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Rozpoczynają się wakacje, dla wielu to czas wypoczynku. Życzę
uczniom, i wszystkim wypoczywającym na terenie naszej gminy, wielu pogodnych i słonecznych dni. Zachęcam zwłaszcza turystów do poznawania
lokalnej, goskiej, tradycji i kultury. Wierzę, że będą to jedne z najmilszych
wakacji w Waszym życiu i że odwiedzicie nas w przyszłym roku.
Miesiące letnie to dla wielu wypoczynek. Nie zapominam jednak o rolnikach, dla których to okres wytężonej pracy. Mam nadzieję, że
tegoroczne plony będą pomyślne, a słoneczne dni, tak drogie turystom, pomogą Wam szczęśliwie zakończyć żniwa
Z najlepszymi życzeniami wójt Gminy Lipnica

AndrzejLemańczyk

Pierwszy Orlik w gminie Lipnica
wiecej na str. 3
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ZMIANY W URZĘDZIE GMINY

Nowy referat, nowy kierownik

Od kilku miesięcy w Urzędzie Gminy funkcjonuje nowy referat. Od marca ma
on także nowego kierownika.

Referat Inwestycji, Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej działa od lutego.
Od marca na jego czele stoi
Marcin Kiedrowski. Dotychczas pracował jako asystent
kierownika budowy u lokalnego przedsiębiorcyprodukującego domy w konstrukcji
szkieletowej. Po uzyskaniu
uprawnień w zakresie projektowania i kierowania robotami
budowlanymi
w
specjalności konstrukcyjnobudowlanej został kierownikiem produkcji na rynek
skandynawski. Jak sam mówi scalenie dotychczasowych referatów w jeden
nowy obyło się bez kłopotów organizacyjnych. Głównie dzięki zgranemu i
dobranemu zespołowi osób
go tworzących. To dzięki
nim udało mu się tak szybko
zaznajomić z bieżącymi spra-

Lipnicy, a także 700. metrowy odcinek w Ostrowitem,
jak również na odcinku w
stronę Prądzony.
Obecnie w referacie przygotowywana
jest
dokumentacja, a
także wnioski o
dofinansowanie
budowy kanalizacji miejscowości
Borzyszkowy i
Gliśno Wielkie.
Nowy kierownik Referatu Inwestycji, Infra- Sporządzana jest
struktury i Gospodarki Komunalnej, Marcin
dokuKiedrowski pracuje w Urzędzie Gminy od również
marca.
mentacja na budosportowych-wielofunkcyjne- wę nawierzchni na ul.
go w Brzeźnie Szlacheckim i Polnej, a także pozostałych
Orlika w Lipnicy. Na ich wy- drogach znajdujących się na
konanie pozyskano już środ- nowym osiedlu w Lipnicy.
ki z zewnątrz. Dodatkowo Złożono także wniosek do
zakończono także kolejny Grupy Działania Sandry
etap budowy gminnej kanali- Brdy na zagospodarowanie
zacji we wsiach Ostrowite i plaży nad jeziorem WiejPrądzona. Wykorzystano tak- skim w Łąkiem. Przygotoże 1250 ton tłucznia na re- wywana jest również
monty
dróg,
które koncepcja budowy domu
przeprowadzono praktycznie kultury w Lipnicy. Poza tym
w większości sołectw na tere- cały czas sprawowany jest
nie gminy. Położono nowy nadzór nad już rozpoczętymi
asfalt na ul. Kaszubskiej w inwestycjami.
wami i inwestycjami.
W nowej pracy za duży sukces uważa przygotowanie budowy
dwóch
boisk
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Gmina stawia na sport
Po boisku wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół w
Lipnicy, i podobnym przewidzianym dla Brzeźna
Szlacheckiego, przyszedł
czas na Orlika. Ogłoszono
już przetarg na jego budowę.

