




Termomodernizacja budynku Szkoły 

Podstawowej Nr 3 w Lipnie 
 

W ramach tego zadania wykonano docieplenie ścian i dachu, 

wymieniono instalację oświetleniową i c.o., zamontowano nowy 

węzeł cieplny oraz wykonano instalację fotowoltaiczną. 

Projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego. 



Przebudowa ulicy Ogrodowej w Lipnie: 

 
Wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na łącznej 

długość ulicy ok. 550 mb, położenie chodników z kostki betonowej 

na powierzchni ponad 600 m.kw. oraz zjazdów do posesji. Ponadto 

przebudowano skrzyżowania ul. Parkowej, ul. Olszowej, ul. Wiązowej 

oraz wykonano kanalizację deszczową. 
 

Przebudowa odbyła się z dofinansowaniem ze strony Starostwa 

Powiatowego w Lipnie, które przekazało pomoc finansową                      

w formie jednorazowej dotacji celowej środków. 

 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. wykonało również 

budowę odcinka drogi do parku o długości 60 mb, która łączy                          

ul. Ogrodową ze ścieżką zdrowia – zwycięskiego projektu                       
w głosowaniu dotyczącym budżetu partycypacyjnego.  





Przebudowa ulicy Pomorskiej w Lipnie: 

 
Zakres rzeczowy dotyczył przebudowy w/w ulicy na długości                    

600 mb, wraz ze skrzyżowaniem ulic Kłokocka i Kujawska, a także 

wykonaniem warstwy odsączającej i odcinającej oraz rowu 

odwadniającego. 



Przebudowa ulicy Skalnej w Lipnie: 

 
Zakres zadania obejmował wymianę nawierzchni ulicy na kostkę 

brukową na odcinku o długości ok. 73 mb.  



Przebudowa ulicy Ptasiej w Lipnie: 

 
Zakres zadania obejmował wymianę nawierzchni ulicy na kostkę 

brukową na odcinku o długości ok. 68mb. 



Remont ulicy Kosmicznej w Lipnie: 

 
Zakres zadania obejmował wymianę nawierzchni ulicy na kostkę 

brukową na powierzchni ok. 300 m.kw. 



Przebudowa odcinka ulicy Wschodniej: 

Zakres zadania obejmował wykonanie nawierzchni ulicy na kostkę 

brukową na odcinku o długości 198 mb. 



Przebudowa ulicy Narcyzowej w Lipnie: 
 

 Przedsięwzięcie w realizacji (termin zakończenia - 2020 r.).  

Zakres prac obejmuje m.in.: przebudowę jezdni na długości 309 mb 

wraz z przebudową skrzyżowania drogi gminnej i budową mini ronda, 

wykonanie chodnika i przejść dla pieszych. 



Budowa budynku mieszkalnego  

przy ulicy Komunalnej 

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Komunalnej. 

Osiem lokali użytkowych, z czego 6 lokali o powierzchni 36,86 m.kw. i 2 lokale    

o powierzchni 54,46 m.kw.  

Projekt dofinansowany ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego. 



Termomodernizacja oraz zakup węzła 

ciepłowniczego dla budynku MOPS              

w Lipnie 
Zakres prac obejmował m.in.: ułożenie styropianu wraz z siatką i otynkowaniem 

oraz wykonanie obróbek blacharskich. 



Modernizacja dachu w Zespole Przedszkoli 

Miejskich Nr 1 w Lipnie 

Zakres rzeczowy prac obejmował naprawę istniejącego dachu o powierzchni 

265 m.kw. nad prawym skrzydłem budynku. 



Nowe ogrodzenie przy Szkole Podstawowej 

nr 2 w Lipnie 

Budowa nowego ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lipnie od strony 

ulicy Okrzei. Celem inwestycji było przede wszystkim zapewnienie 

bezpieczeństwa dzieciom oraz poprawa estetyki terenu przyszkolnego. 



Wymiana ogrodzenia stadionu sportowego 

przy ul. Sportowej 

  Wykonano ogrodzenia płyty głównej stadionu.  

 

      Zadanie było współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego. 



Realizacja projektu  

Budżet Obywatelski  

2019 

Budowa ogólnodostępnego placu zabaw  

przy Szkole Podstawowej  nr 2 w Lipnie 

 



W wyniku głosowania dotyczącego budżetu partycypacyjnego  
na 2020 rok, mieszkańcy Lipna wybrali do realizacji projekt pn.  

„Renowacja boiska treningowego na Stadionie Miejskim  

im. W. Witeckiego w Lipnie”. 



