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Zapraszamy!
Wójt gminy Lipno

Janusz Chodorowski

Szanowni Pañstwo,
Oddajemy do Pañstwa r¹k publi -

kacjê, której celem jest pokazanie 
historii, gospodarki  i  walorów przyro- 
dniczo-krajobrazowych gminy Lipno. 
Warto wybraæ siê na wycieczkê po 
naszej gminie. W³aœnie w formie 
wycieczki krajoznawczej chcemy 
Pañstwu pokazaæ uroki lipiñskiego 
krajobrazu.  



 Gmina Lipno po³o¿ona jest 

w po³udniowo-zachodniej czêœci woj. 

wielkopolskiego. Wraz z szeœcio-

ma innymi gminami, tworzy powiat 

leszczyñski. Przez gminê przebiega 

droga krajowa nr 5 Poznañ-Wroc³aw 

oraz linia kolejowa relacji Poznañ-

Wroc³aw. Teren gminy obejmuje 15 

so³ectw. £¹cznie zajmuj¹ one 

103,43 km2, na których mieszka 

5908  osób.

Polozenie, Dane Liczbowe
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Pierwsze znaleziska na terenie Smyczyny, Gronówka, 

i ¯akowa dowodz¹, ¿e tereny gminy Lipno zamieszka³e 

by³y ju¿ w epoce wspólnoty pierwotnej. Zabytki znalezione 

na cmentarzysku w Gronówku (¿elazny grot oszczepu 

inkrustowany srebrem z póŸnego okresu rzymskiego, 

naczynia z okresu rzymskiego) datuj¹ to cmentarzysko 

na  II  w.n.e. 

Wsie le¿¹ce na terenie gminy od po³. X do po³. XIII wieku 

nale¿a³y do rycerstwa. Górka Duchowna, Targowisko oraz 

okresowo Radomicko by³y wsiami koœcielnymi, nale¿¹cymi 

do  benedyktynów  z  Lubinia.

W XIII wieku przez Œwiêciechowê i Radomicko 

przechodzi³ wa¿ny szlak targowy, który ³¹czy³ Wielkopolskê 

ze Œl¹skiem. W tych dwóch wsiach by³y osady targowe. 

W Radomicku istnia³o odga³êzienie bocznego szlaku 

targowego wiod¹cego przez Górkê  Duchown¹ do  Krzywinia.

Podczas najazdu szwedzkiego w XVII wieku, na terenach 

gminy grasowa³o wojsko zaciê¿ne przeciw Szwedom. Okres 

potopu szwedzkiego pozostawi³ du¿e zniszczenia na terenie 

gminy Lipno. Okolice Leszna nale¿a³y do szczególnie 

³upionych. Na przyk³ad z Radomicka Szwedzi zabrali  

inwentarz  poci¹gowy. 

          Rys  Historyczny
Wiek XVIII przyniós³ dalsze zniszczenia terenów gminy. 

W sierpniu 1794 roku wybuch³o Powstanie Wielkopolskie. 

We wsi Mórkowo zebra³ siê oddzia³ licz¹cy kilkaset 

powstañców, g³ównie ch³opów uzbrojonych  w  kosy  i  wid³y.

Nastêpnie podczas rewolucji francuskiej 1789-1815

po zwyciêstwie nad Prusami cesarz Napoleon wraz 

z wojskiem kroczy³ przez Leszno, Lipno, Radomicko 

w kierunku Poznania. Drugi raz, ale ju¿ jako pokonany przez 

Rosjan, Napoleon przemierza³ ten szlak w 1812 roku. Z tym 

wydarzeniem zwi¹zan¹ jest legenda. W Wilkowicach 

przy drodze z Leszna do Poznania znajduje siê p³aski g³az 

narzutowy nazywany „Sto³em Napoleona”, na którym 

to, jak g³osi legenda, mia³ spo¿ywaæ posi³ek sam  

Napoleon.

W Powstaniu Wielkopolskim 23 stycznia 1919 roku 

powstañcy lipieñscy zas³u¿yli siê bardzo. W tym dniu zosta³ 

odparty atak dwóch niemieckich poci¹gów pancernych.

W 1934 roku utworzono gminê Lipno w sk³ad której 

wesz³o 15 wsi. W obecnym kszta³cie gmina Lipno istnieje 

od  1 stycznia 1973 roku.



