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W szkołach zabrzmiał już pierwszy dzwonek. Dzieci, choć pewnie niezbyt
chętnie, zasiadły znów w ławkach. Turyści zaś wrócili do domów. W te
wakacje pogoda ich nie rozpieszczała. Mam nadzieję, że pomimo tego
poznali bogatą goską historię i kulturę. Uwięzieni przez deszcz w domach
skosztowali zaś pysznych kaszubskich dań.
Tegoroczna aura nie sprzyjała również rolnikom, utrudniając im zbiory.
Pomimo tego potrafili i za to podziękować, czego wyrazem były Gminne
Dożynki
Wszystkim przesyłam najlepsze życzenia - wójt Gminy Lipnica

AndrzejLemańczyk

Kaszubi Turków przegonili
wiecej na str. 6
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DOFINANSOWANIE Z ARiMR

365 mln do podziału

Zakup maszyn i urządzeń,
zagospodarowanie terenu,
przebudowa lub remont budynków niemieszkalnych,
na te i inne cele można złożyć wniosek o dofinansowanie
z
Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wsparcie z ARiMR można
uzyskać w ramach „Różnicowania działalności nierolniczej”.
Rozpatrywanie
wniosków przebiegać będzie
w dwóch etapach. W pierwszym do 14.10. przyjmowane
będą te dotyczące wytwarza-

nia biogazu rolniczego lub
energii elektrycznej z biogazu. W drugim od 17.10. do
4.11. składać należy wnioski
o pomoc związaną z innymi
inwestycjami. Wśród nich
wyróżnia się m.in. zakup maszyn, urządzeń, narzędzi,
sprzętu komputerowego do
prowadzonej działalności pozarolniczej, koszty rozbiórki
i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki, zagospodarowanie
terenu czy przebudowa połą-

czona z modernizacją budynków mieszkalnych lub
niemieszkalnych. Pełna lista
działalności liczy około 400
pozycji.
Agencja może dofinansować do 50% kosztów inwestycji. Kwota ta nie może
jednak przekroczyć 100 tys.
zł.
Więcej informacji można
uzyskać w oddziałach
ARiMR lub na stronie internetowej www.dofinansowaniedlafirm.pl.

NOWY WODOCIĄG I MODERNIZACJA STACJI

Popłynie woda

Ponad 13 km liczyć będzie
nowa sieć wodociągowa,
która obejmie m.in. miejscowości Osowo Małe i Duże.
Zmodernizowana zostanie
także stacja wodociągowa
w Brzeźnie Szlacheckim.

Na grudzień przyszłego
roku planowane jest zakończenie budowy wodociągu
biegnącego z Osusznicy,
przez Klewiska, Osowo Ma-

łe i Duże, Osówek, Dampel
do Prądzony. Wraz z przyłączami liczyć będzie ponad
13 km. W ten sposób do
gminnej sieci podłączonych
zostanie około 40 gospodarstw.
W ramach tej inwestycji
wybudowany zostanie także
wodociąg łączący Brzeźno
Szlacheckie z Brzozowem o

długości ok. 3 km. Zmodernizowana zostanie również
stacja wodociągowa w
pierwszej z tych miejscowości. Koszt inwestycji
wyniesie ponad 1,5 mln zł.
Na ten cel z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 767 804
zł.
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Chętni na przydomowe
Budowa gminnego systemu
kanalizacji ruszyła pełną
parą. Niektórych gospodarstw jednak nie obejmuje. Wyjściem dla nich są
przydomowe oczyszczalnie.

gdzie z przyczyn ekonomicznych poprowadzenie sieci
kanalizacyjnej jest nieopłacalne.
W tej sprawie wśród
mieszkańców przeprowadzo-

Na ich budowę gmina
starać się będzie o dofinansowanie z
Narodowego
Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Zanim to jednak Być może już wkrótce podobne przydomowe
nastąpi należy oczyszczalnie powstaną na Gochach.
zgromadzić chętnych na tę ne będą konsultacje.
formę oczyszczania ścieków. Wyłoniona zostać musi także
Wiadomo bowiem, że wyłą- firma, która zajmie się ich
czeni z dofinansowania są ci, budową. Wstępne spotkanie
którzy mieszkają na obsza- zainteresowanych przydorze, gdzie istnieje możliwość mowymi oczyszczalniami
podłączenia do zbiorczej sie- odbędzie się we wtorek
ci kanalizacyjnej, a także ci, 18.10. o godz. 19:00 w Zektórzy przed 2020 r. do takiej spole Szkół w Lipnicy.
sieci zostaną podłączeni. W Program, w ramach którepraktyce montaż przydomo- go gmina chce pozyskać
wych oczyszczalni dotyczy środki, wdrażany jest w lamieszkańców wybudowań tach 2011-2015.
lub odległych miejscowości,
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WSPARCIE Z MÒRÉNCZI

Jest trawa,
będzie plac

Już w przyszłym roku
mieszkańcy Łąkiego odpoczywać będą na nowym
placu, który powstanie nad
jeziorem Wiejskim. Koszt inwestycji to nieco ponad 550
tys. zł.

