Polskiego 
w Lipnie ślubowanie 
uczniów kJas pierwszych sta
ło się już tradycją w kalen
darzu uroczystości szkol
nych. Poprzedza je okres 
przygotowań. 

W tym czasie dzieci, po
woli wdrażając się w społe
czność uczniowską, poznają 
swoje prawa i obowiązki, po
znają najbliższe otoczenie, 
szkołę i kolegów. Uczą się pro
stych, a zarazem pięknych 

wierszy i piosenek. 
Ślubowanie to ogromne 

przeżycie dla dzieci, ich rodzi
ców i nauczycieli. I tym razem 
było podobnie - 43 pierwszo
klasistów przygotowały do tak 
ważnego święta panie wycho
wawczynie Lucyna Piasecka 
i Izabela Kaczmarek. W bajko
wej scener_ii wioski Smerfów 
dzieci recytowały wierszyki 
i odpowiadały bezbłędnie na 
wiele pytań przygotowanych 
przez ich starszych kolegów. 

Najważniejszy moment ca-

łej uroczystości to sam akt ślu
b o wan i a i pasowanie na 
ucznia. 6 listopada 2009 roku 
przy pochylonym sztandarze 
szkoły, po odśpiewaniu hymnu 
państwowego uczniowie klas 
1 A i lB powtarzali, za panią 
wicedyrektor Aldoną Ginter, 
słowa ślubowania. Samego 
aktu pasowania, przy pomocy 
ogromnego ołówka, dokonała 
pani dyrektor Ewa Rosolska i 
zaproszony gość, z Jednostki 
Wojskowej z Leszna, pan ma
jor Jarosław Zielonka. 

Pełni wrażeń mali żacy 

otrzymali pamiątkowe dyplo
my ze ślubowaniem, upomin
ki przygotowane przez kole
gów i koleżanki z klas Il i III, 
Samorząd Uczniowski i Szkol
ną Kasę Oszczędności i rodzi
ców oraz swój pierwszy do
kument tożsamości - legityma
cję szkolną. Po uroczystości na 
„nowych" uczniów szkoły 

czekał słodki poczęstunek 

przygotowany przez rodzi
ców. 

Choinka biblioteczna 
odświętna 
W dniu 11 grudnia za

równo w bibliotece w 
Lipnie jak i Wilkowicach 
mieszkańcy gminy spotkali 
się, aby „Ubrać biblioteczną 
choinkę na święta". 

Zainteresowanie było duże 
zwłaszcza u dzieci. Przedszko
lacy przyszli z mamami, nato
miast uczniowie przybiegli sa
mi do biblioteki. Piękne ozdo
by wykonany przy pomocy 
mam zawisły na choince. 
W atmosferę świąt wprowa
dziły nas kolędy, gorąca kawa 
i pierniki. 

Już dzień wcześniej dzieci 
z przedszkola w Lipnie z grupy 
III przyszły do biblioteki, aby 
zrobić ozdoby świąteczne na 
choinkę, na której wisiały tyl
ko lampki Dzieci ubrały choi
nkę biblioteczną i pokolorowa
ły obrazki o tematyce świąte
cznej. Wspólnie śpiewaliśmy 

kolędy i słuchaliśmy piosenek 

o z1m1e. Za zaangażowanie i 
piękne ubranie choinki Święty 

Biblioteczną choinkę ubierały dzie
ci wspólnie z rodzicami 

Mikołaj zostawił dla nich 
świąteczne piemilci. 

Izabela Nowak 

Pomóc zwierzętom 
przetrwać zimę 
Samorząd Szkolny oraz 

Szkolne Kolo Ligi 
Ochrony Przyrody Szkoły 
Podstawowej w Lipnie, 
przeprowadzili w szkole 
zbiórkę kasztanów i żołędzi, 
aby je przekazać leśniczym, 
którzy dokarmiają zwierzy
nę w czasie mroźnej zimy. 

Ci uczniowie, którym uda
ło się zebrać ich najwięcej, 
wyjechali na wycieczkę do la
su. W towarzystwie leśniczego 
z Koła Łowieckiego „Gwizd", 

Przy chacie myśliwskiej w Blotkowie 

odbyli wycieczkę podczas 
której poznali wiele ciekawo
stek dotyczących sposobu do
karmiania zwierząt w czasie 
zimy. Po wizycie w lesie, 
uczestnicy udali się do chaty 
myśliwskiej, gdzie przy ogni
sku, mogli zadać pytania panu 
leśniczemu na temat życia 
zwierząt w lesie oraz posilić się 
przygotowaną przez Koło 
Łowieckie „Gwizd" kiełbaską. 

Zenobia Dybek 

'.11111111 



------------------Dodatek Samorządowy------------------

Bądź przyjacielem 
środowiska 
W listopadzie została 

podsumowana V edy
cja konkursu pt. ,,Bądź przy
jacielem środowiska" w ka
tegorii zbiórka zużytych ba
terii i akumulatorów mało

gabarytowych. 
Konkurs co roku ogłaszany 

jest przez wójta gminy Janusza 
Chodorowskiego, a partnerem 
akcji jest Miejski Zakład 

Oczyszczania w Lesznie. 
W konkursie mogą wziąć 

udział szkoły i przedszkola 
z terenu gminy Lipno. W każ
dej z edycji zaangażowanie 

szkół i przedszkoli było bardzo 
duże, ale też i nagrody ufundo
wane przez wójta imponujące. 
W pierwszej edycji konkursu, 
która ogłoszona została w roku 
szkolnym 2004/2005 na tere
nie gminy zebrano 48,01 kg 
baterii. W drugiej edycji ze
branych baterii było już o wie
le więcej, bo 231,5 kg. W osta
tniej edycji trwającej w roku 
szkolnym 2008/2009 zebrano 
629,1 kg baterii. Przez wszy
stkie te lata uczniowie i przed
szkolacy zebrali łącznie I tonę 
780, 7 kg baterii. 

Uroczyste wręczenie po
dziękowań za uczestnictwo 

oraz nagród odbyło się w 
Gminnym Ośrodku Kultury 
w Lipnie. Szkoła i przedszko
le, którzy zajęli pierwsze miej
sca przedstawili część artysty
czną o tematyce ekologicznej. 
Wójt Janusz Chodorowski 
wręczył nagrody za poszcze
gólne miejsca: 
W kategorii przedszkoli: 
I miejsce - Przedszkole w Ra
domicku przedszkolacy otrzy
mali nagrody o wartości 600 zł 
II miejsce - Przedszkole w Wil
kowicach nagroda o wartości 
500zł 

III miejsce - Przedszkole w 
Górce Duchownej nagroda 
o wartości 400 zł 
W kategorii szkół: 
I miejsce - Szkoła Podstawowa 
w Górce Duchownej nagroda 
o wartości 1200 zł 
II miejsce - Szkoła Podsta
wowa w Wilkowicach nagro
da o wartości 1 OOO zł 
III miejsce - Szkoła Podstawo
wa w Goniembicach nagroda 
o wartości 800 zł. 

Na zakończenie wójt ofi
cjalnie ogłosił VI edycje kon
kursu na rok szkolny 2009/ 
2010.r 

Umorzono gminie 
70 tys. złotych 
Z dniem 29.10.2009 r. 

Zarząd Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środo
wiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu umorzył Gminie 
Lipno 70.000,00 zł. 