Lipno Gmina 
Wielkopolska

Na tak ma³ym terenie, gdzie u¿ytki rolne zajmuj¹ 74% 

powierzchni, znajduje siê niezwyk³e bogactwo zabytków 

sakralnych i otaczaj¹cego krajobrazu. Miejsca te mo¿na 

zwiedziæ przy okazji wycieczek rowerowych. Zapraszamy do 

przejechania  tej  trasy  z  nami!

Wieœ Wilkowice, która wraz z Karolewkiem i Marysze- 

wicami liczy 1549 mieszkañców, posiada a¿ dwa koœcio³y. 

Œwi¹tynia parafialna p.w. Œw. Marcina, zosta³a wzniesiona 

w XVI w. w stylu póŸnogotyckim. Jednak póŸniejsze 

przebudowy i renowacje spowodowa³y, ¿e koœció³ straci³ swój 

póŸnogotycki styl i sta³ siê budowl¹ barokow¹. Na uwagê 

zas³uguje XVI wieczna monstrancja, zrobiona w póŸno- 

gotyckim stylu.  Drugi koœció³, który parafia otrzyma³a na 

w³asnoœæ w 1990 roku, od 1894 roku nale¿a³ do Parafii 

Ewangelicko Augsburskiej. Parafia istnia³a do 1945 roku.

Od tego momentu koœció³ sta³ siê w³asnoœci¹ pañstwa. 

Przerobiono go na magazyn zbo¿owy, nastêpnie by³ 

sk³adnic¹ materia³ów budowlanych. W 1996 roku nast¹pi³a 

uroczystoœæ poœwiêcenia  koœcio³a  p.w. Œw.  Edyty  Stein.

Wilkowice Mórkowo - Dom Towarzystwa Chrystusowego



O ewangelickich korzeniach œwi¹tyni œwiadczy napis 

w jêzyku niemieckim nad prezbiterium oraz zabytkowa 

chrzcielnica. Patronka tego¿ koœcio³a jak i sama œwi¹tynia s¹ 

znakiem  tolerancji  wobec  innych  religii  i  narodowoœci.

Jad¹c z Wilkowic na pó³noc Gminy mija siê Mórkowo, 

gdzie piêkny wiejski koœció³ek p.w. Wszystkich Œwiêtych

od 1637 do 1993 roku skupia³ równie¿ wiernych ze wsi Lipno. 

Œwi¹tynia ta jest wybudowana w stylu póŸnogotyckim z ceg³y

i granitu. Na uwagê zas³uguje neogotycki o³tarz g³ówny,

krucyfiks z XVII i XVIII wieku oraz XVII wieczne tablice 

trumienne. Obok koœcio³a mieœci siê Dom Towarzystwa 

Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Zgromadzenie 

to powsta³o z myœl¹ o pomocy duszpasterskiej polskim 

emigrantom. W piêknie po³o¿onym i utrzymanym parku,

w jego centrum, mieœci siê ów dom, w którym ksiê¿a 

Chrystusowcy utworzyli nowicjat. W kaplicy znajduje

siê gotycki o³tarz - tryptyk z XIV wieku. W Mórkowie ¿yje 

jedyny kowal w gminie, który s³ynie z piêknych wyrobów 

kowalskich  Franciszek  Kopeæ.

Jad¹c w stronê Lipna warto skrêciæ do Smyczyny,

gdzie wœród piêknego krajobrazu zosta³y pobudowane 

posiad³oœci prywatne. Przeje¿d¿aj¹c przez Smyczynê 

trafiamy do malowniczej Doliny Samicy, gdzie p³ynie rzeczka

o tej w³aœnie nazwie. W Smyczynie znajduje siê jedyne

w gminie gospodarstwo agroturystyczne Ranczo Smyczyna, 

gdzie mo¿na wypocz¹æ, dobrze zjeœæ, a tak¿e odbyæ 

przeja¿d¿kê konn¹. Dalej leœn¹ drog¹ szlak prowadzi 

do  Radomicka.

Mórkowo - koœció³ parafialny

Mórkowo

B³otkowo -  Samica Smyczyna



Radomicki koœció³ powsta³ w latach 1850-1851

w stylu neoromañskim na miejscu drewnianej budowli. 

Odwiedzaj¹c œwi¹tyniê warto zwróciæ uwagê na barokow¹ 

chrzcielnicê w kszta³cie czaszy podtrzymywanej przez anio³a 

oraz obrazy barokowe z XVIII wieku. Obok koœcio³a znajduje 

siê barokowa rzeŸba Œw. Jana Nepomucena. W Radomicku 

mieszka i tworzy malarka i rzeŸbiarka Maria Skrzypczak. 