Obecnie teren pod nowy
plac jest porośnięty trawą i
nieużywany. Od przyszłego
roku miejsce to zmieni się nie
do poznania. Nad jeziorem
wybudowane zostaną m.in.
dwa pomosty z dębowych bali, plaża, chodnik, ścieżka wysypana kruszywem, a ponadto
boisko do gry w siatkówkę
plażową. Nie zapomniano
także o najmłodszych, którzy
do dyspozycji mieć będą plac
zabaw wyposażony m. in. w
tradycyjne huśtawki, a także
te dwuosobowe. Koszt zagospodarowania terenu wyniesie
ponad 550 tys. zł. Na ten cel
gmina już pozyskała blisko
470 tys. z Lokalnej Grupy
Rybackiej „Mòrénka”. Jest to
najwyższa kwota spośród
przyznanych dotacji dla samorządów.

4

Panorama Lipnicka | lipiec-wrzesień 2011 r.

Zielone grzanie

Poprzednia długa zima dała
co niektórym w kość. Już teraz warto zastanowić się jak
zaoszczędzić na ogrzewaniu
w nadchodzącym sezonie.
Być może rozwiązaniem są
kolektory słoneczne.

Wykorzystują one promieniowanie słoneczne jakie dociera na Ziemię i przetwarzają
ją na ciepło, które może służyć do podgrzania wody lub jako
dodatkowe źródło
ogrzewania mieszkania. Przy
instalacji nie musimy ponosić
całego kosztu sami. O dotację

za pośrednictwem banku mo- nej. Udziela on 45% zwrotu
żemy zwrócić się do Narodo- kredytu zaciągniętego na ten
cel. By go otrzymać należy w banku przedstawić m.in. akt własności
budynku, umowę przedwstępną z wykonawcą,
kosztorys, a także ocenę
zdolności kredytowej.
Szczegółowe informacje uzyskać możemy
Kolektory słoneczne to jedna z form w Banku Spółdzielczym
wykorzystywania energii z przyrody. w Bytowie lub innym
wego Funduszu Ochrony współpracującym z NFOŚrodowiska i Gospodarki Wod- ŚiGW.

Z prawem za pan brat
„Bliżej prawa” to projekt na
bezpłatne porady prawne i
obywatelskie realizowany
przez Fundację Rozwoju Lokalnego Parasol.

Fundacja wygrała konkurs
ogłoszony przez Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej.
W jego ramach organizowane
są bezpłatne porady prawne.
Udzielane są one trzy razy w
tygodniu w Bytowie, a w naszej gminie raz w miesiącu.
Do pracownika pełniącego
dyżur zgłaszać się można
praktycznie ze wszelkiego rodzaju sprawami. Od zasad

dziedziczenia, egzekwowania
alimentów, prawa konsumenta, poprzez sposoby uzyskania
orzeczenia
o
niepełnosprawności, przemoc
w rodzinie, szkole, na mobbingu kończąc. Na spotkaniu
można również uzyskać informacje jak sporządzić różnego
rodzaju pisma urzędowe.
Przed pierwszą wizytą należy
uporządkować fakty, przypomnieć sobie jak najwięcej
szczegółów danej sprawy, a
także zgromadzić oryginały
lub kopie dokumentów jej do-

tyczących. Warto również
umówić się na wizytę pod nr.
tel. (59) 307-00-10. Pozwoli
to nie tylko nam, lepiej przygotować się do spotkania.
W Lipnicy pracownicy
Fundacji udzielają porad w
Domu Strażaka. Najbliższe
spotkanie odbędzie się w
czwartek 20.10. od godz.
8:00 do 11:00. Informacje o
kolejnych znaleźć można na
tablicach ogłoszeń oraz stronach internetowych gminy
(www.lipnica.pl,
http://bip.lipnica.pl).
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UCHWAŁY RADY GMINY
lipiec - sierpień 2011

Lp.

