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koncert Śpiewnik Polski w Strasznym Dworze

starostowie dożynek: Agnieszka Marzec i Włodzimierz Ura

odbiór dróg gminnych wraz z Wojewodą
województwa świętokrzyskiego Agatą Wojtyszek

Uroczystość odsłonięcia obelisku w Karwowie upamiętniająca
wydarzenia walk z okupantem

spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim podczas święta rolników w Wąwolnicy

obchody 150 rocznicy urodzin prof. Józefa Mikułowskiego - Pomorskiego w Malicach Kościelnych
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Wywiad z pełniącym Funkcję Wójta Gminy Lipnik
Panem Andrzejem Grządzielem
Kolejne altany powstaną też w
Lipniku i w Usarzowie.
Dzięki planom ochrony środowiska planowana jest rewitalizacja parku we Włostowie. Gmina Lipnik wiąże
ogromne plany i nadzieje z wykorzystaniem ruin zamku w Międzygórzu
położonego w dolinie Opatówki skąd
rozciąga się malowniczy krajobraz na
teren gminy, a także oddalonego Opatowa, Sandomierza, czy Gór Świętokrzyskich, dlatego warto zatroszczyć
się o zbytek jakim są średniowieczne
ruiny zamku, gdzie także zostanie
przeprowadzona ich rewitalizacja.

Jakie inwestycje udało się zrealizować przez niespełna rok w gminie Lipnik?
W 2018 roku udało się zrealizować bardzo dużą liczbę inwestycji.
Jak wiadomo gmina Lipnik słynie z
dużej ilości dobrych dróg. W tym roku
została wykonana nowa nawierzchnia na 16 odcinkach dróg gminnych,
m.in. w: Męczennicach, Sternalicach,
Lipniku, Włostowie, Usarzowie, Kurowie, Malżynie, Swojkowie, Słoptowie,
Studziankach i Gołębiowie.
29 lipca w Gołębiowie, otwarto
budynek społeczno- kulturalny. Zostały przeznaczone na to duże środki,
m.in. dotacja z budżetu gminy ok 104
tys. zł, a pozostałe środki pokrywające ponad 70% inwestycji pochodziły
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
PROW na lata 2014-2020. Pieniądze
na tą inwestycję pozyskało stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w
Gołębiowie poprzez Lokalną Grupę
Działania Ziemi Sandomierskiej.
Kolejną bardzo ważną inwestycją
dla mieszkańców Międzygórza, jest
obecnie realizowana budowa świetlicy wiejskiej. Będzie to miejsce organizacji wspólnych spotkań i imprez starszych i młodszych mieszkańców wsi.
W Lipniku zostało wykonane
oświetlenie uliczne za kwotę 55 000
zł, dzięki czemu zamontowano 6 słupów z nowoczesnym oświetleniem ledowym, nowym kablem i rozdzielnią.

Zakończono także remonty strażnic OSP w Słabuszewicach i Malżynie.
Mając na uwadze dobro najmłodszych we Włostowie został wykonany
plac zabaw dla dzieci „na osadzie” za
kwotę 50 000 zł.
Na ujęciu wody we Włostowie
wykonano odwiert studni na kwotę
ponad 126 tys. zł. Zostało wykonane
boisko do gry w Malicach Kościelnych,
którego koszt wyniósł 17 tys. zł, zakupiono także bramki do gry w piłkę nożną dla Malic Kościelnych i dla
miejscowości Swojków.
W Międzygórzu, Malicach Kościelnych i Sternalicach zostały wybudowane altany, w których można miło
spędzić czas na wspólnej rozmowie i
odpoczynku.
Co jeszcze widzi Pan, jako wójt
do zrobienia dla gminy?
Bardzo ważnym projektem będą
oczywiście drogi stanowiące dojazd
do pól dla rolników. Następnie warto
podjąć działania w celu dokończenia
kanalizacji gminy, a także wykonania
chodnika na ulicy Szpitalnej we Włostowie na odcinku 400 m.
Do kolejnych ważnych planów
należą inwestycje związane boiskami
sportowymi przy szkołach, a także
stadionu sportowego we Włostowie i wykonanie tam profesjonalnej
szatni dla zawodników. Warto także
wspomnieć o planowanym boisku
treningowym we Włostowie. Także
w Lipniku zostaną podjęte działania
dla poprawy infrastruktury sportowo
– rekreacyjnej.

Jaką ma Pan wizję dla najmłodszych i dla seniorów w Gminie Lipnik?
Dla wszystkich mieszkańców ważne jest dokończenie remontu budynku Urzędu Gminy w Lipniku. W ostatnim czasie została oddana do użytku
winda, która pomaga osobom starszym lub niepełnosprawnym w poruszaniu się po budynku urzędu.
Dodatkowo zgodnie z harmonogramem toczą się prace w celu otwarcia posterunku policji w Lipniku.
Dla najmłodszych zaś zostanie
uruchomiony żłobek we Włostowie.
Natomiast dla seniorów zostanie dokończony remont budynku dawnej
szkoły w Usarzowie w celu powołania
środowiskowego domu pomocy, w
Słoptowie, również w dawnym budynku szkoły powstanie klubu seniora.
Najważniejszym celem, jakim
chciałbym osiągnąć, to stworzenie
miejsc pracy w gminie Lipnik.
Jak podsumuje Pan swoją dotychczasową współpracę z mieszkańcami gminy?
Współpraca z mieszkańcami gminy to dla mnie przyjemność. Dzięki
spotkaniom sołeckim, czy też z radnymi Rady Gminy w Lipniku i sołtysami
wsi omawiane są wszelkie sprawy, a
wszelkie podjęte działania mają na
celu poprawę życia lokalnej społeczności. Dlatego tak wiele zadań zostało pozytywnie zrealizowanych, a następne są i będą w miarę możliwości
realizowane.
Dziękuję za rozmowę.
Adam Barański
Fot. Adam Barański
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W 2018 roku zrealizowano remonty wymienionych wcześniej
remiz OSP w Słabuszewicach – wykonanie nowego dachu i Malżynie –
wykonanie nowej podłogi.
Jak wspomniał w wywiadzie pełKażda przeprowadzona inwestycja w gminie Lipnik jest szczegółowo
niący Funkcję Wójta Gminy Lipnik
Andrzej Grządziel -Gmina Lipnik sły- analizowana i omawiana w celu poprawienia warunków życia mieszkańcom gminy.
nie z dużej ilości dobrych dróg.
W 2018 roku zostały podjęte
działania na drogach gminnych w
ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Wyremontowano drogi:
w Męczennicach, Swojkowie, Usarzowie, Kurowie i Lipniku o łącznej
długości 6,91 km. Wartość robót
wyniosła ponad 1,8 mln zł, z czego
ponad 1,4 mln zł stanowiła dotacja
dla Gminy Lipnik.