Bardzo ciekawa osoba, która z przyjemnoœci¹ porozmawia

o okolicy, poniewa¿ bardzo dobrze j¹ zna. Podczas rowerówki

w tym miejscu nale¿y szczególnie uwa¿aæ, poniewa¿ 

przecinamy tu drogê krajow¹ nr 5 i udajemy siê do Górki 

Duchownej przeje¿d¿aj¹c przez wieœ Targowisko, która 

kiedyœ by³a nazywana Targowiskiem Koœcielnym. Odbywa³y 

siê tam niegdyœ targi dla ludnoœci, która zmierza³a na odpust 

do  Górki  Duchownej.

Bardzo wa¿nym miejscem na szlaku jest Górka 

Duchowna, któr¹ zamieszkuje 507 mieszkañców.

W koœciele p.w. Matki Bo¿ej Pocieszenia i Œw. Micha³a 

Archanio³a znajduje siê cudowny obraz, do którego 

przybywaj¹ pielgrzymi z ca³ej Wielkopolski. Miejsce

to jest szczególne, poniewa¿ ostatnie lata ¿ycia spêdzi³ 

tu b³ogos³awiony Edmund Bojanowski. Pod¹¿aj¹c 

w kierunku po³udniowo–wschodnim przeje¿d¿amy przez  

¯akowo, gdzie zachowa³y siê œlady grodziska. Znajduje siê tu 

równie¿ dwór, stajnia i parowozownia z XIX wieku. Z ¯akowa

blisko ju¿ do Koronowa, gdzie zobaczyæ mo¿na stary dwór. 

Doje¿d¿amy do wsi Goniembice, gdzie stoi koœció³ wzniesiony 

w 1815 roku przez Kordulê Turno, stolnikow¹ kalisk¹ i jej syna 

Górka Duchowna 

Goniembice Goniembice -  „Dolinka”



gen. Kazimierza Turno. Z tego okresu zachowa³y siê liczne 

obrazy, p³yty nagrobne z piaskowca z napisami 

inskrypcyjnymi. W Goniembicach znajduje siê rezerwat 

florystyczny „Dolinka” o powierzchni 1,77 ha. Teren 

rezerwatu przedstawia w¹sk¹ zatorfion¹ dolinkê, œrodkiem 

której przebiega rów melioracyjny. Ochronie w rezerwacie 

podlega pe³nik europejski, roœlina osi¹gaj¹ca 50 cm 

wysokoœci o piêknych z³ocisto-¿ó³tych kwiatach, kwitn¹ca 

w maju i czerwcu. Okreœla siê, ¿e jest to najliczniejsze 

stanowisko pe³nika europejskiego z dotychczas znanych 

w Wielkopolsce. W Goniembicach znajduje siê równie¿, 

Pomnik pamiêci Bohaterów I Wojny Œwiatowej. W odleg³oœci 

2 km, drog¹ wœród drzew doje¿d¿amy do Klonówca, gdzie 

mo¿na zatrzymaæ siê przy Kamieniu poœwiêconym 

Bohaterom  poleg³ym  w  I  Wojnie  Œwiatowej.

I wreszcie nie sposób omin¹æ najm³odszej œwi¹tyni 

w gminie, bo oddanej do u¿ytku wiernych w 1993 roku. 

Jest ni¹ kaplica p.w. Œw. Jadwigi Œl¹skiej w Lipnie. Pierwsz¹ 

uroczyst¹ Msz¹ Œwiêt¹ w nowej œwi¹tyni by³a Pasterka. 