Stypendia i Nagrody Burmistrza Miasta Lipna 
 

Zgodnie z nowym regulaminem przyznawania stypendiów, który Rada 
Miejska w Lipnie przyjęła na XII sesji 22 października br. stypendium 

burmistrza przyznane będzie na okres 10 miesięcy. Wprowadzono 

również nagrodę burmistrza, która będzie przyznana jednorazowo.                

W 2019 roku stypendia przyznano 7 uczniom, którzy uzyskali szczególne 

osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe natomiast nagrody 
przyznano 140 uczniom. 



Przygotowanie dokumentacji dla przyszłych zadań inwestycyjnych: 

 

 

 dokumentacja projektowa dla budynku domu seniora 

 dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia ulicznego  

(ulica Pomorska – ulica Bukowa) 

 dokumentacja projektowa na modernizację budynku kina  

oraz utworzenie muzeum Kina Niemego w Lipnie 

 dokumentacja projektowa na rozbudowę o halę sportową  

z łącznikiem i zapleczem budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Lipnie 

 dokumentacja projektowa na modernizację boiska rekreacyjno- 

sportowego w Lipnie  

 



Inwestycje wykonane w lipnowskim ratuszu: 
 

 modernizacja sal Urzędu Miejskiego 

 hydroizolacja budynku ratusza 

 montaż klimatyzacji 

 zakup serwera 

 zakup samochodu osobowego 



Pozostałe zadania: 

 

• modernizacja lokali komunalnych - modernizacja 

systemów grzewczych w lokalach gminnych  

• doposażenie placów zabaw, nowe urządzenia 

rekreacyjne 

• przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach: 

Ogrodowej, Wschodniej, Spółdzielczej, Akacjowej, Ptasiej, 

Księżycowej 

• modernizacja oświetlenia na terenie miasta 

• dotacje na podłączenie do sieci ciepłowniczej  

• dotacja celowa dla Cmentarza Komunalnego                          

w Złotopolu 

• monitoring w mieście 

• wykup gruntów 

• przystąpienie  Gminy Miasta Lipna do Unii Miasteczek 

Polskich 
 





• IV Lipnowska Spartakiada Szkolna 

• Turnieju Tenisa Ziemnego dla dorosłych 

• Amatorska Liga Piłki Siatkowej, Liga Orlika, Liga Halowa 

• V Lipnowski Bieg Uliczny  

• VI Lipnowski Bieg Niepodległości 

• I Bieg Leśny 

• Lipa MTB Maraton 3 

• Otyliada 2019 

• II Ogólnopolski Turniej Klas Mundurowych 

• Zawody motocrossowe 

 







Wsparcie dla stowarzyszeń i klubów sportowych 

działających na terenie miasta: 

 

•  dotacje finansowe 

•  udostępnienie obiektów, pomieszczeń, transportu 

 

 Klub Seniora Nawojka 

 Lipnowskie Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

 Lipnowskie Koło Polskiego Związku Niewidomych   

 Warsztaty Terapii Zajęciowej 

 Uniwersytet Trzeciego Wieku 

 Stowarzyszenie Historyczno – Patriotyczne „TOŻSAMOŚĆ” 

 Stowarzyszenie Zielona Lipa  

 Miejski Klub Sportowy „Mień” 

 Lipnowski Klub Sportowy „Jastrząb” 

 Lipnowski Klub  Kyokushin Karate 

 Polski Związek Wędkarski – Koło nr 22 w Lipnie 

 Miejsko-Gminny  Szkolny Związek Sportowy 

 Uczniowski Klub Sportowy 

 Centrum Sztuk Walki 

 Klub Pływacki NEMO 

 WOPR 

 Klub Stynka 

 



 akcje tematyczne:  

- "Senior na Drodze - Pamiętaj o bezpieczeństwie",  

- "Aktywny i zdrowy Senior”,  

-  „Bezpieczne Wakacje - Kręci nas bezpieczeństwo 2019” 

 dentobus w ramach programu NFZ udzielane były świadczenia 

zachowawcze oraz profilaktyczne dla najmłodszych  

 przekazanie dla spółki Szpital Lipno sp. z o.o. nowoczesnego aparatu 

EKG. Urządzenie medyczne zostało podarowane z okazji jubileuszu             

10-lecia powstania spółki „Szpital Lipno”.  