Inwestycje
w Gminie Lipnik

Dzięki dotacji z WFOSiGW w wy- piecznej rośliny ma trwać 3 lata, a
sokości 170 586 zł zostało podjęte wartość podpisanej umowy wyniosła
działanie w celu zwalczania Barszczu ok. 190 tys. zł
Sosnowskiego na terenie Gminy LipTrwają także prace przy remoncie
nik. Program neutralizacji tej niebez- dachu na budynku UG Lipnik.

W ostatnim czasie zostały zakończone prace przy przebudowie dróg
wewnętrznych na terenie Gminy Lipnik, m.in.: w Usarzowie, w Lipniku,
w Słoptowie i we Włostowie. Razem
przebudowano około 2,3km dróg o
łącznej wartości ponad 976 500.00.
zł w większości z funduszy gminnych,
dotacja z urzędu Marszałkowskiego
na drogi dojazdowe do gruntów rolnych wyniosła 70 tys. zł.
W tym roku udało się zrealizować
remont drogi gminnej na odcinku
Włostów- Swojków, celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego na
odcinku 400 m, na który przeznaczono 205 tys. zł, z czego dotacja z
MSWiA wyniosła 145 tys. zł.
Łącznie w 2018 roku wykonano
9,76 km dróg za kwotę ponad 3 mln
zł
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przebudowane dzięki dofinansowaniu z rezerwy celowej budżetu państwa będącej w dyspozycji Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Pan Andrzej Grządziel podziękoW poniedziałek 1 października
W obecności Pani Wojewody
wał serdecznie za kolejne promesy
2018 r. Pani Wojewoda Agata Woj- przedstawiciele Urzędu Gminy i Rady
dla gminy, dzięki którym już w najtyszek odwiedziła Gminę Lipnik Gminy w Lipniku na czele z Przewodbliższym czasie zostaną ogłoszone
i przekazała pełniącemu funkcję niczącym Rady Gminy Stanisławem
przetargi na kolejne gminne drogi.
Wójta Gminy Lipnik Andrzejowi Mazurem dokonali przeglądu dróg
Tekst Adam Barański
Grządzielowi promesy na drogi.
gminnych, które dotychczas zostały
Fot. Mariusz Olech

Promesy na drogi

pionych, błękitnych strojach, w których będą reprezentować Ludowy
Zespół Sportowy Cukrownik Włostów.
Oczywiście drzwi klubu dla
grany mecz rewanżowy z UKS Iwaniwszystkich chętnych stoją otworem
ska zakończony zwycięstwem 7 : 1, a
z podanego wyżej rocznika, których
wśród strzelców bramek znaleźli się:
pasją jest gra w piłkę nożną.
Igor Jaworski - 3, Klaudiusz Masternak
Życzymy młodemu zespołowi dal- 2 Oliwia Koszelak – 2.
szych sukcesów.
Już w najbliższym czasie młodzi
Tekst i fot. Adam Barański
zawodnicy zagrają w nowych zaku-

„Nasz narybek”

młodzik starszy LZS Cukrownik Włostów
Młodzik starszy, czyli najmłodsi
zawodnicy „Cukrownika” na boisku
są dość młodą drużyną, która zaczęła trenować od około pół roku na
stadionie sportowym we Włostowie.
W skład drużyny wchodzą zawodnicy urodzeni między 2006, a 2008 rokiem, są to: Dawid Czech, Rafał Czekaj,
Jakub Czyż, Jakub Duliński, Igor Jaworski, Jakub Kozłowski, Przemysław Król,
Jan Łatka, Klaudiusz Masternak, Filip
Orłowski, Oskar Raban i Jacek Zdyb.
Kapitanem, a zarazem najstarszą zawodniczką w drużynie (rocznik 2005)
jest Oliwia Koszelak. Trenerem drużyny
jest Andrzej Dywan, a nad zdrowiem
w klubie czuwa Maria Zięba.
„Nasz narybek” w trwającej kolejce
ma przewidziane 10 meczy na jesień i
kolejne 10 do rozegrania wiosną. Jak
dotychczas drużyna wygrała 4-krotnie, a 2-krotnie przegrała swoje mecze.
Efektowne zwycięstwo 20 września
2018 r., wynikiem 9 : 0 z UKS Iwaniska, strzelcami bramek byli: Klaudiusz
Masternak - 3, Jacek Zdyb - 2, Oliwia
Koszelak - 2, Oskar Raban - 1 i Igor Jaworski - 1. Dobra passa utrzymała się
także do następnego meczu rozegranego 22 września 2018 r. z ŁKS Łagów
wynikiem 2 : 1. Obie bramki strzelił
Jacek Zdyb.
29 września 2018 r. został roze-
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Turniej w piłce nożnej
o Puchar Wójta Gminy Lipnik
16 września 2018 r. w niedzielne, słoneczne popołudnie, na stadionie
sportowym we Włostowie został rozegrany po raz kolejny turniej w piłce
nożnej o Puchar Wójta Gminy Lipnik.
W rozgrywkach wzięło
udział sześć drużyn piłkarskich, m.in. „Beczka Lolka”, „Kibice Włostów”, Mydłów, Studzianki, Gołębiów
i „Buldożer Team”. Mecze
sędziowali: Marcin Bajur i
Paweł Jaworski specjalnie
oddelegowani sędziowie
przez podokręg Sandomierz
W miłej atmosferze podczas rozgrywek zawodnicy
zostali także zaproszeni na
zorganizowanego grilla.
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Po kilku godzinach rozgrywek
przedstawiciel lokalnego samorządu
Sekretarz Gminy Lipnik Wojciech Zdyb
wraz z kierownikiem drużyny i Prezesem LZS Cukrownik Włostów Janem
Michalskim wręczyli nagrody wyróżnienia dla najlepszych.
Turniej wygrała drużyna z Włostowa o dość oryginalnej nazwie „Beczka
Lolka”, na drugim miejscu uplasowały
się Studzianki, a trzecie miejsce zajęła
drużyna z „Buldożer Team” z Włostowa.
Odkryciem turnieju został Kacper
Podsiadły z Mydłowa. Królem strzelców został Karol Michalski z Włostowa, najlepszym zawodnikiem Michał
Kaczmarski z drużyny „Beczka Lolka”,
a najlepszym bramkarzem Kamil Michałowski ze Studzianek.
Życzymy drużynom i zawodnikom
kolejnych sukcesów sportowych.
GOK we Włostowie