Przeje¿d¿aj¹c tras¹ numer 5 z Poznania w kierunku Leszna, 

przy wjeŸdzie do Lipna, kaplicê mija siê z prawej strony 

szosy. Przed kaplic¹, blisko drogi, stoi figura Dobrego 

Pasterza postawiona jesieni¹ 2005 roku, staraniem 

mieszkañców parafii, ku czci Jana Paw³a II. W Gminie 

Lipno mo¿na czêsto spotkaæ mieszkañców wypoczywa-

j¹cych na wycieczkach rowerowych. Szlak zabytków 

sakralnych liczy oko³o 25 km. Mo¿na go przemierzyæ 

w³aœnie przy okazji wycieczki rowerowej w gronie rodziny lub   

przyjació³.  Zapraszamy .
Górka Duchowna

Lipno Radomicko



Oswiata,

 Na terenie gminy dzia³aj¹ cztery szko³y podstawowe: 
w Goniembicach, Górce Duchownej, Lipnie i Wilkowicach, 
jedno gimnazjum w Lipnie oraz przedszkole w Lipnie wraz
z czterema oddzia³ami: w Goniembicach, Górce 
Duchownej,  Radomicku  i  Wilkowicach.
W szkole w Wilkowicach aktywnie dzia³a Klub Europejski. 
Szko³a uczestniczy w programie Socrates-Comenius, 
którego celem jest poznanie kultury, historii i systemów 
oœwiaty wspó³pracuj¹cych pañstw. Do szko³y podstawowej 
w Lipnie uczêszczaj¹ dzieci z Lipna, Radomicka, 
Targowiska, Smyczyny, Mórkowa. Misj¹ szko³y jest 
wychowanie proekologiczne. Od kilku lat uczniowie 
prowadz¹ bogat¹ korespondencjê w jêzyku angielskim 
z  dzieæmi  ze  szko³y  „De Klipper”  w  Hoorn  w  Holandii.
Szko³y w Górce Duchownej i Goniembicach nale¿¹
do mniejszych placówek, ale dzia³aj¹ bardzo prê¿nie.
Gimnazjum im. Gen.D.Ch³apowskiego w Lipnie,
w klasyfikacji sportowej znajduje siê na 4 miejscu wœród 
wielkopolskich gimnazjów. Do lipiñskiego gimnazjum 
uczêszczaj¹ absolwenci szkó³ podstawowych z terenu  
ca³ej   gminy.
Wszystkie wymienione wy¿ej placówki edukacyjne 
posiadaj¹ pracownie informatyczne, wyposa¿one
w nowoczesny sprzê t  komputerowy oraz  s ieæ  
internetow¹.

Oswiata,



Sport
W gminie Lipno prê¿nie rozwija siê sport. Do  

najaktywniejszych  nale¿¹ :

Uczniowski Klub Sportowy „Junior”, który dzia³a 

przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum, sekcja judo. 

Zawodnicy bior¹ udzia³ w zawodach miêdzyklubowych, 

ogólnopolskich oraz miêdzynarodowych, gdzie zdobywaj¹ 

wiele medali. Judodzy posiadaj¹ si³owniê i saunê, gdzie 

mog¹ podnosiæ  swoj¹   sprawnoœæ   fizyczn¹.

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Orze³” Lipno,  

powsta³ w 1962 roku jako Ludowy Zespó³ Sportowy „Orze³” 

Lipno. W Klubie tym dzia³aj¹ dwie sekcje: pi³ki no¿nej 

i tenisa sto³owego. Cz³onkowie Klubu chêtnie uczestnicz¹ 

w   treningach.

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Korona” 

Wilkowice, gdzie dzia³a sekcja pi³ki no¿nej. Zrzesza coraz 

wiêcej cz³onków, którzy chc¹ aktywnie spêdzaæ

wolny czas. Od czerwca 2007 roku UKS „Korona” æwiczy 

na odnowionym obiekcie. Od 2007 roku dzia³a równie¿ 

sekcja  fitness  dla  pañ. 

Uczniowski Klub Sportowy „Roszada”, dzia³a przy 

Gminnym Oœrodku Kultury. Klub ten posiada dwie sekcje, 

szachy i warcaby. Lipno zaliczane jest do g³ównych 

oœrodków gry w warcaby klasyczne w województwie 

wielkopolskim. Zawodnicy Klubu osi¹gaj¹ bardzo dobre 

lokaty na mistrzostwach Polski, jak i Œwiata. Instruktorem 

jest  Zbigniew  Myszuk.



Na terenie gminy funkcjonuje 9 jednostek OSP.  

W Goniembicach, Górce Duchownej, Lipnie, Mórkowie, 

Radomicku, Targowisku, Wilkowicach, Wyci¹¿kowie

i ¯akowie. Wszystkie zrzeszaj¹ 471 cz³onków. OSP 

w gminie Lipno istniej¹ od ponad 100 lat, Najstarsz¹ 

jednostk¹ jest OSP w Mórkowie, która powsta³a 

w 1900 roku, najm³odsz¹ jest OSP w Wyci¹¿kowie, 

utworzona w 1969 rok. Jednostki OSP dziel¹ siê na typu

„S” - dysponuj¹cymi samochodami po¿arniczymi (Lipno, 

Wilkowice, Radomicko) i typu „M”, które nie posiadaj¹   

samochodów.