Kwota ta stanowi 20% 
pożyczki zaciągniętej przez 
gminę na realizację przedsię
wzięcia pn. ,,Budowa kanali
zacji sanitarnej w Wilkowi-

cach - rejon ul. Święciechow
skiej i rejon ul. Lipowej etap 
II". 

Umorzona kwota pożyczki 
będzie wykorzystana na przed
sięwzięcia proekologiczne na 
terenie gminy. Decyzjęjakie to 
będą działania podejmie Rada 
Gminy. 

Monika Raczyńska 

Serdeczne podziękowania 
dla Wójta Gminy w Lipnie pana Janusza Chodorowskiego oraz 
dla pani Inspektor Teresy Molendy za kompetentne doradztwo 

i włożony trud przy zaistniałych problemach przy budowie 
domku jednorodzinnego w Klonówcu 36A oraz właściwego 

utrzymania drogi gminnej do ww posesji. 

Zofia i Józef Kiccy Klonówiec 08.12.2009 

XXXIII Sesja Rady 
Gminy Lipno 
W dniu 23 listopada 

2009 roku odbyła się 
XXXIII Sesja Rady Gminy 
Lipno. Radni obradowali w 
pełnym składzie osobowym. 
Podczas Sesji Przewodniczą
cy Rady Gminy, m.in. przed
stawił informację o złożo
nych oświadczeniach mają
tkowych Radnych za rok 
2008. 

Radni podjęli dwie tzw. 
uchwały podatkowe, czyli 
uchwałę w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od 
nieruchomości oraz uchwałę 

w sprawie określenia wysoko
ści stawek podatku od środków 
transportowych. W uchwale 
w sprawie podatku od nieru
chomości, Radni przyjęli staw
ki mieszczące się w przedziale 
procentowym stawek maksy
malnych od 87,76% do 100%. 
W uchwale w sprawie określe
nia stawek podatku od śro

dków transportowych, Radni 
przyjęli stawki, które na rok 
201 O, w porównaniu z dotych
czas obowiązującymi, wzra
stają w pięciu przypadkach, 
z czego w czterech przypa
dkach wzrost stawek wynosi 
po 20,- zł a w jednym przy
padku o 30,- złotych. 

Radni podjęli uchwałę w 
sprawie poboru podatków 
i opłat w drodze inkasa, w któ
rej zarządzili w drodze inkasa 
pobór opłaty targowej oraz po
datków od osób fizycznych: 
rolnego, leśnego i od nierucho
mości, a także wymienili 
z imienia i nazwiska inkasen
tów uprawnionych do pobiera
nia tychże podatków i opłat. 

Radni podjęli także uchwa
ły w sprawach: 
- zmiany budżetu Gminy Li
pno na rok 2009, w której 
dokonali zmian w poszczegól
nych załącznikach, polegają

cych na dokonaniu zmniejszeń 
i zwiększeń budżetowych w 
poszczególnych działach i do
stosowaniu do aktualnych wa
runków i potrzeb, 
- wymagań jakie powinien 
spełniać przedsiębiorca ubie
gający się o uzyskanie zezwo
lenia w zakresie odbierania od
padów komunalnych od właś-

cicieli nieruchomości oraz 
opróżniania zbiorników bez
odpływowych i transportu nie
czystości ciekłych, 

- rozpatrzenie skargi na dzia
łalność Wójta Gminy, w której 
uznali skargę za bezzasadną. 
Radni podjęli także uchwały 

zmiemaJące: 

- uchwałę w sprawie ustalenia 
wysokości stawek procento
wych opłaty adiacenckiej; dla 
urealnienia wysokości nalicza
nej opłaty adiacenckiej w 
związku ze wzrostem wartości 
nieruchomości spowodowa
nym budową urządzeń infra
struktury technicznej do opłat 
wnoszonych przez mieszkań

ców w latach poprzednich 
przyjęto opłatę w wysokości 

30% różnicy między warto
ścią, jaką nieruchomość miała 

przed wybudowaniem urzą

dzeń infrastruktury techni
cznej a wartością, jaką nieru
chomość ma po ich wybudo
waniu, 
- uchwałę w sprawie regula
minu udzielania pomocy ma
terialnej o charakterze socjal
nym dla uczniów zamieszka
łych na terenie Gminy Lipno; 
uchwałą zwiększono kwoty 
stypendium szkolnego na sku
tek zmiany ustawy o świad
czeniach rodzinnych, w której 
m.in. zmieniła się kwota zasił
ku rodzinnego, 
- uchwałę w sprawie przyjęcia 
do realizacji lokalnego progra
mu pomocy społecznej „Pro
gramu Aktywności Lokalnej 
dla Gminy Lipno na lata 2009-
2015", którą, z powodu nie
znacznych zmian merytory
cznych w Projekcie, dokonano 
niezbędnych przesunięć mię

dzy zadaniami, warunkują

cych dalszą prawidłową reali
zację tegoż Projektu. 

Radni podjęli także uchwa
łę w sprawie uchylenia Nr 
XXXVIV238/2002 Rady Gmi
ny Lipno z dnia 9 października 
2002 roku w sprawie przyjęcia 
Strategii Zrównoważonego 

Rozwoju dla Gminy Lipno. 

Biuro Rady 
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---------------- Dodatek Samorządowy----------------

I 

Informacja 
Wójta Gminy Lipno 

dla mieszkańców Lipna i Wilkowic 

Informuję, iż od dnia 01 lipca 2010 roku zmianie ulegnie częstotliwość odbioru 
odpadów komunalnych zmieszanych (kubły) i opakowaniowych (worki) na terenie 

miejscowości Lipno i Wilkowice. Pojemniki na odpady zmieszane (kubły) opróżniane 
będą dwa razy w miesiącu, natomiast worki do selektywnej zbiórki odpadów odbierane 
będą raz w miesiącu przez Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie. 

Właściciele nieruchomości, którzy są zainteresowani częstszym odbiorem odpadów 
komunalnych (kubłów 1 raz w tygodniu), winni zgłosić się do siedziby Miejskiego 
Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie ul. Saperska 23, 64-100 Leszno w celu 
podpisania stosownej umowy. Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów wraz ze 
zmianą umowy dostarczony zostanie w miesiącu marcu 201 O r. przez MZO Sp. z o.o. 
Leszno. 