Data

Nr uchwały

Dotyczy

1.

19.07.

XI/46/11

wprowadzenia zmian w budżecie
gminy na rok 2011

2.

19.07.

XI/47/11

dokonania zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej dla Gminy
Lipnica

3.

19.07.

XI/48/11

odwołania skarbnika gminy

4.

23.08.

XII/49/11

powołania skarbnika gminy

5.

23.08.

XII/50/11

wprowadzenia zmian w budżecie
gminy na rok 2011

6.

23.08.

XII/51/11

uchwalenia Statutu Gminy
Lipnica

XIII/54/11

udzielenia dotacji na prace konserwatorskie w kościele w Borzyszkowych

7.

22.09.

Poza wymienionymi wyżej uchwałami Rada Gminy od 10.06. do 22.09. podjęła jeszcze 12 innych. Wszystkie są dostępne na stronie Urzędu Gminy
(www.bip.lipnica.pl).
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INSCENIZACJA W BRZEŹNIE SZLACHECKIM

Oddział rekrutów Turków przegonił

Na tegorocznej inscenizacji
wiedeńskiej wiktorii niespodzianek nie było. Turcy rozgromieni uciekli, a Kaszubi
powrócili w glorii chwały.
Wszystko za sprawą oddziału rekrutów.

na przestrzeni wieków. Do
gustu oglądającym przypadł
zwłaszcza skecz prezentujący młodego chłopaka, który
zgodzi się pójść na tańce z
dziewczyną tylko wtedy, kie-

rozlegały się armatnie wystrzały. Cierpliwość widzów
wynagrodziło wspaniałe widowisko. Nawet padający
deszcz nie zdołał go popsuć.
Wojska polskie pokonały

Inscenizacja bitwy pod
Wiedniem już na stałe wpisała się w kalendarz gminnych imprez. W tym roku
w niedzielę 18.09. do
Brzeźna Szlacheckiego
zjechali nie tylko mieszkańcy Gochów, ale również goście z innych
miejscowości. Przed inscenizacją ustawiali się w kolejce, by skosztować
przyrządzonych na różne W tym roku polskie wojsko zasilił kilkunastoosobowy oddział kasposoby ryb. Przed sceną z szubskich rekrutów.
kolei spora grupa oglądają- dy jej ojciec przepisze mu Turków i obroniły Wiedeń.
Zgodnie z goską tradycją,
cych podziwiała występy cztery morgi ziemi.
młodych piosenkarzy czy tan- Wszyscy czekali jednak Polaków wspomógł oddział
rekrutów.
cerzy. Ci ostatni zaprezento- na rozpoczęcie inscenizacji. kaszubskich
wali się w różnych układach Zwłaszcza, że ich uwagę w Zwerbowani oni zostali spochoreograficznych.
Były tę stronę skutecznie przycią- śród publiczności, a przed
więc tańce inspirowane moty- gali rycerze, których w tym samą walką odbyli musztrę i
wami orientalnymi czy kow- roku było znacznie więcej krótkie przeszkolenie rycerbojskimi. Gromkim brawami niż w latach ubiegłych. W skie. W walce godnie reprepubliczność nagradzała wy- sumie w samej bitwie wzię- zentowali swój region i
stępy kabaretu, który pokazy- ło udział ponad sto osób. Co ostatecznie zmusili Turków
wał różne historie miłosne chwilę, donośnym hukiem, do ucieczki z pola walki.

Panorama Lipnicka | lipiec-wrzesień 2011 r.

7

GMINNE DOŻYNKI W WOJSKU

Dziękowali za plony

Na niecodzienny widok mogli się natknąć ci, którzy w
pierwszą niedzielę września udali się do Wojska.
Przy wjeździe natknęli się
na różne postacie odpoczywające na balotach słomy.
Nie byli to jednak wyjątkowo zmęczeni pracą mieszkańcy, a dekoracja wykonana na
Gminne Dożynki.