„Szlakiem miejsc pamięci narodowej”

Z okazji 100 rocznicy Odzyskania
Oddali hołd poległym za ojczyznę
Opiekę nad uczniami sprawoprzez Polskę Niepodległości członko- i wzięli udział w konkursie historycz- wały panie: Agnieszka Kusal-Kadela,
wie Szkolnego Koła Krajoznawczo – Tu- nym przygotowanym przez Eugeniu- Agnieszka Król, Adela Grześkiewicz rystycznego uczestniczyli w pieszej wy- sza Niedbałę, przewodnika PTTK w Szczurek.
Agnieszka Kusal - Kadela
cieczce do miejsc pamięci narodowej.
Opatowie.
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150 rocznica urodzin
pierwszego rektora SGGW

1 lipca 2018 r. przedstawiciele
Stowarzyszenia
Wychowanków
Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie przyjechali z wizytą w rodzinne strony
pierwszego rektora SGGW profesora Józefa Mikułowskiego – Pomorskiego w celu uczczenia jego
150 – tej rocznicy urodzin.
Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w Kościele parafialnym w Malicach Kościelnych

pw. Matki Bożej
Wniebowziętej
w intencji śp. Józefa
Mikułowskiego – Pomorskiego, w której
uczestniczyli
przybyli goście z
SGGW, nauczyciele i uczniowie z
Zespołu szkolno
– Przedszkolnego
w Lipniku, przedstawiciele Rady Rodziców, pracownicy Urzędu Gminy w Lipniku na
czele z pełniącym funkcję Wójta
Gminy Lipnik Andrzejem Grządzielem, Przewodniczący Rady Gminy w
Lipniku Stanisław Mazur oraz zebrani parafianie. Podczas Mszy ksiądz
proboszcz parafii Malice Kościelne
wygłosił piękne kazanie na temat
zasłużonego człowieka, jakim był
pierwszy rektor SGGW, a uczniowie
Zespołu Szkolno – przedszkolnego
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w Lipniku zaprezentowali krótki
program artystyczny. Po Mszy Świętej wszyscy udali się pod obelisk
upamiętniający profesora Józefa Mikułowskiego – Pomorskiego, by złożyć wiązanki kwiatów. Po wykonaniu pamiątkowego zdjęcia wszyscy
goście udali się na uroczysty obiad
na plebani w Malicach Kościelnych.
W miłej atmosferze wzajemnej
rozmowy i wspomnień z dawnych
lat przedstawiciele uczelni wyższej
podziękowali za miłe przyjęcie.
Tekst Adam Barański
Fot. Marzena Redlich

KONCERT UWIELBIENIA I DZIĘKCZYNIENIA
ZA NIEPODLEGŁOŚĆ 100 lat wolności
26 lipca 2018 r. o godzinie 20:30
w Goźlicach na placu przykościelnym obył się Koncert Uwielbienia
i Dziękczynienia za Niepodległość
100 lat wolności, którego przekaz
nawiązywał głęboko do wartości
religijnych, patriotycznych i niepodległościowych związanych z
obchodami setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
Bogaty repertuar utworów, jaki zaprezentowali artyści połączony z niezwykłymi efektami świetlnymi pozwolił licznie zgromadzonej publiczności
poczuć ducha wolności, za którego
dzielnie walczyli żołnierze i partyzanci
narodu polskiego.
Podczas koncertu wystąpiło wielu
muzyków i artystów.
SKŁAD ZESPOŁU:
- dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie i Centrum Kształcenia w Lipniku Sebastian Szymański
FORTEPIAN, INSTRUMENTY KLAWISZOWE,
- Ryszard Krzemiński SAKSOFON,
KLARNET;
- Adrian Gwoździowski GITARA
AKUSTYCZNA, GITARA ELEKTRYCZNA;
- Szyman Witaszek GITARA;

- Mariusz Ciach BAS;
- Kamil Ruszkowski PERKUSJA;
WOKALIŚCI:
- Maciej Duniec;
- Martyna Puszka – Maziarz;
- Julia Roman;
- Julia Surowaniec;
- Magdalena Szlęzak;
- Wiktoria Trynkiewicz,
a także wychowankowie GOK i CK:
Julia Darowska, Paulina Sierant, Łukasz
Leśko i Oliwia Jalowska.
Przed zakończeniem koncertu na
scenę został zaproszony Wójt Gminy Lipnik Pan Andrzej Grządziel i proboszcz parafii Goźlice, ksiądz Ryszard
Sałek. Pan wójt podziękował wszystkim przybyłym gościom, pozostałym
organizatorom i artystom za niesamowity występ. Podkreślił jak ważne są

obchody setnej rocznicy Odzyskania
Niepodległości przez Polskę, zapraszając zarazem na przedstawienie teatralno – muzyczne pod tytułem „Śpiewnik
Polski w Strasznym Dworze”. Następnie ksiądz Ryszard Sałek podziękował
wszystkim za udział w tym wydarzeniu
i składając najlepsze życzenia wszystkim Annom z okazji ich święta. Koncert
zakończył się bisem utworu „Nasz Bóg”
na prośbę księdza proboszcza.
To niezwykłe przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki organizatorom
m.in. przez: Wójta Gminy Lipnik - Andrzeja Grządziela, Parafii pw. Wniebowzięcia N.M.P w Goźlicach i Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie z
ogromną współpracą ze strony scenarzysty i pomysłodawcy Adama Kowalskiego.
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Czas na zdobywanie wiedzy