Wójt Gminy Lipno 
/-/ Janusz Chodorowski 

, 
HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPADOW NA 2010R. - GMINA LIPNO 

GRONÓWKO, MÓRKOW__Q,__NOWE MÓRKOWO, TARGOWISKO, WYCIAŻKOWO 
Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Dzień SS 2 2S 7 SS 8 6S 3 7S 5 3S 7 

RADOMICKO 
Miesiąc I II III IV V VI VII VIII lX X XI XII 
Dzień 4S l IS 6 4S 7 SS 2 6S 4 2S 6 

-
. WILKOWICE - dla umów zawar::!Yfh na świadczenie usług 2 x w miesi~erwszy dzień wywozu 
Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Dzień 4 1 1 6 4 7 5 2 6 4 2 6 

-
KAROLEWKO, MARYSZEWICE - WILKOWICE: Akacjowa, Cicha, Dworcowa, Felkowo, Jodłowa, Klonowa, Kolejowa, 
Lotnicza, Modrzewiowa, Magazynowa, Mórkowska, Okrężna, Park, Polna, Poprzeczna, Rolna, Sosonowa, Szkolna, Szybowników, 
św.Marcin, Święciechowska, Świerkowa, Tylna, Usługowa, Wiatraczna, Wierzbowa, 

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Dzień l8S 15 ISS 19 17S 21 19S 16 20S 18 15S 20 

- -

BLOTKOWO, SMYCZYNA, 
WILKOWICE: Boczna, Cukrowa, Działkowa, Graniczna, Konwaliowa, Krótka, Kwiatowa, Lipowa, Mleczna, Nowa, Ogrodowa, 
Pszenna, Rabatowa, Spokojna, Średnia, Wąska, os.Słoneczne, Wschodnia 

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Dzień 19S 16 16S 20 18S 22 20S 17 21S 19 16S 21 

-

GÓRKA DUCHOWNA, GONIEMBICE, KLONÓWIEC, KORONOWO. RATOWICE, SULEJEWO ŻAKOWO 
Miesiąc I II III IV V VI VII VIII lX X XI XII 
Dzień 25S 22 22S 26 24S 28 26S 23 27S 25 22S 27 

LIPNO 
Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Dżień 26S 23 23S 27 25S 29 27S 24 28S 26 23S 28 

LEGENDA: S- selektywna zbiórka 

.. 
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Głos Lipna 

Pontyślny rok dla wilkowickich strażaków 
Kończący się już nieba

wem rok 2009 był bar
dzo pomyślny dla wilkowic
kich strażaków. 

W bieżącym roku zakupili
śmy sprzęt przeciwpożarowy 
za kwotę 20 83 7 zł. Pozyska
liśmy dotację na zakup tego 
sprzętu w wysokości 19 573 zł. 
Na kwotę tą złożyły się nastę
pujące firmy i instytucje; Pow
szechny Zakład Ubezpieczeń 
Spółka Akcyjna w Warszawie, 
Krajowy System Ratowniczo 
Gaśniczy, Zarząd Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP w 
Poznaniu, Zarząd Główny 
ZOSP RP w Warszawie oraz 
Urząd Gminy w Lipnie. Za pie
niądze te zakupiliśmy pompę 
szlamową, wentylator oddy
miający, radiostację nasobną, 

mundury koszarowe, pasy, za
trzaśniki, maski do aparatów 
oddechowych. W tym roku 
również Starostwo Powiatowe 
w Lesznie dofinansowało każ
dą jednostkę w Krajowym Sy
stemie Ratowniczo- Gaśni
czym naszego powiatu. Dla na
szej jednostki zakupiono 8 
kompletów mundurów 
ochronnych tzw. NOMEXÓW, 
na kwotę 7 OOO zł. Mundury te 
wręczył nam na zawodach 
sportowo- pożarniczych w 
Klonówcu Wicestarosta Kry
stian Maćkowiak w dniu 
31.05.2009. Na zawodach tych 
seniorzy i seniorki, także 
chłopcy do lat 16-tu zajęli 
I miejsca, dziewczynki do lat 
16-tu miały Il miejsce a druga 
drużyna chłopców zajęła IV 

Strażacy z Wilkowic z no1101m sprzętem strażackim 

miejsce. Na zawody powia
towe zakwalifikowały się dwie 
sekcje seniorów, dwie sekcje 
seniorek, jedna sekcja chłop
ców i dziewcząt. Na zawodach 
powiatowych gminę Lipno 
reprezentowało 6 naszych dru
żyn i jedna drużyna z Lipna. 
W kategorii seniorów i senio
rek, a także chłopców do lat 
16-tu zdobyliśmy I miejsca. 
Druga sekcja seniorek i dziew
cząt do lat 16-tu zajęły Il miej
sca, a druga sekcja seniorów 
zajęła Ili miejsce. Na zawo
dach zdobyliśmy łącznie 6 pu
charów a w kategorii na naj
lepszą gminę w powiecie Lesz
czyńskim zajęliśmy I miejsce 
za co otrzymaliśmy 7 pucha
rów, które przekazaliśmy Wój
towi naszej gminy. Na zawody 
Wojewódzki zakwalifikowała 
się sekcja chłopców do lat 16-
tu oraz seniorzy i seniorki. Wo
jewódzkie zawody dla mło
dzieżówki odbędą się 12 czer
wca 20 I O r. w Grodzisku 
Wielk., a dla seniorów i senio
rek 11 września 20 I O r. w Wą
growcu. W Radomicku 4 paź
dziernika 2009r odbyły się za
wody Odbojów, gdzie nasza 
sekcja zajęła I miejsce. W paź
dzierniku wizytował naszą pa
rafię Ksiądz Biskup Stanisław 
Gądecki. Jednostka nasza jak 
i inne organizacje pożytku pu
blicznego zostały zaproszone 

na spotkanie z księdzem bi
skupem. Na spotkaniu tym 
przedstawiłem krótki rys hi
storyczny naszej jednostki a 
także złożyłem sprawozdanie 
z naszej działalności na rzecz 
parafii. Przedstawiłem rów
nież stan wyszkolenia i przy
gotowania naszych strażaków 
do niesienia pomocy temu kto 
tej pomocy potrzebuje oraz 
stan wyposażenia naszej je
dnostki w sprzęt do gaszenia 
pożarów i likwidacji innych 
zdarzeń. Spotkanie odbyło się 
w bardzo miłej i serdecznej 
atmosferze i zakończyło się 
wspólną fotografią. Na zakoń
czenie artykułu pragnę podzię
kować sponsorom za wsparcie 
finansowe, strażakom którzy 
biorą udział w szkoleniach i 
akcjach ratowniczo-gaśni
czych. Zawodnikom, zawodni
czkom oraz młodzieży która 
chętnie startuje w zawodach. 
Osobom które przygotowują 
drużyny do zawodów a także 
tym którzy cały czas wykonują 
wzorowo swoje obowiązki na 
rzecz naszej jednostki. Tak 
trzymać. 

Następnym naszym po
myślnym osiągnięciem w tym 
roku jest rozbudowa naszej 
remizy, ale to już w następnym 
numerze „Głosu Lipna". 

Miec:::,yslaw Reszczyński 

Przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego 
W dniu IS listopada 2009 

r. odbyła się nie
codzienna uroczystość, a 
mianowicie przekazanie je
dnostce Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Lipnie nowego 
samochodu ratowniczo-ga
śniczego MAN TGL 12.240. 

Samochód ten służyć bę
dzie społeczności lokalnej 
Gminy Lipno, a także zwię
kszy możliwości operacyjno
techniczne Krajowego Syste
mu Ratowniczo- Gaśniczego, 
do którego OSP Lipno należy. 
Koszt zakupu wyniósł 
513.000,00 zł. W kwocie tej 
partycypowali: Krajowy Sy
stem Ratowniczo - Gaśniczy -
I 00.000 zł, Woj1::wódzki Fun
dusz Ochrony Srodowiska i 
Gospodarki Wodnej - 163.000 
zł, Gmina Lipno - 180.000 zł. 
oraz Sponsorzy - 70.000 zł 
(Wytwórnia Makaronów KA
WU sp. Z o.o. Wojciech Wuj
czak, Firma KATLER sp. z o.o. 
Tatiana i Krzysztof Figura, 

Elektrownie Wiatrowe „BON
WIND" sp. z o.o, Ośrodek 
Agroturystyczny „RANCZO 
SMYCZYNA" Stanisław 
Grześkowiak, SZÓSTA „Świ
talski i Synowie" Poznań, 
Biuro Obrotu Nieruchomości 
,,JUEL" Jerzy Kin, Biuro Ra
chunkowe Magdalena Kocio
łek, Ciastkarnia Krystyna Ko
lan Lipno, Auto-Rol Andrzej 
Michalski Lipno, Wojewódzki 
Ośrodek Ruchu Drogowego 
w Lesznie, Gminna Spółdziel
nia „Samopomoc Chłopska" 
w Lipnie, Hurtownia Narzędzi 
Wojciech Napierała Lipno, Ra
da Gminy Lipno, Rada Sołecka 
wsi Lipno. 

