
 
UCHWAŁA NR XLIII/374/2010 
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE  

z dnia 28 stycznia 2010 r. 
 
 
 
w sprawie nadania nazwy stadionowi przy ulicy Sportowej 13 w Lipnie  
 
 
Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 140 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 ze 
zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Nadać stadionowi połoŜonemu w Lipnie przy ulicy Sportowej 13 nazwę: „ Sta-
dion Miejski imienia Wiesława Witeckiego”.  
   

§  2 
                                                                    

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna. 
 

§  3 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodnicząca Rady 
Maria Turska 

         
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U z a s a d n i e n i e 
 

 
         1923 – 2009 
 

WIESŁAW  WITECKI   - nauczyciel, sportowiec, sędzia sportowy, 
działacz sportowy i społeczny. 

Urodził się 6 lutego 1923r. w Lipnie. Całe Ŝycie związał z miastem nad 
Mieniem. Tu pobierał nauki w szkole podstawowej i gimnazjum. Wojna w 
1939r. przerwał naukę. W okresie okupacji hitlerowskiej podjął pracę jako ro-
botnik przy pracach melioracyjnych w Reichswasserwirtchęmtsamt. 

Od 1943 r. do 1945r. działał w podziemiu jako Ŝołnierz Armii Krajowej 
w obwodzie Lipno, pełniąc funkcję łącznika. Po wyzwoleniu kontynuuje na-
ukę w gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. R. Traugutta, gdzie w 
1946r. zdaje egzamin dojrzałości. W latach 1946 – 1949 studiuje na Uniwer-
sytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1949r. uzyskuje uprawnienia do 
nauczania w Szkole zawodowej, w której uczy fizyki do 1974r. W czasie pra-
cy nauczycielskiej pełni od 1959 do 1974r funkcję zastępcy dyrektora szkoły. 
W latach 1956 do 1980 r. był kierownikiem Zakładu Doskonalenia Zawodo-
wego. W 1974r. powołany został na stanowisko Naczelnika Miasta w Lipnie. 
Urząd ten sprawował do 1980r. przechodząc następnie na emeryturę. 

Z jego inicjatywy i zaangaŜowania zostaję wybudowany gmach Zespołu 
Szkół Mechanicznych przy ul. Okrzei ( 1953r.). Pełniąc funkcję Naczelnika 
Miasta wybudował Muszlę Koncertową w Parku Miejskim i Przedszkole Nr 4 
w Lipnie. 

Wcześniej ujawnił zamiłowan ia do uprawiania sportu, wyróŜniając się 
wśród rówieśników zainteresowaniami i niepospolitą sprawnością fizyczną. 
JuŜ przed wojną wyróŜniał się jako junior w tenisie ziemnym. Grę w piłkę 
noŜną rozpoczął w 1945r. stając się zawodnikiem Klubów: OMTUR, Związ-
kowca i Budowlanych Lipno. Był najskuteczniejszym wówczas napastnikiem, 
występował w 134 spotkaniach strzelając 167 bramek. Jednak największe 
sukcesy odnosił w tenisie stołowym. 3-krotnie został Akademickim Mistrzem 
Pomorza oraz trzy razy wraz z Józefem Remiszewskim zdobył tytuł mistrza 



Pomorza w grze podwójnej. 
W latach pięćdziesiątych ub. Stulecia wraz z Józefem Remiszewskim z 

Lipna reprezentowali barwy „Spójni” Włocławek. Zespół „Spójni” uzupełnio-
ny włocławianinem Kazimierzem Frankiewiczem zdobył w 1945r. mistrzo-
stwo Pomorza i uzyskał prawo ubiegania się o I ligę państwową. 

W 1960 r. został członkiem druŜyny LKS „Budowlani” w Lipnie, która 
w 1964r. zdobyła mistrzostwo III ligi w tenisie stołowym. 

W latach 1975 – 1995 występował w barwach LZS „Jastrzębie” w III 
ligowej druŜynie tenisa stołowego, szkoląc zarazem adeptów ping-ponga. Jest 
honorowym członkiem LZS Jastrzębie. 

Podczas studiów na UMK był reprezentantem AZS Toruń w piłce siat-
kowej. Po zakończeniu kariery sportowej zajmował się szkoleniem piłkarzy i 
tenisistów stołowych. 
W latach 1960-1980 był sędzią rzeczywistym piłki noŜnej, sędziował ponad 
300 meczów jako sędzia główny  

Pana Wiesława Witeckiego cechuje niezwykła aktywność społeczna, peł-
nił szereg funkcji w organizacjach, towarzystwach i samorządzie miejskim. W 
latach 1984 – 1990 pełnił funkcję Przewodniczącego  Rady Miejskiej w Lip-
nie, Prezesa Zarządu Miejskiego OSP ( 1974 – 1986), wiceprezesa Koła miej-
skiego Armii Krajowej ( 1994 – 1998), obecnie – honorowy prezes  klubu „ 
Mień”, zastępca redaktora naczelnego „ Gazety Lipnowskiej”, członkiem To-
warzystwa Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie. 

Za swoje sukcesy zawodowe i sportowe oraz działalność społeczną na 
rzecz miasta Lipna został wielokrotnie odznaczony m. in. KrzyŜem Kawaler-
skim Odrodzenia polski, Złotym KrzyŜem zasługi, Medalami 30 i 40 –lecia  
PRL, KrzyŜem Armii Krajowej, Srebrnym KrzyŜem z Mieczami, tytułem i 
Medalem „ ZasłuŜony dla miasta Lipna”, Złotą Odznaką OSP RP ,  Złotym i 
Srebrnym Medalem OSP, Złotą Odznaką ZNP, Honorową Odznaką Rzemio-
sła, Złotą Honorową Odznaką LZS. 

Zmarł 1 grudnia 2009r. i został pochowany w rodzinnym grobie na 
cmentarzu parafialnym w Lipnie. 

  
 