Nowy obiekt powstanie nieopodal obecnego boiska gminnego przy ul. Polnej, na
nowym osiedlu. Plan obejmuje budowę boiska do piłki nożnej ze sztuczną murawą i
drugiego, mniejszego, wielofunkcyjnego z poliuretanową
nawierzchnią. Przed zamknięciem numeru nie wiadomo by-

ło jeszcze ile pieniędzy także wniosek do Ministerpochłonie nowa inwestycja. stwa Sportu i Turystyki.
Oferty na budowę składać bo- Do piątku 24.06. można
było z kolei składać oferty
na budowę boiska
wielofunkcyjnego w
Brzeźnie
Szlachecwiem można było do 27.06. kim, które będzie podobne do
Już teraz jednak gmina ma za- tego, znajdującego się w Lippewnione ponad 330 tys. zł z nicy. Na ten cel pozyskano
Urzędu Marszałkowskiego. już z ministerstwa 200 tys.
Na kwotę 500 tys. złożono zł.

Głosuj na plac

Kiedrowice, Osusznica i Prądzona mają szansę na plac
zabaw w swojej miejscowości. Wszystko zależy od...
mieszkańców gminy.

Gmina Lipnica przystąpiła
do projektu „100 placów zabaw na 100 lat Nivea”, wyznaczając trzy wsie, w których
miałyby powstać place zabaw. Wspomniany projekt realizuje firma Nivea. Chce ona

w ten sposób zrealizować marzenia nie tylko rodziców, ale
przede wszystkim najmłodszych dzieci o budowie własnego placu zabaw. Konkurs
trwa do 31.10.2011 r.
Z naszej gminy zgłoszono
Kiedrowice, Osusznicę i Prądzonę. By powstały w nich
wspomniane place, na każdą
z lokalizacji musi oddać
swój głos jak największa licz-

ba osób. Codziennie można
oddać jeden. Głosować można wchodząc na stronę internetową www.100latnivea.pl
lub odwiedzając stronę
www.lipnica.pl, gdzie, w zakładce aktualności, przy opisie akcji znajduje się
bezpośredni link do danej
miejscowości.
Zagłosuj, pomóż w rozwoju wsi.
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KOLEJNY ETAP ZAKOŃCZONY

Kanalizacja, a droga przy okazji
Zakończono
instalowanie
kanalizacji w kolejnych
dwóch wsiach naszej gminy.

Firma Eko-Instal ze Studzienic położyła sieć kanalizacyjną w miejscowościach
Ostrowite i Prądzona kładąc
w nich blisko 15 km rur. W
pierwszej z tych miejscowości
podłączono 40 gospodarstw,
w drugiej zaś ok. 35. Obecnie
przygotowywana jest doku-

Borzyszkowy i
Gliśno Wielkie.
Przy okazji budowy kanalizacji
wyremontowano
także drogę prowadzącą z Ostrowitego do Prądzony.
Nie tylko położono
nową nawierzchnię
na tym odcinku,
Do gminnej sieci kanalizacyjnej w Ostrowi- ale również wylatym podłączono 40 gospodarstw.
no nowy asfalt na
mentacja na budowę kanalizaodcinku
ok.
cji w miejscowościach Ostrowitego. 700 m w stronę

Gminny urzędnik u każdego w domu
Zamiast tracić czas na wizytę w urzędzie teraz każdy,
kto ma internet, może pobrać odpowiedni wniosek z
gminnej strony.

Wprawdzie poradnik interesanta dostępny na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lipnicy
(www.bip.lipnica.pl) istnieje
już ładnych parę lat, ale od
niedawna znacznie rozszerzo-

no jego możliwości przez dodanie nowych wzorów
wniosków. Teraz zamiast odwiedzać urząd w Lipnicy,
można odwiedzić go o dowolnej porze w zaciszu własnego domu.
Poradnik podzielony jest
na referaty. Znaleźć w nim
możemy wnioski m.in. zezwalający na wycinkę drzew, o
wydanie decyzji o warunkach

zabudowy i zagospodarowania terenu, o wydanie dowodu
osobistego, o wymeldowanie,
bądź zameldowanie osób, o
wpis do ewidencji działalności gospodarczej, o sporządzenie aktu urodzenia, zgonu, o
przyznanie pomocy socjalnej,
dotyczące świadczeń rodzinnych, a także różnego rodzaju
informacje jak chociażby te
dotyczące podatku rolnego.
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UCHWAŁY RADY GMINY
styczeń - czerwiec 2011

Lp.