Tradycyjnie już Mszą św.
rolnicy z terenu gminy Lipnica dziękowali za plony. W tym
roku odprawiona została w niedzielę 4.09. o godz. 13:30 w
Wojsku. Przewodniczył jej ks.
RyszardGórny, proboszcz parafii w Borzyszkowych. Po niej
wójt, wspólnie ze starostami
dożynkowymi Małgorzatą i
Pawłem Sabiszami, podzielił
się chlebem z uczestnikami.
Następnie przyszedł czas na
zabawę. O kaszubski akcent
zadbały prowadzące Anna
Gliszczyńska i Irena Lew Kiedrowska. Swoimi piosenkami
zgromadzonych bawił Andrzej Rosiewicz. Twardy
orzech do zgryzienia miała
natomiast komisja oceniająca w tym roku wieńce dożynkowe. Ostatecznie za

najpiękniejszy uznano
ten wykonany przez
sołectwo
Prądzona.
Kolejne
miejsca zajęły Łąkie i
Mielno. Ci,
którzy opadli nieco z Słoneczna pogoda zgromadziła na dożynkach w
sił, posilili Wojsku wielu uczestników.
się przygotowanym darmo- ciastami. Gminne dożynki
wym bigosem i upieczonymi zakończyła zabawa taneczprzez miejscowe gospodynie na.

Wpierw marynarze, a później Indianie w te wakacje opanowali Lipnicę. To jednak nie żaden napad, tylko zorganizowane przez Bibliotekę Publiczną w Lipnicy spotkania dla dzieci pod nazwą „Ahoj
przygodo!”. W jej ramach najmłodsi uczyli się wiązać różnego rodzaju węzły, a także dowiedzieli się jak żyli i czym zajmowali się
Indianie.
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Ryby w deszczu łapali

Jaki jest herb Kaszub? Beczka śledzi a na niej Kaszub
siedzi. To żartobliwe powiedzenie stało się podstawą
hasła promującego ryby
słodkowodne i morskie. A
jak one smakują, przekonali
się uczestnicy Swiãta Mòrénczi.

W niedzielę 7.08. w Borowym Młynie odbyło się Swiãto Mòrénczi. Aura w tym
dniu okazała się wyjątkowo
nieprzychylna zarówno organizatorom jak i uczestnikom. Z
zachmurzonego nieba co rusz
na głowy wszystkich spadały
krople deszczu. To jednak nikogo nie przestraszyło i imprezę odwiedziła spora grupa
osób. Na początku kosztowano różnych ryb. Były więc wędzone m.in. łososie, pstrągi,
sielawy, makrele i halibuty.
Kto nie przepadał za wędzonymi rybami mógł skosztować
rolmopsów po kaszubsku. A to
nie wszystko, bo tuż obok mile w nos łechtał uczestników
zapach grillowanego pstrąga
czy szczupaka. Jakby tego było mało, przygotowano jeszcze ogórki i chleb ze smalcem.
Po degustacji przyszedł czas,
by zaprezentować coś dla du-

cha. Na przygotowanej scenie grupy z Liverpoola. Całość
najpierw zaprezentowali się zakończyła zabawa taneczna
uczniowie z miejscowej szko- do późnych godzin nocnych.
ły. Następnie przyszedł czas Imprezę w ramach projektu
na laureatów II Kaszubskiego
Festiwalu
Polskich i
Światowych
Przebojów i
zespół Manijôcë. W
międzycza- Na imprezie promujące spożywanie ryb uczestnicy prósie przepro- bowali nie tylko tych słodkowodnych, ale i morskich.
wadzono również liczne „Kampania promocyjna ryb
konkurencje, a wśród nich słodkowodnych i morskich m.in. łapanie ryb gołymi ręko- Beczka śledzi a na niej Kama. Gwiazdą wieczoru był ze- szub siedzi” wsparła Agencja
spół The Beatleman, który Restrukturyzacji i Moderniprzypomniał znane przeboje zacji Rolnictwa.