Uroczystość rozpoczęła się 
o godz. 11. 30 mszą św. w ka
plicy pw. św. Jadwigi w Lipnie 
koncelebrowaną przez księdza 
Romualda Turbańskiego. We 
mszy św. udział wzięła Orkie
stra Dęta działająca przy OSP 
w Osiecznej. Dalsza część uro
czystości odbyła się na parkin-

gu przy budynku OSP w Li
pnie. Na placu parkingowym 
zwracał uwagę nowiusieńki 
samochód MAN przeznaczony 
dla OSP w Lipnie. Gości 
powitał Naczelnik OSP w 
Lipie - Grzegorz Mały, który 
przedstawił rys historyczny 
jednostki OSP Lipno. Akt 
przekazania samochodu doko
nał Przewodniczący Rady 
Gminy Lipno Kazimierz Kubi
cki wspólnie z brygadierem 
Robertem Baranem, komen
dantem Państwowej Straży 
Pożarnej w Lesznie i Stanisła
wem Wolniczakiem - preze
sem Zarządu Powiatowego 
OSP w Lesznie. Klucze do sa
mochodu otrzymał Przemy
sław Musielak, następnie ks. 
Romuald Turbański wspólnie z 
ks. Jerzym Senderkiem 
odmówili modlitwę i poświe
cili samochód gaśniczy. 

Ważnym momentem dla 
zebranych było nadanie imie
nia głównemu bohaterowi 

uroczystości (nowemu samo
chodowi strażackiemu). Ro
dzice chrzestni - Bogumiła 
Musielak, przewodnicząca 
Koła Gospodyń Wiejskich i Ja
nusz Chodorowski, wójt gmi
ny Lipno, nadali mu imię 
,,WOJTEK", na pamiątkę za
łożycieli jednostki - Wojciecha 
Musielaka i Wojciecha Mi
llera. 

Na zakończenie głos zabra
li goście, którzy podkreślali, że 
jest to ważny dzień dla spo
łeczności Gminy Lipno i mie
szkańców Lipna, nowy samo
chód przyczyni się bowiem do 
znacznego wzrostu bezpie
czeństwa obywateli, a gratulu
jąc nowego samochodu życzy
li, by jak najrzadziej musiał 
wyruszać na sygnale do akcji. 

Na pierwszą akcję bojową 
samochód wyjechał już 13 li
stopada do kolizji samocho
dów na drodze nr 5. 

Grzegorz Mały 
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Góra grosza 
w Gimnazjum 
W dniach od 23 listopa- życiowej. Pieniądze przezna-

da do 4 grudnia po raz czane są na realizację różnych 

kolejny przedstawiciele programów oraz form pomocy 

Samorządu Szkolnego prze- dzieciom osieroconym, tj. m. 

prowadzili zbiórkę funduszy in.: tworzenie nowych rodzin-

w ramach ogólnopolskiej nych domów dziecka, pomoc 

akcji Góra Grosza. dla domów już istniejących, 

Akcja, jak w latach ubie- wspieranie młodzieżowych 

głych, polegała na zbiórce mo- ośrodków wychowawczych, 

net groszowych. Jej celem za- wdrażanie programów tera-

sadniczym jest uświadomienie peutycznych dla dzieci itp. 

młodzieży, że najdrobniejsze W naszej szkole do tego przed-

monety zebrane w dużej licz- sięwzięcia przyłączyła się cała 

bie mogą stworzyć ogromny wspólnota szkolna, nikt nie po-

fundusz, dzięki któremu zo- został obojętny na krzywdę 

stanie udzielona istotna pomoc osieroconych dzieci. 

tym dzieciom, które znalazły Dziękujemywszystkim! 

się w najtrudniejszej sytuacji Angelika J,fyrwich 

Choinka w wyobraźni 
dziecka 
W dniu 26.11.2009 r. w 

Filii Bibliotecznej w 
Wilkowicach, został zorgani
zowany konkurs plastyczny 
dla dzieci, p.t. ,,CHOINKA". 

Dzieci w wieku 5-12 lat 
miały wykonać dowolną tech
niką prace, do wybranych 
książek o tematyce bożonaro

dzeniowej. 7.12.2009 r. Na
stąpiło rostrzygnięcie konkur
su. Rozdane zostały dyplomy 
oraz drobne upominki. Wy
różnienie otrzymała 7-o letnia 
uczestniczka konkursu - We
ronika Rauchut. Pozostałe 

osoby, które brały udział w 
konkursie plastycznym: 
Agnieszka Stachowiak, Ju
lietta Thiel, Klaudia Thiel Ma
gdalena Wojtkowiak, Wiktoria 
Picz, Neteb Wojciechowska, 
Aleksandra Zielińska Marcy
sia Matuszczak, Marta Rau
chut, Dąbrówka Skorupińska 

Daria Michałowicz, Sylwia 
Wyżkiewicz, Katarzyna Woj
tkowiak Wszystkim dzieciom 

Wystawa prac 

gorąco gratulujemy! Konkur
sowe prace można oglądać 

w Filii Bibliotecznej w Wilko
wicach. Agnieszka Kozłowska 

Chrońmy ziemię 

W dniu 17 listopada 
przedstawiciele klas V 

I VI ze Szkoły Podstawowej w 
Lipnie, pod opieką pani Ze
nobii Dybek i Justyny Sędłak 
zwiedzili wystawę prac foto
graficznych pt. ,,Dzika Pol
ska", a następnie wzięli udział 

w warsztatach edukacyjnych 

zorganizowanych przez Stację 
Edukacji Ekologicznej Istot. 

Zajęcia były bardzo ciekawe i 
dostarczyły uczniom wiele 
ciekawych wskazówek, jak 
żyć ekologicznie chroniąc 

zasoby naturalne naszej Ziemi. 

Zenobia Dybek 

Lekcja muzyki 
Dnia 27 listopada br. na 5- rące hity muzyki latynoamery-

tej i 6-tej godzinie lek- kańskiej i najpiękniejsze 

cyjnej naszą szkołę odwie- melodie W. Disneya, które pa-

dzili dwaj Panowie z Lódz- miętamy z bajek oglądanych, 

kiego Biura Koncertowego będąc jeszcze w przedszkolu. 

,,WIRTUOZ". Ten występ był dla nas za-

Przygotowali oni koncert, pewne nie lada ciekawą lekcją 

w którym znalazły się nie tylko muzyki, a przy okazji mogliś-

przeboje muzyki poważnej my mile spędzić czas w szkole. 

(Moniuszko, Mozart), ale i go- Angelika J,fyrwich 

Wielkopolski Festiwal 
Praw Dziecka 
Pod takim hasłem obcho

dzono uroczyście 20. ro
cznicę uchwalenia Konwen
cji o Prawach Dziecka. 