Data

Nr uchwały

Dotyczy

1.

25.02.

V/11/11

uchwalenia budżetu Gminy Lipnicy na rok 2011

2.

25.02.

V/13/11

wyrażenia zgody na nieodpłatne
przekazanie gminie Sierpc samochodu pożarniczego marki Żuk

V/14/11

zasad i warunków wyłapywania
bezdomnych zwierząt na terenie
gminy Lipnica oraz zapewnienia
im dalszej opieki

V/15/11

wyrażania zgody na wyodrębnienienie w budżecie gminy na rok
2012 środków stanowiących fundusz sołecki

V/21/11

programu i trybu współpracy
Gminy Lipnica z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku

VI/26/11

zaciągnięcia kredytu na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz częściowe sfinansowanie planowego deficytu
budżetu Gminy Lipnica

3.

4.

5.

6.

25.02.

25.02.

25.02.

25.03.
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Data

7.

8.

Nr uchwały
25.03.

29.04.

Dotyczy

VI/29/11

zmiany Uchwały Nr XX/183/05
Rady Gminy w Lipnicy z dnia
11 kwietnia 2005 r. w sprawie
sprzedaży działki położonej w
Borowym Młynie

VIII/33/11

wyrażenia woli lokalizacji elektrowni wiatrowych w Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
na terenie gminy Lipnica

9.

10.06.

X/42/11

10.

10.06.

X/45/11

udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Bytowskiemu przeznaczonej na remont nawierzchni drogi na odcinku Kiedrowice
- Zapceń
wydzierżawienia na okres 20 lat
dna jeziora Gliszczonek w celu
ułożenia kolektora ciepła

Poza wymienionymi wyżej uchwałami Rada Gminy od stycznia tego roku
do 10.06. podjęła jeszcze 35 innych. Wszystkie są dostępne na stronie
Urzędu Gminy (www.bip.lipnica.pl).

Panorama Lipnicka | kwiecień-czerwiec 2011 r.

7

HARPAGAN W LIPNICY

Zachwyceni krajobrazem, tonęli w piasku

piasek, który dał im się we
znaki. Wielu z nich jednak
zapewniało, że w najbliższym czasie znów do nas powrócą, tym razem w ramach
wypoczynku.
To jedHarpagan to organizowanak
nie jeny cyklicznie rajd na oriendyna
tego
tację. Biorą w nim udział
typu imuczestnicy z całej Polski,
preza w
którzy rywalizują na tragminie
sach o łącznej długości 450
Lipnica.
km. W tym roku odbyła się
W sobotę
41. jego edycja, a rajd zor28.05.
ganizowano na terenie naprzez Lipszej gminy. Otwarcie
nicę przeodbyło się w piątek 15.04.
jechali
O godz. 21:00 wystartowali
uczestnicy tras pieszej, któ- W zorganizowanym w Lipnicy Harpaganie wzięło udział rowerzyści biorąrzy mieli do pokonania 100 blisko 900 osób.
cy
udział
w
KaszebeRunda.
ny.
Najlepszym
z
nich
okazał
km w czasie nie dłuższym
niż 24 h, a także trasy miesza- się Piotr Borzyszkowski z Udział w nim biorą zarówno
nej (50 km pieszo, 100 km ro- Lipnicy, który na trasie pie- amatorzy jak i zawodowcy.
werem, w czasie nie szej znalazł się na 85. miej- Start i meta mieszczą się w
dłuższym niż 18 h). Kilka go- scu na łączną liczbę 574 Kościerzynie, a uczestnicy
mają do pokonania 215 km.
dzin później, wczesnym ran- startujących.
Celem nie jest zajęcie okreW
komentarzach
uczestnikiem, o godz. 6:30,
ślonego miejsca, ale zmieków
najczęściej
pojawiał
się
wystartowali rowerzyści. Do
rzenie się z samym sobą i
zachwyt
nad
pięknem
krajopokonania mieli 200 km w
czasie nie dłuższym niż 18 h. brazu i lekkie narzekanie, pobicie własnego rekordu w
Najlepszym pokonanie wy- zwłaszcza rowerzystów, na kolejnej edycji.
W nocy, nieważne czy pieszo, czy na rowerze; blisko
900 śmiałków z całej Polski
rywalizowało w zorganizowanym na terenie naszej
gminy 41. Harpaganie.