Już po raz czwarty Biblioteka Publiczna w Lipnicy zorganizowała
„Noc świętojańską”. Poza konkursami uczestnikom imprezy przybliżono działanie różnych ziół, a także historię m.in. słowiańskich
obrzedów miłosnych. W konkursie na najładniejsze wianki zwiciężyły te wykonane przez Ewelinę Gostomczyk i Małgorzatę Rymon
Lipińską.
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O zwycięstwo zaciekły bój
a następnie przy pomocy
strumienia wody przewrócenie pachołków. Nad poprawnym wykonaniem zadań
czuwali sędziowie z Powiatowej Państwowej Straży Po-
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czyzn. Świadczy o tym
chociażby łączny czas konkurencji. OSP z Borowego
Młyna stracił do zwycięzcy
jedynie 0,4s. Ostatecznie
bezkonkurencyjna okazała
się drużyna
gospodarzy,
która zwyciężyła w
W niedzielę 19.06. na
zmaganiach.
boisku sportowym w BoNa drugim
rzyszkowych spotkali się
miejscu
strażacy ze wszystkich
znalazła się
jednostek OSP z terenu
jednostka z
gminy Lipnica, by spośród
Borowego
siebie wyłonić najlepszą
Młyna, na
jednostkę. Tym samym
trzecim zaś
Borzyszkowy stały się pod
strażaków przyglądała się spora grupa kibi- OSP Lipniwzględem zabezpieczeniaZmagania
ców.
ca, ze stratą
pożarowego najbezpieczżarnej
w
Bytowie.
Tym
z
do
zwycięzcy
1,5s. Na koniejszym miejscem w gmikolei
na
ręce
patrzyła
liczlejnych
miejscach
uplasonie. Zmagania rozpoczęły
nie
zgromadzona
publiczwały
się
odpowiednio
się tradycyjnie od zaprezenktóra również jednostki z Zapcenia, Glitowania wozów i samych ność,
dopingowała
uczestników. śna Wielkiego, Prądzony i
ochotników. Rywalizowano
w dwóch konkurencjach. Po podliczeniu czasu po- Brzeźna Szlacheckiego.
Na początku przeprowadzo- szczególnych konkurencji W sobotę 2.07. najlepsze
no sztafetę, w której do po- podano końcowe wyniki. jednostki z gmin spotkały
konania był m.in. płotek i Spośród kobiet najlepszą się z kolei na powiatowych
ściana. Następnie przyszedł okazała się drużyna z OSP zmaganiach. Na 10 drużyn
czas na ćwiczenia bojowe, Lipnica, która wyprzedziła w kategorii mężczyzn OSP
w których zadaniem po- OSP Borzyszkowy. Zacięta Borzyszkowy zajęło II miejszczególnych drużyn było rywalizacja przebiegła po- sce ze stratą do rywala jedyuruchomienie motopompy, między drużynami męż- nie 2,3s.

W tym dniu mieszkańcy Borzyszkowych ognia się nie
bali. Pod tym względem stolica Gochów była najbezpieczniejszym miejscem w
gminie. Wszystko za sprawą strażaków z Ochotniczej
Straży Pożarnej, którzy
zgromadzili się w niej, by
między sobą rywalizować
o miano najlepszych.
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GKS LIPNICZANKA LIPNICA

Klub z najlepszymi kibicami

Przez wiele lat gmina Lipnica była białą plamą na sportowej mapie powiatu. W
2004 r. postanowiono to
zmienić powołując do życia
Gminny Klub Sportowy Lipniczanka Lipnica.

iska przy ul. Polnej na
osiedlu. Wybudowano je jednak bez szatni dla piłkarzy,
którzy do dyspozycji mieli jedynie tzw. domki holender-

nicy-amatorzy osiągnęli pomimo trudności, na jakie
napotykali. W pierwszych latach zasadniczy trzon drużyny stanowili mieszkańcy

Pierwszym
trenerem a zarazem prezesem
klubu był Bogdan Rymon Lipiński. Pełnił
swoją funkcję
przez sześć lat.
Początkowo zespół zmagał się
z wieloma proGKS Lipniczanka, w górnym rzędzie od lewej: Tomasz Świątek Brzeblemami. Do naj- Zawodnicy
ziński (kierownik drużyny seniorów), Jarosław Kozłowski, Gracjan Kuik Studzinpoważniejszych ski, Leszek Kiedrowski, Piotr Serek, Patryk Kowalczyk, Rafał Wiczk, Paweł
należał brak peł- Rączkowski, Aureliusz Kosmaciński (trener drużyny); w środkowym rzędzie, od leArtur Kopp Ostrowski, Arkadiusz Olik, Błażej Adamczyk, Sławomir Wolski,
nowymiarowego wej:
Klaudiusz Szyca, Patryk Żmuda Trzebiatowski, Radomir Rudnik, Krystian Czaboiska. To w piewski; w dolnym rzędzie, od lewej: Adrian Kuik Studzinski, Wojciech Żółtkowcentrum Lipnicy ski, Marek Dorawa, Andrzej Dorawa, Marcin Czapiewski, Kacper Kłączyński.
do rozgrywek zostało dopusz- skie.
Lipnicy. Dziś w klubie grają
czone warunkowo. Drugim Początkowo Lipniczanka osoby z całej gminy. Przez
był brak szatni. Przed mecza- przez pięć lat grała w B-kla- siedem lat istnienia GKS Lipmi wykorzystywano te w sa- sie. Awansując jednak w pią- niczanka jej barwy reprezenli gimnastycznej. Na tym sezonie do A-klasy. To towało około 90 zawodników.
wniosek klubu podjęto decy- znaczący sukces, który zawod- Obecnie do rozgrywek organizowanych przez PZPN ►
zję o budowie nowego bo-
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►