- rozpoczęcie roku szkolnego we Włostowie

3 września 2018 r. Mszą Świętą o godzinie 9:00 zaczęła się uroczystość rozpoczęcia nowego roku
szkolnego, którą prowadził w kościele parafialnym we Włostowie
ksiądz Paweł Goliński.
O godzinie 10:00 w Zespole Szkół
im. Stanisława Koseły we Włostowie
nastąpiło oficjalne rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2018/2019 przez
Panią dyrektor Małgorzatę Krakowiak.
Pani dyrektor powitała wszystkich
przybyłych gości, pracowników szkoły
uczniów wraz z rodzicami, a także najmłodszych, którzy pierwszy raz znaleźli się w murach szkoły.
Następnie wszyscy zgromadzeni
zostali poproszeni o powstanie w celu
uczczenia minutą ciszy wszystkich poległych w II wojnie światowej.
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Do rocznicy wybuchu wojny nawiązał także pełniący funkcję Wójta
Gminy Lipnik Pan Andrzej Grządziel,
który mówił o poświęceniu naszych
przodków w walce o wolność. Wspomniał także, że rok 2018 jest rokiem,
w którym obchodzimy 100 – lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę
i ważne jest uczczenie tej rocznicy i
wszystkich walczących o niepodległość. Zaprosił wszystkich obecnych
na odpust parafialny we Włostowie,
który będzie 14 października, podczas
którego odbędzie się Koncert Uwielbienia i Dziękczynienia za Niepodległość 100 lat wolności.
Na koniec życzył wszystkim udanego roku szkolnego pełnego nowych
sukcesów. Do życzeń dołączyła się
także Pani dyrektor, życząc uczniom
wszystkiego najlepszego. Następnie
podziękowała wszystkim za przybycie,
a uczniów zaprosiła z wychowawcami
do klas.
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3 września 2018 r. o godzinie 8:00 Mszą Świętą w kaplicy w Lipniku
zaczął się nowy rok szkolny. Mszę Świętą koncelebrowali ksiądz Marian
Nowak i ksiądz wikary Piotr Niewrzałek.

Witaj
szkoło
rozpoczęcie roku szkolnego
w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Lipniku
Dalsza część oficjalna odbyła się
na placu czynu niepodległościowego
przy pomniku płk. Józefa Jabłońskiego, którą poprowadziła Pani dyrektor
Danuta Polit witając wszystkich przybyłych gości, rodziców, nauczycieli,
pracowników szkoły, a także uczniów.
Głos zabrał także pełniący funkcję
Wójta Gminy Lipnik Pan Andrzej Grządziel, który podkreślił jak ważna jest
nauka i praca nauczycieli z uczniami
przez najbliższe 10 miesięcy. Razem z
Przewodniczącym Rady Gminy w Lipniku Panem Stanisławem Mazurem

i sekretarzem Gminy Lipnik Panem
Wojciechem Zdybem przekazał na
ręce wychowawczyń najmłodszych
przedszkolaków odblaskowe worki,
które mogą się przydać najmłodszym
i dodatkowo służyć poprawie bezpieczeństwa dla dzieci.
Na koniec Pan Andrzej Grządziel
życzył wszystkim uczniom sukcesów
w zdobywaniu wiedzy. Do życzeń dołączyła się także Pani dyrektor, która
dodatkowo po oficjalnym rozpoczęciu roku szkolnego 2018/2019 zaprosiła uczniów i rodziców do klas.
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Gminę Lipnik od strony muzycz23 września 2018 r. w Wąwolnicy odbyło się pierwsze święto rolników,
w którym uczestniczył premier Mateusz Morawiecki, a także Antoni Ma- nej reprezentował zespół folklorystyczny „Świętokrzyskie Uśmiechy”,
cierewicz.
który jest prowadzony przez dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we
Włostowie Sebastiana Szymańskiego. Na scenie w Wąwolnicy wystąpił pod kierownictwem instruktora
Mariusza Korony w prześwietnym
wykonaniu trzech ludowych utworów: „Świętokrzyskie jakie cudne”,
„Na kieleckim polu” i „Zachodzi Słoneczko”.

ŚWIĘTO W WĄWOLNICY
- „WDZIĘCZNI POLSKIEJ WSI”

Reprezentantki Gminy Lipnik z
Koła Gospodyń Wiejskich z Kurowa i
z Łownicy, zaprezentowały wykonane przez siebie wieńce dożynkowe,
w tym wieniec dożynkowy z Lipnika,
a Pani Marianna Bednarz z Leszczkowa ręcznie wyszywane obrazy,
W tym niezwykłym święcie brała dzielem, obecny był także Sekretarz bombki i prace artystyczne związatakże udział delegacja z Gminy Lipnik gminy Pan Wojciech Zdyb oraz Prze- ne ze świętami okolicznościowymi.
na czele z pełniącym Funkcję Wójta wodniczący Rady Gminy w Lipniku
Tekst Adam Barański
Fot. GOK Włostów
Gminy Lipnik Panem Andrzejem Grzą- Pan Stanisław Mazur.