znaczonego odcinka zajęło
odpowiednio: trasy pieszej
12 h, mieszanej 13h 30 min,
rowerowej 10h 54 min. W rajdzie swoich sił spróbowali
także mieszkańcy naszej gmi-
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Kino polskie, przeboje światowe czyli festyn
jak się patrzy
przeboje śpiewane po
kaszubsku. W tym dniu
przeprowadzono bowiem finał II Kaszubskiego
Festiwalu
Polskich i Światowych
Przebojów (więcej o
nim czytaj na str. 10).
Poza występami na

Sporo mieszkańców gminy wzięło udział w festynie. Czekały na
nich różne atrakcje, m.in. ubijanie białek na czas (fot. poniżej).
Wiatr, chłód i słońce schowane za chmurami - aura
niezbyt sprzyjająca zabawie. Mieszkańców gminy
Lipnica takie warunki jednak nie odstraszają.

W tym roku przypadała
220. rocznica uchwalenia
Konstytucji 3 maja. Podobnie jak w ubiegłych latach i
tym razem z tej okazji zorganizowano w Lipnicy festyn.
Początkowo pogoda nie zachęcała do uczestnictwa. Później jednak zza chmur
wyjrzało słońce, a wiatr jakby nieco ustał. Można więc

było korzystać z aktrakcji
przygotowanych przez organizatorów. Niemałe zaskoczenie wśród uczestników
wywołały polskie i światowe

przybyłych czekały liczne
konkursy. Jednym z nich było ubijanie białka na czas.
Nagrodę, mikser, wygrała
Alicja Chamier-Ciemińska z
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Gliśna Wielkiego. Mikrofalówka za najszybsze wieszanie prania trafiła w ręce
Pauliny Adamczyk i Macieja
Mampe.
Poza zabawą na festynie
zorganizowanym na boisku
sportowym, można było także
wybrać się do miejscowej
szkoły, gdzie zorganizowano
kino. Wyświetlano dwa filmy.
Pierwszy z nich „Miasto z morza” opowiada o miłości głównego bohatera do Kaszubki,
ich losy wplecione są w histo-

9

rię budowy Gdyni. Drugi pt. śniewski padł”, którego pre„Czarny Czwartek. Janek Wi- miera odbyła się w lutym tego
roku, przypomina o tragicznych
wydarzeniach z
grudnia 1970 r.
Na zakończenie festynu zagrał
zespół
Fucus, który w
swoim repertuUczestnicy festynu w Lipnicy zmagali się w licz- arze ma także
nych konkursach, m.in. w wieszaniu prania na kaszubskie pioczas.
senki.