Ka¿dego roku na terenie gminy odbywaj¹ siê gminne 

zawody sportowo-po¿arnicze, które ciesz¹ siê du¿ym 

zainteresowaniem. W ró¿nych kategoriach wiekowych 

stra¿acy prezentuj¹ swoje umiejêtnoœci. Równie¿ cyklicznie 

przeprowadzany jest konkurs plastyczny oraz Turniej wiedzy 

po¿arniczej dla dzieci przedszkolnych i uczniów  gminnych  

szkó³.

W 2007 roku w IV Powiatowych Zawodach Sportowo-

Po¿arniczych Jednostek OSP Miasta Leszna i Powiatu 

Leszczyñskiego stra¿acy z OSP Wilkowice zdobyli Puchar 

Komendanta Miejskiego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej dla 

Najlepszej  Gminy  w  klasyfikacji  dru¿ynowej.

Ochotnicza Straz  
Pozarna





Klub Mi³oœników Starych Ci¹gników i Maszyn Rolniczych 

„Traktor i Maszyna” w Lipnie, zosta³ za³o¿ony przez 22 

kolekcjonerów  wiosn¹ 2003 roku. Jego prekursorem by³ 

Jerzy Samelczak, który 2002 wraz z hobbystami, Gminnym 

Oœrodkiem Kultury oraz urzêdem gminy Lipno zorganizowa³ 

w Wilkowicach Festiwal Starych Ci¹gników i Maszyn 

Rolniczych. Nag³a œmieræ pana Jerzego Samelczaka 

postawi³a pod znakiem zapytania dalsze losy festiwalu. 

Jednak swoj¹ pasj¹ zarazi³ innych, którzy chcieli kontynuo-

waæ spotkania na festiwalach w Wilkowicach. I tak ju¿ od 6 lat 

odbywaj¹ siê Festiwale Starych Ci¹gników i Maszyn 

Rolniczych im. Jerzego Samelczaka. Z roku na rok 

zainteresowanie wystaw¹ jest coraz wiêksze. W 2007 roku 

bêdzie  to  ju¿  Impreza  dwudniowa. 

Jest to najwiêksza tego typu wystawa w Polsce. Jednak 

staje siê ju¿ imprez¹ miêdzynarodow¹, poniewa¿ coraz wiêcej 

wystawców przyje¿d¿a z poza granic naszego kraju, miêdzy 

innymi:  z  Niemiec,  Austrii,  Danii.

Klub Mi³oœników Starych Ci¹gników i Maszyn Rolniczych 

„Traktor i Maszyna” dzia³a bardzo prê¿nie. Ma swoje stoiska na 

Targach Rolniczych „Polagra-Farm” i na Miêdzynarodowych 

Targach Mechanizacji Rolnictwa „Agropremiery” w Poznaniu. 

Wraz z eksponatami klubowicze wyje¿d¿aj¹ na wystawy

za granicê: do Zechin  czy Lindeny w Niemczech. Tam te¿ 

zawi¹za³a siê wspó³praca pomiêdzy tymi Klubami. 

Klub  posiada  stronê  internetow¹  www.traktor.lipno.pl

„Traktor i Maszyna” 





Gminny Oœrodek Kultury, którego celem jest inicjowanie, 

programowanie i organizowanie ¿ycia kulturalnego oraz 

promowanie osi¹gniêæ kulturalnych  dzia³a od 1989 roku. GOK 

wydaje pismo spo³eczno-kulturalne „G³os Lipna”. 

Wydawnictwo to tworzone jest przez mieszkañców gminy. 

Oœrodek organizuje m.in. konkursy, przegl¹dy, wystawy, 

koncerty, imprezy plenerowe oraz zajêcia w sekcjach 

zainteresowañ. Przy Gminnym Oœrodku Kultury w Lipnie 

aktywnie  dzia³aj¹:

Chór „ Rapsodia”, powsta³ w 1998 roku i jest chórem 

mieszanym. W repertuarze posiada pieœni patriotyczne, 

sakralne, ludowe i biesiadne. Swoimi wystêpami uœwietnia 

uroczystoœci gminne, powiatowe i wojewódzkie. 