zarejestrowanych jest 25
seniorów i tyle samo juniorów.
Po ustąpieniu B. Rymon
Lipińskiego z
pełnionych
przez siebie
funkcji w 2010
r. wyłoniono
nowy zarząd.
Prezesem klubu został Robert Warnke. Najważniejszym zadaniem jakie stanęło
przed Lipniczanką było powołanie nowego trenera. Został nim były zawodnik
Bytovii Bytów i trener drużyn młodzieżowych tego klubu, Aureliusz Kosmaciński.
W tym czasie zespół borykał
się także z problemami finansowymi. Tutaj z
pomocą przyszedł jednak lokalny sponsor.
W lipcu br. powołano drużynę
juniorów młodszych, która cieszy się sporym
zainteresowa-

niem.
Zarówno zawodnicy jak i
prezesi
innych
klubów
zgodnie
przyznają, że

Lipniczanka
ma najlepszych kibiców.
Na
mecze rozgrywane w Lipnicy przychodzi kilkadziesiąt
osób. Ich liczba jest nieco
mniejsza jeśli chodzi o mecze wyjazdowe. Zawsze jednak głośno dopingują swój
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zespół.
Działacze GKS Lipniczanka z radością przyjęli
fakt budowy w Lipnicy orlika. Zwłaszcza, że inwestycję
wzbogacono o budowę murowanych szatni. W planach
na najbliższy okres jest powołanie drużyny juniorów
starszych, by
zachować ciągłość pomiędzy seniorami i
juniorami
młodszymi. Obecnie zespół
seniorów zajmuje 8 lokatę
(na 12) w klasie A. Chcą oni
nie tylko poprawić ten wynik, ale również zawalczyć o
awans do klasy okręgowej.
Drabinki, zjeżdżalnię,
huśtawki, a także konika, skuter i koniczynkę
na sprężynach mają do
dyspozycji najmłodsi z
Borowego Młyna. W
środę 7.09. otwarto tam
plac zabaw. Przecięcia
wstęgi dokonali wójt
gminy Andrzej Lemańczyk i uczeń miejscowej
szkoły. Plac zabaw powstał w ramach rządowego
programu
„Radosna szkoła”.
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REJONY ODŚNIEŻANIA W SEZONIE ZIMOWYM 2011-2012

Osoba odpoLp. Rejon Miejscowość i okolice
wiedzialna
Borowy Młyn, Smolne, Wierzchocina, Bydgoszcz, Dębowo, Klasztor, Stary Most, Upiłka, Witold Trze1. Rejon 1 Zgnity Most, Wieczywno, Kobyle Góry, Kata- ciński
rzynki, Łąkie, Łącki Młyn, Rokitniki, Tebowi- 668-047-786
zna
Zapceń, Karcz, Luboń, Hamer Młyn, Rudniki,
2. Rejon 2 Stoltmany, Sątoczno, Kłonecznica, Budy, Mo- Tomasz Łącki
dziel, Mogiel, Mielonek, Mielno, Karpno, Kie- 600-850-353
drowice
Rosocha, Rucowe Lasy, Czaple, Owsne Ostro3. Rejon 3 wy, Osusznica, Osowo Duże, Klewiska, Osó- Witold Trzewek, Dampel, Prądzona, Jeruzalem, Ostrowite ciński
Sierzywk, Gliśno Wielkie, Borzyszkowy, Tomasz Łącki
4. Rejon 4 Wojsk,
Głodowo, Brzósk
Brzeźno Szlacheckie, Brzozowo, Pupkowo,
5. Rejon 5 Szpręgelówka, Kocioł, Brzeziński Młyn, Nowe Witold Trzeciński
Brzeźno, Stare Brzeźno, Janowo
Marcin Kie6. Rejon 6 Lipnica, Smołdziny, Wielgoszcz, Wygoda, drowski
Trzebielsk
668-035-682
W związku ze zbliżającą się zimą i związanym z tym odsnieżaniem dróg, gmina Lipnica podzielona została na sześć rejonów. Powyżej podano miejscowości
wchodzące w skład poszczególnych z nich, a także osoby odpowiedzialne.
PA N O R A M A
L I P N I C K A

Urząd Gminy Lipnica

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