Abë żóden Kaszëba sã nie wstydzëł pò
kaszëbskù gadac

piosenkami raczyli zgromadzonych. Poza
nimi zaprezentowano także
W niedzielę 29.05. w
kaszubskie tańBrzeźnie Szlacheckim już
ce.
po raz XIX odbył się
Podczas
Gminny Przegląd TwórGminnego Przeczości
Kaszubskiej.
glądu wystąpili
Zorganizowano go pod Już od najmłodszych lat dzieci troszczą się o rodną laureaci II Kahasłem „Je ju wieldżi mowę.
szubskiego
czas abë żóden Kaszëba
utworami zaśpiewano na nim Przeglądu Polskich i Światosã nie wstydzëł pò kaszëbskù również te w języku polskim. wych Przebojów, jak również
gadac”. Poza kaszubskimi Uczestnicy nie tylko samymi zespół „Kaszuby” z Karsina.
Tańce, śpiewy i zabawa, a wszystko to w
trosce o język kaszubski.
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Frank Sinatra w rodnej
mowie

Budki Suflera, Ani Wyszkoni
czy Franka Sinatry. Reprezentanci naszych szkół zajęli: w
kategorii szkół podstawowych
Już po raz drugi Zespół wyróżnienie za język kaszubSzkół w
Lipnicy
przy
współudziale
lipnickiego
oddziału
Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego
i Urzędu
Koncer laureatów II Kaszubskiego Festiwalu Polskich
Gminy
Światowych Przebojów uświetnił festyn zorganizozorganizo- iwany
3.05.
wał Kaszubski Festiwal Polskich i ski, które trafiło do Józefa
Światowych Przebojów. Tym Prądzyńskiego z Zespołu
razem zmieniono nieco Szkół w Lipnicy, w kategorii
formułę występów, przekłada- szkół gimnazjalnych I miejsce
jąc koncert finalistów na nie- zajęła Magdalena Prądzyńska
dzielny festyn z okazji również z ZS w Lipnicy, wyrocznicy uchwalenia Konstytu- różnienie zaś Marzena Cicji 3 maja. Wszystko po to by chosz z Zespołu Szkół w
zaprezentować nie tylko miesz- Brzeźnie Szlacheckim.
kańcom gminy piękno kaszub- Celem konkursu jest nie
skiej mowy. W tym roku tylko promowanie języka kawykonano przeboje m.in. Edy- szubskiego, ale także muzyki
ty Górniak, Moniki Brodki, wśród dzieci i młodzieży.

Przeboje Bajmu, Perfectu
czy Budki Suflera po kaszubsku - brzmi niemożliwie?
Nie na Gochach.

Gotowały i
śpiewały

Ciasta, zupy, surówki. Jak
je przyrządzić? Tego m.in.
dowiedziały się panie, które wzięły udział w kursie
gotowania zorganizowanym w Brzeźnie Szlacheckim.

Zainteresowanie nim było
spore, ostatecznie wybrano
20 uczestniczek, które pod
okiem Anny Balcerzak uczyły
się jak przygotowywać różnego rodzaju potrawy, także te
kaszubskie. Poza tym panie
również wspólnie śpiewały
regionalne piosenki. Nad poprawnością ich wykonania
czuwała nauczycielka języka
kaszubskiego w miejscowej
szkole, Ewa Brzezińska.
Autorką przedsięwzięcia
była przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,
Bożena Baumgart.

W kursie gotowania zorganizowanym w Brzeźnie Szlacheckim
wzięło udział 20 pań.

11

Panorama Lipnicka | kwiecień-czerwiec 2011 r.

Bo bieg to zdrowie
Już po raz XIII z okazji
uchwalenia Konstytucji 3
maja zorganizowano w Lipnicy biegi przełajowe.

Impreza ma na celu propagowanie zdrowego trybu życia, a przede wszystkim
aktywności fizycznej i jej najprostszej formy, czyli biegów. W sobotę 30.04. nad
jeziorem Głęboczek zebrali

się uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjów, by zmierzyć
się z przygotowaną
trasą.
Organizatorami biegów byli Urząd Gminy
oraz Uczniowski Klub
Sportowy „TROPS” z
Lipnicy. Impreza od- Uczniowie szkół podstawowych i gimnabyła się w ramach zjów rywalizowali w biegach w ramach
Cross Festiwal.
Cross Festiwal.

Repòrtersczé ùczbòwé zajmë na Gòchach
Gochy, nieco zapomniane,
pomijane w różnego rodzaju badaniach naukowych.
Czy może być na nich coś
ciekawego? Okazuje się, że
tak.