Na zaproszenie z Komitetu 
Ochrony Praw Dziecka mło

dzież naszej szkoły wraz z 
opiekunami: Panią Dyrektor 
Joanną Płonką i Panią Pedagog 
Alicją Nosek uczestniczyła w 
powiatowej uroczystości pro
mującej prawa dziecka. W Le
sznie, w Sali Konferencyjnej 
w Ratuszu, odbyło się semina
rium z udziałem: przedstawi
cielki Biura Rzecznika Praw 
Dziecka, psychologa z Funda
cji „Dzieci Niczyje" oraz ini
cjatorki działań wspierających 
rodziny na naszym terenie. 
Wśród zaproszonych gości 

byli przedstawiciele władz 

miejskich i starostwa powiato
wego, dyrektorzy i pedagodzy 
szkolni większości placówek 
oświatowych z Leszna i terenu 
powiatu oraz młodzież gimna
zjalna. Naszą szkołę reprezen
towały uczennice: Magda Roz
wałka z III a, Brygida Kaź

mierczak z III ci Karolina No
sek z I d uczestniczki ubiegło
rocznej (trzeciej już) edycji 
Letniej Szkoły Praw Dziecka. 
Młodzież przygotowała pyta
nia do Rzecznika Praw Dzie
cka, na które odpowiadała 

przedstawicielka Biura Rzecz-

nika. 
W drugiej części obcho

dów obejrzeliśmy widowisko 
muzyczne „Świat na tak" w 
wykonaniu zespołów Łejery 

i Modraki. Przedstawienie w 
leszczyńskim MOK-u oprócz 
wymienionych uczennic obej
rzały też: Martyna Ciesielska, 
Zuzia Musielak i Kasia Sobko
wiak z III c - wszystkie zaanga
żowane były we wcześniejsze 
działania Komitetu Ochrony 
Praw Dziecka organizujące 

Dzień Dziecka na Rynku w Le
sznie oraz Bernadka Stark z 
IIId uczestniczka Letniej 
Szkoły Praw Dziecka. 

Nasza szkoła również włą
czyła się w działania festiwalo
we obchodów 20. rocznicy 
uchwalenia Konwencji o Pra
wach Dziecka. Z inicjatywy 
Zespołu Wychowawczego 
młodzież wzięła udział w kon
kursie na temat praw dziecka, 
Konwencji oraz organizacji i 
instytucji pomagających dzie
ciom. Zmagania konkursowe 
oceniało jury w składzie: Pani 
Dorota Ratajczak, Pani Ale
ksandra Pazoła i Pan Sławomir 
Cugi er. Rywalizacja była ostra, 
prace na wysokim poziomie, a 
wiedza z zakresu praw dziecka 
imponująca. Wspaniałe plaka
ty ozdobią nasz korytarz szkol

ny w styczniu. Alicja Nosek 
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Kolejne sukcesy 
Roszady! 
W minionym tygodniu 

zawodnicy UKS Ro
szada Lipno udali się na 
Mistrzostwa Polski Kobiet 
i Mężczyzn, które odbyły się 
w Białej Pilskiej. 

Po raz kolejny wrócili z 
nich z tarczą. Największy suk-

. ces w indywidualnych Mi
strzostwach Polski odnotowała 
na swoimi koncie Magda 
Pawłowska zajmując bardzo 
dobrą 2 lokatę. Jej koleżanki 
klubowe zajęły kolejno 7 i 9 
miejsce. W klasyfikacji męż
czyzn najlepszy wynik uzyskał 
Mateusz Niczyporuk. Niestety 
musiał się on zadowolić 
czwartym miejscem. Marek 
Knioła był 5, a Marcin Rosi
ński 10. Od wielu lat najważ
niejszą imprezą, w której biorą 
udział zawodnicy Roszady są 
Drużynowe Mistrzostwa Pol
ski w warcabach Klasycznych. 
Czterokrotnie zajmował iśmy 

drugie miejsce, ciesząc się, że 
należymy do krajowej czołów
ki. Czuliśmy jednak niedosyt, a 
jednocześnie chcieliśmy po
prawić swój wynik w kolej
nym roku. W tym roku się uda
ło! Drużyna UKS Roszada Li
pno I w składzie: Magda Pa
włowska - kapitan, Mateusz 
Niczyporuk, Marek Knioła, 
Bogusław Szelest pokonała 
w najważniejszym, bezpośre
dnim pojedynku drużynę z 
podwarszawskich Marek. 
Dzięki temu na szyjach zawo
dników Roszady zawisły krąż
ki ze złotego kruszcu. Trzecie 
miejsce zajęła drużyna Olymp 
Błonie. W turnieju wzięła 
udział również druga drużyna 
Roszady (Marcin Rosiński -
Kapitan, Krzysztof Konieczny, 
Joanna i Agnieszka Szymań-
skie ), która otarła się o po
dium. 

Zbigniew Myszuk 

Szachiści uczcili 
Święto Niepodległości 
Uczniowie szkół podsta

wowych, gimnazjal
nych i średnich uczciH Święto 
Niepodległości Polski biorąc 
udział w zawodach szacho
wych, które odbyły się 15 li
stopada w Gimnazjum Li
pno . 

Swoje umiejętności gry 
w szachy sprawdziło 35 zawo
dników z czterech powiatów 
a nad sprawnym przebiegiem 
zawodów czuwał sędzia klasy 
państwowej pan Stefan Polny. 
Organizatorami zawodów byli 
Uczniowski Klub Sportowy 
Roszada Lipno, Starostwo Po
wiatowe w Lesznie, Gminny 
Ośrodek Kultury w Lipnie i 
Gimnazjum Lipno. W kate
gorii szkół podstawowych 
wśród dziewcząt pierwsze 

miejsce zajęła Klaudia Mruk 
z SP Masłowo, drugie Małgo
rzata Piotrowiak z SP 7 Leszno 
i trzecie Magdalena Ząbczyń
ska z SP 3 Rawicz. Wśród 
chłopców najlepszy był Kamil 
Hanusek z SP Bucz, drugi 
Marcin Pilzak z SP 13 Leszno 
i trzeci Miłosz Walkowski z SP 
7 Leszno. W kategorii szkół 
gimnazjalnych i średnich 
wśród dziewcząt zwyciężyła 
Natalia Myszuk z LO 4 Le
szno, przed Mariką Myszuk 
i Agnieszką Szymańską z 
Gimnazjum Lipno. Wśród 
chłopców pierwszy był Seba
stian Hanusek z LO Kościan, 
drugi Krzysztof Hanusek z 
Gimnazjum Bucz i trzeci Łu
kasz Zieliński z Gimnazjum 
Lipno. Zb. . M k 1gmew yszu 

Rada Rodziców i Dyrekcja Gimnazjum w Lipnie 
zapraszają 

rodziców i osoby zaprzyjaźnione z naszą szkołą -~,.........,... na 

Bal Karnawałowy 
w dniu 13 lutego 2010r. 

o godz. 20
00 

- sala GOK Lipno 
p'rzygrywać będzie ZESPÓŁ „SFrNKS" 

zapewniamy świetną zabawę, dobre jedzenie, 
loterię fantową oraz wiele atrakcyjnych nagród 

bilety w cenie 130 zł od pary 
do nabycia w sekretariacie Gimnazjum w Lipnie 

telefon (065) 5 340 765 

Międzynarodowe starty judoków miejsca: 
II miejsce: Michał Niemczał w. 
46kg, W listopadzie br. za

wodnicy sekcji JUDO 
UKS„ Junior" Lipno starto
wali w dwóch turniejach. 
Jedna grupa w Memoriale 
Jigoro-Kano, który odbył się 
w Mosinie. 