 bezpłatne szczepienia ochronne dla Seniorów 

 dofinansowanie z rządowego programu wieloletniego „SENIOR+” na 

lata 2015-2020, edycja w 2019  r. dla tzw. Klubu Seniora 





demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu 

szczepienie kasztanowców 

czyszczenie separatorów ropopochodnych  

finał akcji Sprzątanie Świata 

piknik ekologiczny w ZPM nr 1 w Lipnie 

piknik ekologiczny przed ratuszem pod hasłem: „Jestem EKO 

– trenuję, zdrowo jem i zdrowo oddycham” 

realizację przedsięwzięcia pn. „Wprowadzenie i odtworzenie 

zadrzewień na terenie Gminy Miasta Lipna”  

(dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska            

i Gospodarki Wodnej w Toruniu) 

 

 

 





Utworzenie Patrolu Ekologicznego  

 
Projekt obejmował m.in. zakup samochodu elektrycznego przeznaczonego do 

kontroli przestrzegania przez mieszkańców Lipna regulacji prawnych w zakresie 

ochrony środowiska. 

Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.  



Realizacja projektu pn. „Utworzenie ścieżki 

ekologiczno - przyrodniczej  

przy Szkole Podstawowej nr 5 w Lipnie” 





• Organizacja ferii zimowych i zajęć wakacyjnych 

• Piknik Rodzinny przy NCL z okazji Dnia Dziecka 

• Projekt „Kino Szkoła”, seanse DKF-u, warsztaty pofilmowe 

• Dzieło Roku (Grand Prix zdobyła praca Zdzisława 

Ostrowskiego pt.”Wypalony człowiek”) 

• Akcje czytelnicze m.in.: Światowy Dzień Książki i Praw 

Autorskich, „Uwolnij książkę”, „Mała książka – wielki 

człowiek” – czytelniczy projekt dla najmłodszych 

• Narodowe Czytanie 2019 

 





• III Ogólnopolski Festiwal Piosenki "Żołnierze Wyklęci" 

• Spektakl świąteczny „Na wizji…„ 

• Koncert Noworoczny 
• V Przegląd Teatrów Dziecięcych im. Wincentego Rapackiego 

• Dzieciaki Przedszkolaki 2019 

• III Festiwal Piosenki Dziecięcej "Z Poezją Doroty Gellner„ 

• 13. Przegląd Twórczości Filmowej "Pola i inni"  

• II Festiwal Smaku 
• Lipa Festiwal 2019 

• Wystawa IPN „Należy stworzyć niepodległe państwo polskie (…)                  

z wolnym dostępem do morza. Powrót Pomorza i Kujaw do Polski 

1918-1920” 

• Wystawa Włocławskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i 
Drobiu Ozdobnego 

• XXXI Kujawska Wystawa Psów Rasowych 

• wernisaże i wystawy lipnowskich artystów: "Czas snu" - wernisaż 

Krzysztof Wiśniewskiego, "Oko w oko z Czarnobylem" - wystawa zdjęć 

Marcina Jaworskiego, wystawa malarstwa, rzeźby i grafiki Stanisława 
Głowackiego - „A jednak po nas coś zostanie”, wernisaż Marinilii 

Longo - "od murarki po poezję„, „Anna Olszewska - wystawa: 

malarstwo, rysunek, grafika” 

 









• Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 

• Obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

• Obchody 75 rocznicy Powstania Warszawskiego 

• Święto Wojska Polskiego 

• Dzień Solidarności i Wolności 

• Narodowe Święto Niepodległości 

• Rocznice rozpoczęcia i zakończenia II wojny światowej,   

wprowadzenia stanu wojennego w Polsce 

 





670. rocznica lokacji Lipna 

13 czerwca - 10 sierpnia 
 

Młodzieżowa Sesja w Urzędzie Miejskim w Lipnie 

Msza Święta w kościele pw. WNMP w Lipnie 

Uroczysta gala oraz koncert Justyny Gęsickiej 

Wystawa twórczości Stanisława Głowackiego 

30-lecie Gazety Lipnowskiej 

Finał obchodów rocznicy lokacji podczas Dni Lipna 2019 

 





• 50-lecie Klubu Seniora Nawojka 

• 30-lecie Lipnowskiej Grupy Literackiej 



DNI LIPNA 2019 
 

Gwiazda wieczoru – Czerwone Gitary 
występy : Jakub Birecki BRO, DJ ADI 

 

• wręczenie wyróżnień Mecenas   Kultury 

• prezentacje lokalnych przedsiębiorców, instytucji                 

i stowarzyszeń 

• występy artystyczne podopiecznych lipnowskiego 

Miejskiego Centrum Kulturalnego 

• uroczystość ślubowania młodzieżowej drużyny 

pożarniczej przy OSP w Lipnie i pokaz ratownictwa 

technicznego strażaków z Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie 









Dziękuję za uwagę 