Przez trzy dni w dniach od
20. do 22.05. nasz region odwiedzili miłośnicy kaszubszczyzny, którzy próbują
swoich sił w pisaniu reportaży w rodnej mowie. W warsztatach wzięli udział m.in.
studenci z Uniwersytetu
Gdańskiego, a także z Akademii Pomorskiej w Słupsku.
Pierwszy dzień w całości po-

święcono na teorię. Swoim
doświadczeniem podzielił się
z uczestnikami redaktor naczelny kaszubskiego pisma
„Pomerania”, Edmund Szczesiak, który opowiadał m.in. o
tym co zrobić, gdy zabraknie
tematu. Z kolei prof. Jolanta
Maćkiewicz czuwała nad językową stroną przyszłych
prac. Odpowiadała także na
pytania dotyczące poprawnego redagowania tekstów.
Po teorii przyszedł czas na
praktykę. Uczestnicy nie tylko zachwycili się pięknem
krajobrazu, ale przede wszytskim mieszkającymi u nas pa-

sjonatami. Na reportaże
przyjdzie nam poczekać do
jesieni. Niemniej już tydzień
później 28.05. w Radiu
Gdańsk w Magazynie kaszubskim można było posłuchać audycji, do której
materiał został zebrany przy
okazji warsztatów. Był to
wywiad z Rafałem Maliszewskim o obronionej przez
niego pracy doktorskiej dotyczącej naszego regionu.
Warsztaty zorganizował
bytowski oddział Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego
przy wsparciu m.in. Urzędu
Gminy Lipnica.

12

Panorama Lipnicka | kwiecień-czerwiec 2011 r.

DANE KONTAKTOWE W URZĘDZIE GMINY LIPNICA
p
i
ę
t
r
o

Pok.
11. Wójt
13. Sekretarz
12. Sekretariat
15. Kasa i podatki
19. Biuro Rady

59-82-17-089

16. Gminny Zespół Oświaty

59-82-17-086

Referatu Inwestycji, Infra7. Kierownik
struktury i Gospodarki Komunalnej

59-82-17-087

p
Inwestycji, Infrastruktury i
a 5-6. Referat
Gospodarki Komunalnej
r
t
e
gospodarcza, GKRPA
r 1. Działalność
Kadry
9. Ewidencja Ludności i Dowody
Osobiste, Ochotnicze Straże Pożarne
Urząd
3. cywilna Stanu Cywilnego, obrona
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
Oczyszczalnia ścieków w Upiłce

PA N O R A M A
L I P N I C K A

59-82-17-081
59-82-17-082
59-82-17-080
59-82-17-084

59-82-17-090
59-82-17-092
59-82-17-091
59-82-17-080
59-82-17-097
59-82-17-095

wojt@lipnica.pl
gmina@lipnica.pl
sekretarz@lipnica.pl
sekretariat@lipnica.pl
z.topka@lipnica.pl
m.pradzynska@lipnica.pl
biurorady@lipnica.pl
u.szulc@lipnica.pl
j.majchrowska@lipnica.pl
a.myszewska@lipnica.pl
m.kiedrowski@lipnica.pl
a.pradzynska@lipnica.pl
k.kiedrowska@lipnica.pl
a.chamier-cieminska
@lipnica.pl
w.trzecinski@lipnica.pl
a.wiese@lipnica.pl
m.swiontek-brzezinski
@lipnica.pl
b.gawron@lipnica.pl
p.biela-labun@lipnica.pl
z.richter@lipnica.pl

59-82-17-096 usc@lipnica.pl
59-82-17-093 gops_lipnica_spr@wp.pl
59-82-17-088
668-047-785 os@lipnica.pl

Urząd Gminy Lipnica

ul. Słomińskiego 19
77-130 Lipnica
Fax. 59 82-18-317
http://bip.lipnica.pl
www.lipnica.pl