W ciepłe niedzielne popołudnie 16 września 2018 r. otwarto
oficjalnie altanę w Sternalicach,
która została wybudowana w
ramach projektu Odnowa Wsi
Świętokrzyskiej na 2018 rok. Zadanie zostało współfinansowane
z budżetu Gminy Lipnik.
Na uroczyste otwarcie altany
przybyło wielu mieszkańców Sternalic na czele z Radnym Rady Gminy w Lipniku Piotrem Baranem i
sołtysem wsi Katarzyną Gąsiorowską. Na uroczystość przybył także
pełniący Funkcję Wójta Gminy Lipnik Andrzej Grządziel, który mówił o korzyściach wykonywanych
zadań na terenie gminy. Następnie razem z radnym i Panią sołtys
dokonał przecięcia wstęgi w nowo
wybudowanej altanie.
W dalszej części lokalnej uroczystości zebrani mieszkańcy Sternalic
i przybyli goście zostali zaprosze-

NOWE DZIAŁANIA W STERNALICACH
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ni na grilla, by
później uczestniczyć w świetnej
zabawie
przy
grającej
muzyce.
Najmłodszym jednak największą
frajdę sprawiła
oprócz
tańca,
gra w piłkę nożną i zabawa na
placu zabaw.
Tekst i fot.
Adam Barański

W miesiącu sierpniu i wrześniu
w Leszczkowie odbywała się druga edycja konkursu fotograficznego pt. „Leszczków w obiektywie”. Pomysłodawcą i głównym
realizatorem konkursu jest Grzegorz Lipski z Leszczkowa. W tym
roku do konkursu zgłosiło swoje
fotografie 24 osoby, to dwa razy
więcej niż w pierwszej edycji. Ocenie poddano 58 zdjęć.

II EDYCJA KONKURSU:
„LESZCZKÓW W OBIEKTYWIE”

W większości zdjęcia przedstawiają piękno przyrody naszej wioski.
Poziom nadesłanych fotografii był
bardzo wysoki. Jury, w skład którego
wchodzili członkowie Krakowskiej
Studenckiej Agencji Fotograficznej, miało trudny wybór. Ostatecznie zwyciężyło zdjęcie pt. „Maki o
wschodzie w rzepaku” autorstwa
Szymona Gierczaka. Drugie miejsce jomością Leszczkowa wykazała się kursu można obejrzeć pod linkiem:
https://www.facebook.com/search/
zajęło zdjęcie pt.,, Polne kwiaty’’ Pani Monika Konieczna.
Organizatorzy zapowiadają na- top/?q=leszczkow.pl
Aleksandry Gierczak. Trzecie miejsce
Tekst: Stowarzyszenie Razem
otrzymało zdjęcie Wojciecha Kozu- stępną już trzecią edycję konkursu.
dla Leszczkowa
ba pt. „Staw’’. Specjalną nagrodę Wszystkie zdjęcia zgłoszone do konFot. Adam Barański
za zdobycie największej liczby polubień na facebooku otrzymała fotografia wykonana przez Dawida
Małaczka pt. „Głóg w obiektywie”.
Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 15 września w
Leszczkowie. Spotkanie przygotowała młodzież realizująca projekt„Podziel się swoją pasją” w ramach
programu: Działaj Lokalnie, W czasie spotkania przedstawione zostały wszystkie zdjęcia, które wpłynęły
na konkurs. Osoby, które przysłały
zdjęcia, otrzymały od organizatorów pamiątkowe kubki z grafiką
zaprojektowaną przez Grzegorza
Lipskiego. Laureatom konkursu wręczono nagrody rzeczowe ufundowane przez Panie - Anetę Stawiarz,
Jolantę Sierant oraz Annę Sidor. Dodatkowo młodzież przeprowadziła
wśród uczestników konkurs wiedzy
na temat naszej wsi. Najlepszą zna-
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Siatkarskie Pojedynki

w Gołębiowie

23 września 2018 r. Młodzież z Gołębiowa i okolic na terenie rekreacyjnym w Gołębiowie, na nowo wybudowanym boisku zorganizowała
I Turniej w Siatkówce Plażowej. Celem Turnieju była integracja młodzieży, lokalnej społeczności, promocja sportowej rywalizacji i propagowanie
siatkówki, jako aktywnego spędzania czasu wolnego.

Zaplanowane rozgrywki w pierwszym terminie z powodu niesprzyjającej pogody zostały odwołane i
przełożone o tydzień, co pozwoliło
na zgłoszenie się kolejnych drużyn
i przygotowanie boiska na czas rozgrywek. Zawody miały wydźwięk
bardzo koleżeński. Okazały się jednak dużym przedsięwzięciem organizacyjnym, jednak dzięki ogromnemu zaangażowaniu i poświęceniu
czasu młodych osób i wsparciu ze
strony lokalnej społeczności udało
się je pomyślnie zorganizować.
Młodzież z Gołębiowa i okolic
chcąc podnieść rangę turnieju siatkarskiego zwróciła się do lokalnych
przedsiębiorców, jak i osób prywatnych z prośbą o sponsoring, a także
do mediów działających na terenie
województwa świętokrzyskiego na
nadanie rozgłosu lokalnemu turniejowi.
Dzięki sponsorom udało się zakupić dodatkowe nagrody i upominki
dla zawodników, a także zorganizować grilla dla wszystkich przybyłych
zawodników i gości na to wydarzenie sportowe.
W I edycji turnieju w siatkówce
plażowej wzięło udział 4 drużyny
dziewcząt, grających na zasadzie
„każdy z każdym” i 8 drużyn chło-