W turnieju tym startowało 
17 naszych reprezentantów na 
460 uczestników z 34 klubów 
z całej Polski. Memoriał odbył 
się w nowej sali sportowej, 
w której walki rozgrywały się 
na6matach. 
Najlepsze wyniki uzyskali: 
I miejsce: Michał Gaumer (40 
kg), 
II miejsce: Bąkowski Mikołaj 
(+40kg), 

III miejsce: Dudzicz Paweł (55 
kg), Radoń Konrad (55 kg), 
Olizar Agnieszka (56 kg), Ry
biński Mariusz (54 kg), Fedyk 
Fortunata (3 7 kg), Wancicki 
Mikołaj (42 kg), Malepszak 
Kamil (33 kg), Gaumer Szy
mon (38 kg). 
W kategorii Dzieci/ Maluszki: 
Michał Gaumer, Mikołaj Bą
kowski, Szymon Gaumer, Ka
mil Malepszak wywalczyli III 
miejsce drużynowo i zdobyli 
okazały puchar. 

Tego samego dnia starsi na
si zawodnicy w połączonym 
składzie z zawodnikami z UKS 
12 Leszno startowali w Mię
dzynarodowym Turnieju Judo 

w Cottbus w Niemczech. 
W turniuju wziło udział 450 
uczestników z Niemiec, Polski 
i Ukrainy. 

Zawodnicy UKS Junior 
Lipno uzyskali następujące 
wyniki: 
I miejsce: Iwona Kusior w. 70 
kg, Paulina Jazdończyk w. 52 
kg, Mikołaj Wiśniewski w. 50 
kg, 
II miejsce: Michał Wiśniewski 
w. 60 kg, Patryk Grygiel w. 43 
kg, Przemysław Kałużny w. + 
100kg, 
III miejsce: Agnieszka Dyba w. 
48 kg, Marcin Klecha w. 73 kg. 
Natomiast zawodnicy z UKS 
12 Leszno zdobyli następujące 

III miejsce: Łukasz Pilch w. 55 
kg, Mateusz Kolan w.+ 60 kg. 

Połączone kluby z ziemi le
szczyńskiej w klasyfikacji dru
żynowej zdobyły IV miejsce 
otrzymując okazały puchar. 

Podsumowując osiągnięte 
wyniki należą się dla wszy
stkich naszych reprezentantów 
słowa pochwały, gdyż prezen
tują wysoki i stabilny poziom 
sportowy. Jestem bardzo zado
wolony z wymienionych wyni
ków praca i zaangażowanie da
je efekty. 

Mariusz Bąkowski 
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LUKS Orzeł Lipno w jesiennej rundzie 
Orzeł Lipno zakończył 

rozgrywki rundy jesie
nnej sezonu 2009/10 na 
szczeblu B-klasy, zajmując 

trzecią pozycję, ze stratą 

dwóch punktów do miejsca 
gwarantującego grę w bara
żach o awans do A-klasy. Po
niżej krótka analiza dotych
czasowych poczynań lipiń

skich piłkarzy. 

Orzeł rozpoczął od remisu 
na własnym boisku z Błęki
tnymi Kąkolewo. Nawet mając 
w pamięci fakt, że to goście 
prowadzili i gdyby nie gol 

wyrównujący wyjechaliby 
z Lipna ze zwycięstwem, to 
z perspektywy czasu na pewno 
szkoda straconych punktów. 
Warto jednak przypomnieć 

o problemach z obsadą bramki 
w tym spotkaniu. Po odejściu 
do Korony Wilkowice Marcina 
Łuczaka w przedsezonowych 
sparingach na tej pozycji pró
bowanych było kilku zawodni
ków. Ostatecznie na inaugura
cję trener zdecydował się za
ufać Michałowi Kowalczyko
wi. Mimo że ten nie zaprezen
tował się źle, to widać było je
go brak w szeregach obron
nych - wszak w poprzednim 
sezonie grał on na pozycji sto
pera, będąc nieraz ostoją de
fensywy Orła. W efekcie tego 
w kolejnych spotkaniach po
wrócił on na swoje nominalne 
miejsce na boisku, a między 
słupkami stanął Arkadiusz 
Nadolny. Jak się okazało był to 
strzał w dziesiątkę. Jego zna
komita postawa nie uchroniła 
jednak Orła przed porażką z 
Turem Turew. Osłabiona bra
kiem kilku podstawowych 
zawodników drużyna zagrała 

najsłabszy mecz w tej rundzie, 
otrzymując przy tym aż osiem 

żółtych i jedną czerwoną kar
tkę. W konsekwencji po dwóch 
kolejkach zespół mający as
piracje do awansu miał na 
swoim koncie zaledwie 1 
punkt. Przysłowiowym „osta
tnim gwizdkiem" na podjęcie 
walki był zatem pojedynek 
z Gromem Czeluścin - na całe 
szczęście wygrany. Po raz pier
wszy w nowym sezonie w 
składzie Orła zobaczyliśmy 

wówczas Grzegorza Olejnika. 
Okazał się on jednym z klu
czowych graczy zarówno tego 
spotkania, jak i całej rundy. 

Bardzo umiejętnie kierował 

poczynaniami obrońców i 
współpracował z bramkarzem, 
dzięki czemu w czterech me
czach nasz zespół nie stracił 

bramki - ze wspomnianym 
Gromem (1 :O), z Kanią (0:0), 
z Promieniem (7:0) i z Piastem 
(4:0). Na szczególną uwagę 

zasługuje na pewno spotkanie 
z 27 września z Gostynia. To 
po tym meczu Orzeł mógł na 
nowo uwierzyć w to, że rea
lizacja celujakimjestawans do 
A-klasy jest jak najbardziej 
możliwa. Dwa punkty odebra
ne faworytowi były jedynymi 
straconymi oczkami przez Ka
nię w całej rundzie jesiennej! 
Poza cennym punktem cieszy
ło także zaangażowanie, z ja
kim grali wszyscy zawodnicy 
oraz znakomita atmosfera na 
ławce rezerwowych. Był to 
z pewnością przełomowy mo
ment tej jesieni. Od tego czasu 
nasz zespół wygrywał mecz za 
meczem, nie dając wyrwać 

sobie choćby jednego oczka 
przez którąkolwiek z drużyn. 
W konfrontacjach z Orłem po
legli kolejno Tęcza-Osa (3:1), 
Salus (4:2), KS Ludwinowo 
(3:2) i Iskra (2:0). Najwięcej 

kłopotów nasi zawodnicy mie
li w przedostatnim meczu. De
biutujący w rozgrywkach ligo
wych goście z Ludwinowa, 
mimo niezbyt imponującego 

dorobku punktowego w tabeli, 
stawili duży opór drużynie 

z Lipna, prowadząc nawet 
przez moment na naszym boi
sku. W ostateczności komplet 
punktów pozostał jednak wrę
kach Orła. Gdy skończyły się 
emocje boiskowe, języczkiem 
u wagi stała się sprawa grożą
cego nam walkowera w meczu 
z Sarbinowem. Jak wiadomo, 
WGiE leszczyńskiego OZPN
u postanowił zweryfikować 

wynik na 0:3 dla Promienia, 
przez co Orzeł spadł w końco
wej tabeli rundy jesiennej z 
drugiej na trzecią lokatę. Choć 
pewne starania, by odzyskać 
stracone punkty nadal są czy
nione, to trudno wierzyć w 
zmianę decyzji władz zwią

zku. 