Zespó³ taneczny „Feniks”, Aktualnie zespó³ sk³ada siê

z dwóch grup tanecznych licz¹cych w sumie 25 dzieci w wieku 

8 – 11 lat. Uczestnicy kszta³tuj¹ swoje umiejêtnoœci w tañcu 

wspó³czesnym  hip-hop  oraz  funky. 

Sekcja plastyczna - w zajêciach sekcji uczestnicz¹ dzieci 

od 3 do 13 roku ¿ycia. Podczas zajêæ dzieci poznaj¹ 

ró¿norodne techniki plastyczne. Do najwiêkszych osi¹gniêæ 

nale¿¹: G³ówne nagrody otrzymane w Ogólnopolskim 

Konkursie „Moja Ziemia-Mój Œwiat” oraz w Regionalnych 

Konkursach „Krajobraz Polski” i „Portret Wojska Polskiego”.

Artystyczne Ognisko Muzyczne - jest najstarszym ko³em 

zainteresowañ i ma za sob¹ kilkunastoletni¹ tradycjê. Nauka 

gry na pianinie i instrumentach klawiszowych jest dla wielu 

uczniów pierwszym etapem na drodze do kariery. Wielu z nich 

po zakoñczeniu nauki w Lipnie zasila szeregi Pañstwowej  

Szko³y  Muzycznej  II  stopnia  w  Lesznie.

Sekcja szachowo-warcabowa - kszta³ci przysz³ych 

zawodników Uczniowskiego Klubu Sportowego „Roszada” 

Lipno. Warcaby nale¿¹ do najpopularniejszych dyscyplin 

sportowych  mieszkañców  gminy. 

Sekcja dziennikarska - tworzy redakcjê „G³osu M³odych”. 

„M³odzi dziennikarze” pisz¹ o nurtuj¹cych ich problemach,

o rówieœnikach, relacjonuj¹ wydarzenia kulturalne 

i sportowe. „G³os M³odych” jest wydawany jako wk³adka do 

„G³osu  Lipna”.

Pod opiek¹ oœrodka kultury znajduje siê, dzia³aj¹ca od 

2002  roku  Gminna  Pracownia  Internetowa.

Kultura



Gmina Lipno posiada rezerwy terenów pod budownictwo 

mieszkaniowe. Wynikaj¹ one z odpowiednich zapisów. 

Bezpoœrednie s¹siedztwo miejsk ie j  aglomeracj i  

Leszczyñskiej, wp³ywa na to, ¿e w szybkim tempie rozwija

siê budownictwo mieszkaniowe, szczególnie jednorodzinne.

S¹ równie¿ miejsca dla rozwoju aktywnoœci gospodarczej. 

Obecnie na terenie gminy Lipno dzia³a oko³o 420 podmiotów 

gospodarczych objêtych rejestrem REGON, z tego 30%

w dziale budownictwo i przemys³. Dla inwestorów nie bez 

znaczenia jest fakt, i¿ Gminê Lipno przecina droga

o znaczeniu krajowym relacji Poznañ – Wroc³aw (nr 5),

trakcja  kolejowa.  Tereny  pod  inwestycje  w  Gminie  Lipno:

I. Obszar o powierzchni oko³o 47ha w obrêbie 

geodezyjnym wsi Lipno obejmuje dzia³ki, które nie le¿¹

w bezpoœrednim s¹siedztwie obiektów mieszkalnych, a przez 

ten teren przebiega droga krajowa nr 5, z przeznaczeniem 

podstawowym pod obiekty sk³adowo-magazynowe

i przemys³owe, obiekty obs³ugi komunikacji w zakresie 

zaopatrzenia w paliwo i parkowania pojazdów oraz 

przeznaczeniem dopuszczalnym: pod obiekty us³ug 

handlowych, rzemieœlniczych i gastronomicznych.

I I .  Obszar o powierzchni 9,92ha  po³o¿ony

w miejscowoœci Lipno. Teren ten nie posiada bezpoœredniego 

s¹siedztwa obiektów mieszkalnych, natomiast posiada 

bezpoœredni dostêp do drogi publicznej. Usytuowany jest

w s¹siedztwie obszaru PKP i przeznaczony jest pod teren 

zorganizowanej dzia³alnoœci gospodarczej o charakterze 

przemys³owo-sk³adowym.