paków. Drużyny chłopaków zostały
podzielone na dwie grupy, w których rozegrały mecze w systemie
kołowym. Następnie do półfinałów
awansowały po dwie drużyny z każdej grupy. O miejscach na podium
zdecydowały: mecz o 3 miejsce oraz
finał. Po ponad 5 godzinach rozgrywek poznaliśmy zwycięzców.
W kategorii dziewcząt na podium uplasowały się:
- I miejsce: Sylwia Krzemińska i
Marlena Olech;
- II miejsce: Aleksandra
Kęsy i Anna Olech;
- III miejsce: Karolina Sieradzka i Sandra Godzina.
W kategorii chłopaków
podium przypadło dla:
- I miejsce: Arkadiusz
Wróblewski i Kamil Maciejewski;
- II miejsce: Radosław
Adach i Jakub Król;
- III miejsce: Przemysław
Chyc i Mariusz Ślusarz.
W rozgrywkach brali
udział: Katarzyna Wesołowska i Anna Kiec, Filip
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Wesołowski i Krzysztof Kiec, Tomasz
Sidor i Bartosz Sidor, Adam Barański
i Patryk Bober, Paweł Lipski i Kacper
Bajak, Oskar Bednarz i Karol Wesołowski.
Podczas turnieju Konrad Rutkowski przeprowadził plebiscyt na
zawodniczkę i zawodnika turnieju. Najlepszymi graczami według
wszystkich zebranych zostali: Karolina Sieradzka i Radosław Adach.
Na koniec przyszedł czas na wręczenie nagród, którego dokonali
organizatorzy wraz sołtysem Gołębiowa Panem Markiem Zielińskim i
radnym Rady Gminy w Lipniku Panem Stanisławem Nowakiem, którzy także przed turniejem pomagali
młodzieży w przygotowaniu zawodów.
Młode osoby skierowały także
podziękowanie za okazane wsparcie: „Jako Młodzież z Gołębiowa i
okolic dziękujemy zawodnikom za
przybycie na nasz skromny turniej.
Dziękujemy serdecznie naszym koleżankom i kolegom za pomoc w
organizacji „Piachowych Pojedynków w Gołębiowie”. Dziękujemy
serdecznie Radiu Leliwa i Polskiemu
Radiu Kielce za objęcie patronatem medialnym tego sportowego
przedsięwzięcia, a także Gminnemu
Ośrodkowi Kultury we Włostowie
za honorowy patronat medialny i
wsparcie merytoryczne. Dziękujemy
serdecznie sponsorom, bez których
ten turniej by się nie odbył, czyli: Panu Andrzejowi Grządzielowi
- pełniącemu funkcję Wójta Gminy
w Lipnik, Panu Grzegorzowi Kozubowi – Sklep Delikatesy Jedynka,
Panu Jarosławowi Ozdobie – Tłoczni Jabłuszko (Przetwórnia owoców
w soki), Państwu Anecie i Krzysz-
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tofowi Stawiarz, a także Urzędowi
Gminy w Lipniku w tym Sekretarzowi Gminy Lipnik Panu Wojciechowi
Zdyb, Panu Markowi Maciągowi
- Piekarni Lipnik i firmie Saatbau. Liczymy na wsparcie w kolejnych edycjach turnieju siatkarskiego. Mamy
nadzieję, że zdobyte doświadczenie
w organizacji takiego sportowego
przedsięwzięcia pomoże nam jeszcze lepiej wykazać się w następnej
edycji turnieju, na którą już teraz
serdecznie zapraszamy.
Życzymy młodym osobom dalszych sukcesów.
Tekst: Adam Barański i Filip Wesołowski
Fot.: Sandra Godzina, Kinga Kęsy
Konrad Rutkowski, Adam Barański

OTWARCIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GOŁĘBIOWIE
W 2017 na terenie rekreacyjnym w Gołębiowie Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w
Gołębiowie zaczęło realizować w
ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność”
objętego PROW na lata 2014-2020
zadanie pn. „Budowa budynku o
funkcji społeczno - kulturalnej w
miejscowości Gołębiów”.
Wartość zadania wyniosła ponad
350 tys. zł, a pieniądze stowarzyszenie pozyskało przez Lokalną Grupę
Działania Ziemi Sandomierskiej w
ogromnej współpracy z Urzędem
Gminy w Lipniku.
29 lipca 2018 r. odbyła się uroczystość Otwarcia Świetlicy Wiejskiej w
Gołębiowie. Przed godziną 15:00 odbyła się uroczysta Masza Święta poprowadzona przez księdza Ryszarda
Sałka proboszcza Parafii Goźlice. Po
mszy wszyscy udali się przed główne
wejście do budynku świetlicy, gdzie
nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi przez Wojewodę Województwa
Świętokrzyskiego Agatę Wojtyszek,
Posła Kazimierza Kotowskiego, Posła Andrzeja Kryja, Dyrektora PGE
Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny
Staszów Jarosława Borowca, pełniącego obowiązki wójta Gminy Lipnik
Andrzeja Grządziela, Przewodniczącego Rady Gminy w Lipniku Stanisława Mazura, radnego Gołębiowa Stanisława Nowaka i księdza Ryszarda
Sałka. Zaproszeni goście oraz reprezentacja mieszkańców Gołębiowa
wygłosili okolicznościowe przemówienia, dziękując za wniesiony wkład

i zaangażowanie w budowę świetlicy
wiejskiej w Gołębiowie.
Następnie przyszedł czas na część
artystyczną, podczas której zaprezentował się zespół folklorystyczny
Świętokrzyskie Uśmiechy prowadzony przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie i Centrum
Kształcenia w Lipniku Sebastiana Szymańskiego oraz instruktora muzycz-

nego Mariusza Koronę. Wystąpili
także wokaliści i wokalistki śpiewające w Gminnym Ośrodku Kultury
we Włostowie. W dalszej części z
pięknymi przyśpiewkami zaprezentował się zespół Perełki Żupawskie
z Żupawy, a ostatnim punktem programu był występ zespołu KONTRA,
przy którego muzyce publiczność
bawiła się aż do północy.
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PRZEDSZKOLE OAZA