Reasumując była to udana 
runda dla naszej drużyny. 

Mimo początkowych po
tknięć, zespół pokazał chara
kter i zdołał dogonić czołówkę. 
Na pochwałę, oprócz wymie
nionych już Nadolnego i Olej
nika, zasługuje także grający 

trener Orła - Dariusz Podgór
ski. Jak ważnym ogniwem dru
żyny jest ten zawodnik poka
zuje fakt, że brał on udział aź 
przy siedemnastu (1 O bramek 
+ 7 asyst) z 28 trafień zdo
bytych tej jesieni przez cały ze
spół. 

Zakończenie jesieni przy
niosło dla Orła również istotne 

zmiany w zarządzie. Na listo
padowym zebraniu sprawo
zdawczo-wyborczym klubu 
LUKS Orzeł Lipno, został wy
brany nowy prezes oraz uzu
pełniony został skład zarządu. 

Decyzją wszystkich głosują

cych stanowisko prezesa klubu 
powierzono dotychczasowe
mu v-ce prezesowi, pełniące

mu w ostatnim czasie obowią
zki prezesa - Robertowi Konie
cznemu. Większością głosów 

do zarządu włączono także Mi
kołaja Kowalczyka, który 
objął funkcję v-ce prezesa. 
Skład zarządu uzupełniają 

Marek Kociołek - skarbnik, 
Mieczysław Kowalczyk - se
kretarz, Bogdan Kaźmierczak, 
Tadeusz Nadolny oraz Rado
sław Telus. 

Aktualne informacje o 
LUKS Orzeł Lipno można 

również znaleźć na oficjalnej 
stronie internetowej klubu 
www.orzellipno.futbolowo.pl. 
Można tam zapoznać się ze 
szczegółowymi statystykami 
po rozgrywkach, informacjami 
o zawodnikach a także rywa
lach, oraz prześledzić w rela
cjach, galeriach a nawet zapi
sach video przebieg meczów 
Orła. Dowiedzieć się będzie 

można o szczegółach oferty na 
nadchodzący karnawał, czyli 
dorocznym, XII-tym już Balu 
Sportowca zaplanowanym na 
23 stycznia 2010r. Zaprasza
my. 

Mikołaj Kowalczyk 

LUKS ORZEł, LIPNO 
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Kącik kulinarny 
Sałatka z makrelą 
Składniki: 
1 wędzona makrela, pół paczki 
drobnego makaronu, 30 dag 
pieczarek, 5 jajek, 1 cebula, 
1 papryka, 5 ogórków konser
wowych, 1 puszka kukurydzy, 
majonez, 2 łyżki musztardy, 
sól, pieprz; 
Ugotować makaron w posolo
nej wodzie. Pieczarki pokroić 
w plastry, dusić aż odparują, 
wystudzić. Cebulę, ugotowane 
jaja, ogórki, paprykę pokroić 
w drobną kostkę. Z makreli 
usunąć ości i pokroić na dro
bne kawałki. Wszystkie skła
dniki sałatki delikatnie wymie
szać i doprawić do smaku. 
Śledź po łowicku 
Składniki: 
I kg matiasów, 4 cebule, 
5 ogórków kiszonych, 3 mar
chewki, 1 mały majonez; 
Zalewa: 1 szklanka octu, 5 

szklanek wody, 5 łyżek cukru, 
1 łyżeczka soli, ziele angiel
skie, liść laurowy; 
Zalewę ugotować i wystudzić. 
Śledzie wymoczyć, pokroić na 
3 centymetrowe kawałki. Ce 
bulę pokroić w półksiężyce 
i sparzyć, ostudzić. Ogórki i 
ugotowaną marchew pokroić 
w półksiężyce. W naczyniu 
układać warstwami śledzie, 
cebulę, marchew, ogórki. Ca
łość zalewać wystudzoną za
lewą. Sałatkę najlepiej zrobić 
parę dni wcześniej. Przed po
daniem sałatkę odcedzić z za
lewy i wymieszać z majone
zem. 
Zapiekanka śledziowa 
Składniki: 
0,6 kg śledzi solonych, 1 kg 
ziemniaków, 2 duże cebule, 0,6 
1 mleka, 130g masła, 50g mąki, 
50g tartej bułki, 200g sera żół
tego, pieprz, nać pietruszki; 

Wniosek biblioteki 
w ministerstwie 
W listopadzie, na stro

nie internetowej Mini
sterstwa Kultury i Dzie
dzictwa Narodowego zostały 
zamieszczone Programy mi
nistra na rok 201 O. 

Pierwszy nabór ogłoszono 
właśnie w listopadzie. Doku
menty trzeba było złożyć do 
końca listopada. Było mało 
czasu, ale się udało. Gminna 
Biblioteka Publiczna w Lipnie 
złożyła wniosek z Programu 
INFRASTRUKTURA KUL
TURY. Głównym celem tego 
programu jest poprawa warun
ków funkcjonowania, rozsze
rzenia i wzbogacenia oferty 
instytucji zajmującej się dzia
łalnością kulturalną oraz edu
kacyjną w zakresie kultury. 
Wśród zadań, które kwalifiko
wały się do tego programu zna
lazło się zadanie, które bardzo 
zainteresowało naszą bibliote
kę, a mianowicie zakup wypo
sażenia służącego działalności 
kulturalnej. Kwota dofinanso-

wania zadania to od 50 tys. zło
tych (70% kosztów kwalifiko
wanych). We wniosku zamieś
ciliśmy takie zadania m.in. jak 
zakup projektora wraz z ekra
nem, zakup komputera z opro
gramowaniem, aktualizacje 
systemu bibliotecznego SO
WA, wyposażenie czytelni, 
stworzenie kącika dla dzieci, 
montaż lady bibliotecznej z 
wbudowanym czytnikiem 
kart, zakup mebli do salki 
spotkań w filii w Wilkowicach. 
Jest to pierwszy wniosek, który 
nowi pracownicy biblioteki 
złożyli w ministerstwie. Ocena 
wniosków w styczniu. Jesteś
my dobrej myśli, że się uda 
i otrzymamy te pieniądze. Ale 
jeżeli tak by się nie stało, to 
następny nabór wniosków w 
marcu 2010. 