III. Obszar o powierzchni 35,9ha w obrêbie 

geodezyjnym wsi Wilkowice. Teren ten usytuowany jest

w rejonie ulicy Wilkowickiej w Lesznie - na po³udnie od drogi 

prowadz¹cej z Leszna do Wilkowic i drogi gminnej

do Maryszewic. Od wschodniej strony obszar ten przylega

do granicy administracyjnej miasta Leszna i s¹siaduje

z obiektami leszczyñskiej strefy przemys³owej ”VASA”, 

Dzia³ka ta, przeznaczona jest pod funkcjê przemys³owo-

produkcyjn¹ oraz  pod  sk³ady,  magazyny  i  hurtownie.

Szczegó³owe informacje na temat terenów inwestycyjnych

w Urzêdzie Gminy Lipno pod nr tel. 065 5340 127, 

urz¹d@lipno.pl, www.lipno.pl

Tereny inwestycyjne 
 

Obszar I

Obszar II

Obszar III







Gmina 
     Lipno

nr kierunkowy...............................................................0-prefiks-65

kod pocztowy
Wilkowice, Karolewko, Maryszewice...............64-115 Œwiêciechowa
Lipno i pozosta³e miejscowoœci......................................64-111 Lipno

Gminny Oœrodek Kultury
Lipno, ul. Powstañców Wielkopolskich 7 .......................... 534-02-57

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
Lipno, ul. Powstañców Wielkopolskich 7 ...........................534-06-30

Gminna Biblioteka Publiczna
Lipno, ul. Powstañców Wielkopolskich 7............................534-02-48
Filia Wilkowice...................................................................534-11-31

Gimnazjum 
Lipno, ul. Powstañców Wielkopolskich 68 a.......................534-07-65

Szko³y Podstawowe
Lipno, ul. Powstañców Wielkopolskich 68..........................534-02-59
Wilkowice, ul. Szkolna 28 ..................................................534-13-95
Goniembice 30..................................................................534-01-35
Górka Duchowna 12..........................................................534-02-73

Zespó³ Administracyjny Szkó³
Lipno, ul. Powstañców Wielkopolskich 68..........................534-09-31
Przedszkole
Lipno, ul.Powstañców Wielkopolskich 46…….............…..534-03-99
Odzia³ Goniembice….…...........………………..........……..534-06-64
Odzia³ Górka Duchowna………………........…….........…..534-06-43
Odzia³ Radomicko…………………........………..........……534-01-66
Odzia³ Wilkowice, Park…………..…….......……...........…..534-11-30

Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej
Lipno, ul. Park 1................................................................534-02-20
Punkt Lekarski 
Wilkowice, ul. Szkolna 28...................................................534-11-32

Apteka
Apteka „Aronia”
Lipno, ul. Powstañców Wielkopolskich 14 ..........................534-05-68

Rewir dzielnicowych
Lipno, ul. Leszczyñska 5 ....................................................534-02-00

Poczta
Lipno, ul. Powstañców Wielkopolskich 53 ..........................534-02-19
Wilkowice, ul. Œwiêciechowska 22 oddzia³.........................534-13-70

Parafie
Parafia Rzymskokatolicka Goniembice–probostwo…....…534-01-02
Parafia Rzymskokatolicka Górka Duchowna–probostwo...534-02-04
Parafia Rzymskokatolicka Mórkowo–probostwo…............534-01-28
Parafia Rzymskokatolicka Radomicko – probostwo………534-02-24
Parafia Rzymskokatolicka Wilkowice – probostwo……......534-13-29

Noclegi i gastronomia
Motel, Lipno, ul. Leszczyñska 6..........................................534-06-70
Agroturystyka Ranczo Smyczyna...................................697 010 012
...................................................................www.ranczosmyczyna.pl
Gospoda „KARETA”, ul. Powst. Wlkp. 5 ..........................608 593 690 

Banki
Spó³dzielcza Grupa Bankowa Poznañski Bank Spó³dzielczy
ul. Powstañców Wielkopolskich 5 ………...........................534-02-60

Stacje benzynowe
H.Jessa, Lipno, ul. Leszczyñska 12....................................611-27-53
S.Markowski, Lipno, ul. Leszczyñska 7..............................534-02-61

Wazne adresy i telefony

Urz¹d Gminy Lipno, ul. Powstañców Wielkopolskich 9 

tel. (0-65) 534-01-27, fax (0-65) 534-01-09,e-mail: urzad@lipno.pl, www.lipno.pl
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