- SZANSA DLA PRZEDSZKOLAKÓW

Jest to nazwa projektu realizowanego przez Stowarzyszenie
„Nasz Włostów” z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020. Rozwój edukacji i
aktywne społeczeństwo.
Działanie: Zwiększenie dostępu do
wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego,
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego.
RPSW 08.03.01 Upowszechnianie i
wzrost jakości edukacji przedszkolnej.
Celem głównym projektu było
zwiększenie poziomu edukacji przed-

szkolnej w gminie Lipnik, zadanie realizowane było od 1 sierpnia 2017 r.
do 31 lipca 2018 r. Całkowita wartość
projektu: 224900,00 zł, dofinansowanie z EFS: 189700,00 zł. Operacja ta
uruchomiła system wsparcia na rzecz
uczestników, poprzez prowadzenie na
ich rzecz zajęć specjalistycznych, rozwojowo - edukacyjnych typu: logopedycznych, ruchowo - artystycznych,
informatycznych, psychologicznych,
wspomagających rozwój oraz wyjazdów edukacyjnych. Podczas realizacji
zadania podjęto następujące działania: doposażono i zaadaptowano
pomieszczenia do potrzeb realizacji
projektu oraz dostosowano do potrzeb
dzieci niepełnosprawnych, zostały zakupione meble do pomieszczenia indywidualnej
pracy z dziećmi oraz
pomoce dydaktyczne,
plastyczne, zabawki,
sprzęt sportowy, komputerowy i radio CD.
Na plac zabaw został
zakupiony i zamontowany domek wielo-
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funkcyjny z którego korzystają dzieci
podczas pobytu w przedszkolu. Została odnowiona i wyposażona w niezbędne elementy łazienka dziecięca.
Podczas realizacji projektu uczestnicy
otrzymywali bezpłatne posiłki obiad i
podwieczorek, zostali również ubezpieczeni. Uczestnicy projektu mieli
możliwość wyjazdów edukacyjnych
do Ogólnopolskiego Centrum Bajki do
Pacanowa, które jest pełne atrakcji i
magicznym miejscem dla przedszkolaków. Dużym przeżyciem dla dzieci był
wyjazd do Kielc do Teatru Lalki i Aktora
„Kubuś” na spektakl „Misiaczek”. Nasi
podopieczni z wielką uwagą oglądali
grę aktorów, mogli zwiedzić pomieszczenia teatru, uczestniczyć w warsztatach. Zapoznały się ze specyficzną
pracą aktorów. Przeżycia związane z
wyjazdami edukacyjnymi na pewno
będą miały na pozytywny wpływ na
rozwój dzieci, będą też niezapomnianymi wspomnieniami z pobytu w
przedszkolu. Podczas rocznej realizacji projektu, dzieci wraz z nauczycielami i rodzicami przygotowały imprezy
i akademie z racji okolicznych świąt,
a były to: Dzień przedszkolaka, Dzień
chłopaka, Dzień nauczyciela, Święto Niepodległości, Mikołajki, Jasełka,
Dzień Babci i Dziadka, Dzień rodziny.
Podczas różnorodnych zajęć poznali
tradycje regionalne oraz uczestniczyli w spotkaniach z przedstawicielami
różnych zawodów - Dzięki realizacji
projektu z RPO mogliśmy podnieść
standard naszej placówki i wzmocnić potencjał naszego Stowarzyszenia. Działania projektowe zapewniały
stosowanie wytycznych w zakresie
realizacji zasady równości szans, niedyskryminacji w tym dostępność dla
osób niepełnosprawnych oraz z zasadami równości szans mężczyzn i kobiet w ramach funduszy unijnych na
lata 2014 – 2020 poprzez zapewnienie równego dostępu do edukacji bez
względu na płeć.
Barbara Brzeska
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NARODOWE CZYTANIE
WE WŁOSTOWIE

Społeczność szkolna Szkoły Podstawowej im. Romana Koseły we
Włostowie włączyła się do ogólnopolskiej akcji związanej z setną
rocznicą odzyskania Niepodległości
przez Polskę, czyli do Narodowego
Czytania powieści Stefana Żeromskiego " Przedwiośnie", organizowanego pod patronatem Pary Prezydenckiej.

8 września 2018 r. Stowarzyszenie Razem dla Leszczkowa zorganizowało w świetlicy w Leszczkowie
po raz kolejny Narodowe Czytanie.
W tym roku dziełem czytanym w
całej Polsce nawiązującej do setnej
rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości było „Przedwiośnie”
Stefana Żeromskiego.
Do świetlicy przybyło wiele osób
starszych i młodszych, przyszły też
całe rodziny mieszkające w Leszczkowie. Prezes Stowarzyszenia razem dla
Leszczkowa Pani Anna Sidor przedstawiła bardzo ciekawą ideę i historię Narodowego Czytania w Polsce.
Każdy z zebranych mógł przeczytać wybrany przez siebie fragment
„Przedwiośnia”. Po kilku ciekawych
fragmentach książki przyszedł czas
na poczęstunek przygotowany przez
mieszkańców Leszczkowa. Wszyscy
z ogromnym zainteresowaniem dalszych losów Cezarego Baryki i opo-

Cytując
słowa
Prezydenta RP "akcja przybliżała doświadczenia sprzed
wieku oraz promowała czytelnictwo" ,
a zarazem z myślą
o
jubileuszowym
roku
wzbogaciła
program
obchodów i wydarzeń o
potrzebny element
refleksji nad dziejami ojczystymi.
Uroczystość odbyła się dnia 10
września w budynku szkoły i została przygotowana przez panie Martę
Zielińską -Behrendt i Kornelię Rolecką przy współpracy pani Teresy Luśtan bibliotekarza tutejszej filii biblioteki gminnej.
Fragmenty "Przedwiośnia" przeplatane były fragmentami filmu o

WIEŚCI LIPNICKIE nr 32
tym samym tytule w reżyserii Filipa Bajona z roku 2001 opartego
na treści powieści Żeromskiego. W
rolę lektorów wcielili się nauczyciele
oraz inni pracownicy szkoły, rodzice,
pani bibliotekarka a także uczniowie.
Były to panie: Kornelia Rolecka, Katarzyna Piątek, Małgorzata Walczak,
Marta Zielińska -Behrendt, Katarzyna Lasota, Teresa Luśtan, Justyna Dąbrowska, Agnieszka Czekaj. Spośród
uczniów pięknie fragmenty utworu
czytali: Roksana Dziekańska, Maciej
Jezierski i Jakub Wiącek, który także
zajmował się projekcją wybranych
scen z filmu.
Nie można również nie wspomnieć o niezwykłym gościu, który zawitał w progi naszej szkoły. Mówimy
o samym Stefanie Żeromskim, którego niezwykle udanie zagrał jeden
z uczniów Maciej Jezierski. O losach
Cezarego Baryki słuchali natomiast
uczniowie klas szkoły podstawowej
i gimnazjum a także nauczyciele i rodzice.