Izabela Nowak 

Śledzie wypatroszyć, oczy
ścić, usunąć ości i skórę. Oso
bno zostawić mlecze. Tak 
przygotowane filety śledziowe 
pokroić w dużą kostkę i przez 
2 godziny namoczyć w mleku 
słodkim. Cebulę pokroić w ko
stkę i zasmażyć na maśle, lecz 
nie rumienić. Dodać mąkę i 
pieprz do smaku i delikatnie 
zasmażyć, a następnie dodać 
przetarty mlecz. Wszystko ra
zem zagotować, otrzymując 
w ten sposób gęsty sos. 
Ziemniaki ugotować w łupi
nach (bez soli), obrać z łupin 
i pokroić w talarki, a potem 
zmieszać z sosem i śledziami 
pokrojonymi w kostkę oraz na
cią pietruszki. Tak przygoto
waną masę wykładamy na 
blachę lub do żaroodpornego 
naczynia, smarując uprzednio 
dno tłuszczem i wysypując tar
tą bułką. Na wierzch masy da
jemy utarty ser żółty i trochę 
masła w „wiórkach". Piecze
my w piekarniku około 30 mi-

nut, aż się ser na wierzchu za
rumieni. 
Śledź w sosie chrzanowym z 
rodzynkami 
Składniki: 
6-8 matiasów, 2 jaja na twardo, 
po kubku gęstej śmietany i jo
gurtu, 3 łyżki majonezu, 2-3 
łyżki chrzanu, duża garść 
rodzynków, pęczek zielonej 
pietruszki, sok z połówki 
cytryny, sól, cukier, pieprz; 
Filety opłukać i osuszyć. Ro
dzynki wrzucić ma 3 min. do 
wrzącej wody, odsączyć, wy
studzić. Posiekać jaja i umytą, 
osuszoną zieloną pietruszkę. 
Wymieszać śmietanę z jogur
tem, majonezem i chrzanem. 
Wsypać jajka, pietruszkę i 
rodzynki. Doprawić solą, cu
krem, pieprzem i sokiem z cy
tryny. Odstawić do lodówki na 
kilka godzin. Filety pokroić 
w kilkucentymetrowe kawałki, 
ładnie je poukładać i zalać so
sem. 
Smacznego!!! Maria Cicha 

Nowości czytelnicze 
w bibliotece 
Gminna Biblioteka Publi

czna w Lipnie zaprasza 
czytelników po kolejne no
wości książkowe, które uka
zały się na naszych pólkach. 

Polecamy literaturę zagra
niczną, a w szczególności takie 
publikacje jak: ,,Diabeł ubiera 
sie u Prady", ,,W pogoni za 
Harrym Winstonem" obydwie 
autorstwa L. Weisberger, ,,Po
żegnaj się" L. Gardner, ,,Ro
syjska orchidea" P. Daszko
wej, ,,Niebezpieczna strefa" 
S. Palmer, ,,Ghostwriter" 
R. Harrisa. Jeśli chodzi o lite
raturę polską to zachęcamy po 
sięgnięcie takich książek jak: 
,,Dzieci Ireny Sendlerowej" 
A. Mieszkowskiej, ,,Agrafkę" 
I. Sowy, ,,Fikołki na trzepaku" 
M. Kalicińskiej, ,,Żmiję" A. 
Sapkowskiego. Natomiast dla 
najmłodszych proponu-jemy 
bogatą serię przygód do-brze 
znanego dzieciom sym
patycznego zielonego żółwia 
Franklina. Każda książka za
wiera pełną przygodę tego bo
hatera i jego przyjaciół. Proste 

zdania i nieskomplikowane 
słowa to duża zachęta szcze
gólnie dla dziecka, które za
czyna naukę czytania. Wśród 
tych propozycji m.in. ,,Fran
klin detektywem", ,,Franklin 
i jego sąsiedzi", ,,Franklin i 
książka z biblioteki", ,,Fran
klin i niespodzianka", ,,Fran
klin i prezent świąteczny", 
,,Franklin idzie do szkoły", 
,,Franklin mały bałaganiarz", 
,,Franklin mówi przepra
szam", ,,Franklin świętuje", 
„Franklin ucieka z domu". Dla 
młodzieży polecamy takie 
książki jak: ,,Thora", ,,Thora 
i zielony morski jednorożec", 
„Emil ze Smolandii". Ponadto 
polecamy publikację biografi
czną autorstwa S. Szyszki 
,,Michael Jackson" oraz ksią
żkę Ch. Ockręt „Kobiety u 
władzy" (A. Merkel, M. Tha
tcher, H. Clinton). Wszystkich 
czytelników zapraszamy do 
biblioteki i życzymy miłej le
ktury. 

Angelika Roso/ska 
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Firma Usługowa Rolniczo - Transportowa 
Sławomir Radoń 

Klonówłec 9, 64-111 Upno 
tel. (065) 5340 535 kom. 607 704 408 

ŚWiadczymy usłg&i: 
- transportowe 
- usługi rolnicze 
- prace na placach budów 
- rekultywacje terenu 
- utrzymanie zieleni 

Karol Sworacki 
64-030 Śmigiel 

Koszanowo, ul. Glinkowa 41 

OFERUJEMY: 

tel. 0-65 5180767 
kom. 0-606748997 

BOGATY ASORTYMENT CZĘŚCI ZAMIENNYCH 
DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I ,-----,:,::=.....,__, 
DOSTAWCZYCH tj. np. 

* oleje, smary, kosmetyki samochodowe 
* filtry powietrza, oleju, paliwa, 
* filtry przemysłowe, hydrauliczne 
* szeroki wybór tłumików 
* tarcze, bębny, klocki i szczęki hamulcowe 
* amortyzatory, sprężyny zawieszenia 
* części układu kierowniczego i zawieszenia 
* paski klinowe, rozrządu i rolki napinaczy, itp ... 
* TRANSPORT DO 1,5 TONY-CHŁODNIA BUS 

e Wykonujemy: Wszelkiego rodzaju naprawy mechaniczne 
samochodów osobowych i dostawczych 

e Zapewniamy kompleksową obsługę Klienta oraz niskie ceny!!! 

e Upusty dla stałych klientów!!! 

ZAPRASZAMY 
CODZIENNIE W GODZ. 8:00 -17:00 
W SOBOTY W GODZ. 8:00 • 13:00 

ERGO 

-~HESTIA® 
ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne, firm i inne ... 

Szkło 

Porcelana 
Art. gospodarstwa dom.owad 
Kosmetyki 

Chemia i>-"" _LIPNO 
Upominki ~0 'tL Spółdzielcza 4 

O
~~· tel. 661738390 

ft~ godz. otwarcia 
, pn. - pt. 8.00 - 17.00 

sobota 9.00 - 13.00 

Promocja! 
Drut spawalniczy 0,8x5 kg - 33 zł 



Spółdzielcza Grupa Bankowa 
SGB Poznański Bank Spółdzielczy 

Rok zał. 1894 

Głos Lipna 
,--------------------~ 

RADOMICKO 22 64-111 LIPNO 
tel. 0-65 534 03 05 0-695 795 902 

Wyłączny dystrybutor - na terenie gminy Lipno 
firmy NEOROL 

Polskiego Koncernu Paszowego 
zaprasza klientów detalicznych i hurtowych do zakupu 

Pasz i koncentratów 
dla wszystkich gatunków zwierząt 

Zdrowych i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz 

szczęśliwego Nowego Roku 2010 

Zapraszamy codziennie od 9.00 do 17.00,w soboty od 9.00 do 13.00. 
Po uzgodnieniu telefonicznym - 24 godz., 7 dni n tygodniu. 

- -

NAJLEPSZE KUCHNIE ' • 
NAJLEPSZE SZAFY ! 
NAJLEPSZE MEBLE 
Mflłlflłlf.1nars-pol.pl 

' • 
64-115 Wilkowice, ul. Magazynowa 15, tel. 698 711 642 

Czynne: poniedziałek - piątek 8. 00-16. 00, w soboty 8. 00-13. 00 