„PRZEDWIOŚNIE” W LESZCZKOWIE
wieści o szklanych domach usiedli rzeniach, autorów znanych książek i
przy stolikach, by móc dalej czytać i lektur szkolnych.
słuchać wspaniałego dzieła Stefana
Na koniec tego literackiego wydaŻeromskiego. Osoby, które przynio- rzenia, każdy mógł skorzystać z wysły na Narodowe Czytanie własne miany książek w ramach Biblioteki
egzemplarze książki czekała miła nie- Sąsiedzkiej.
Tekst i fot. Adam Barański
spodzianka, a mianowicie okolicznościowy stempel z
pieczęcią przekazaną przez Kancelarię Prezydenta RP.
Następnie
przyszedł
czas
na kolejny punkt
programu,
czyli
konkurs wiedzy o
literaturze: „Kto to
napisał”. Wszyscy
świetnie się bawili
podczas konkursu
odgadując po postaciach lub wyda-
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Śpiewnik Polski w Strasznym Dworze
18 sierpnia 2018 r. w amfiteatrze
w Lipniku obył się koncert „Śpiewnik Polski w Strasznym Dworze”
zorganizowany przez pełniącego
funkcję Wójta Gminy Lipnik Pana
Andrzeja Grządziela, Radę Gminy
w Lipniku, Gminny Ośrodek Kultury
we Włostowie i Fundację Dariusza
Stachury „Canto Pro Classica”.
O godzinie 18:00 licznie zgromadzona publiczność – ponad 150 osób,
mogła poczuć się jak w operze, oglądając niezwykły spektakl połączony z
utworami znanych kompozytorów. W
czasie trwania koncertu można było
usłyszeć pieśni Fryderyka Chopina i
Mieczysława Karłowicza, arie z opery
„Straszny Dwór” Stanisława Moniuszki, a także wiele innych pieśni wojskowych i patriotycznych. Wykonane
utwory nawiązywały przede wszystkim do miłości do ojczyzny oraz trudu
walki o wolność i niepodległość.
Cenieni śpiewacy operowi wcielili
się w postacie: Miecznika, Hanny, Jadwigi, Damazego, Stefana, Zbigniewa,
Cześnikowej i Skołuby, a dynamiczna
akcja sceniczna, nawiązała do historii
opowiedzianej w libretcie opery. Dodatkowo artyści wystąpili w kostiumach nawiązujących do strojów z
epoki, a scenografia nawiązywała do
sali w stylu dworkowym: na wpół biesiadnej na wpół rycerskiej.
Pomysłodawcą i reżyserem przedstawienia jest znakomity tenor, śpiewak operowy, a zarazem malarz i
rzeźbiarz Pan Dariusz Stachura. Darczyńcami widowiska byli: Fundacji
ORLEN Dar Serca i Fundacji Dariusza
Stachury „Canto Pro Classica”. Patro-

nat medialny nad wydarzeniem objęło: Radio Leliwa, Echo Dnia i Tygodnik
Nadwiślański.
„…Projekt
tego
niezwykłego
przedsięwzięcia powstał na okoliczność 100 – lecia Niepodległości naszej ukochanej ojczyzny (...) moje
doświadczenie i miłość do polskiej
muzyki, do Polski spowodowało, że
wprowadziłem do tego przedstawienia pieśni polskie ze śpiewnika
naszych wspaniałych kompozytorów
liryki polskiej, oczywiście musiałem
troszeczkę wpleść historii Polski…”mówił Pan Dariusz Stachura.
Przedstawienie zostało bardzo
ciekawie skonstruowane, dlatego że
powstało na bazie słynnej opery Stanisława Moniuszki „Straszny Dwór”.
Reżyser odniósł się także do przyjęcia chrztu przez Polskę, co sprawiło,
że Polska została włączona do elity
państw europejskich. Zinterpretował

też słowa świętego Jana Pawła II –
„jesteśmy beniaminkiem chrześcijaństwa” w Europie i dodał, że wszyscy
powinni mieć nadzieję, że chrześcijaństwo i Unia Europejska chrześcijańska będzie trwała dalej.
Pan Dariusz Stachura, jako
wszechstronny artysta podkreśla,
że musi dać upust swojej twórczej
wyobraźni w wielu kierunkach artystycznych. Warto napisać, że miał zaszczyt dublować samego mistrza śp.
Luciano Pavarottiego w Turynie na
stuleciu premiery „Cyganerii”. Jego
wrażliwość zaś i miłość do ojczyzny
sprawiły, że stworzył coś nowego,
czego nikt jeszcze w Polsce nie stworzył, czyli „Śpiewnik Polski w Strasznym Dworze”.
Do opery zostały wplecione znakomite treści z literatury naszych
twórców i kompozytorów, dzięki
czemu wszystko pięknie się kompo-
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nuje. Dodatkowo odniesienie do tradycji i historii Polski i jej niezwykłych,
wywodzących się z tradycji ludowej
utworów tworzy harmonijną całość.
W przedstawieniu ukazany został
także wątek miłosny, a sam autor odniósł się w swoich słowach do czasów, kiedy to nasi przodkowie „…nie
mieli czasu na adorowanie naszych
niewiast…”, ale poświęcali życie dla

obrony kobiet i gniazd
rodzinnych.
Na scenie pojawiła się postać Stańczyka,
który „ma swoją mądrość, swoje przemyślenia” i niezwykłe słowa
odnoszące się do rycerskości i wartości naszych
przodków.
Teksty do tego niezwykłego spektaklu napisał Tomasz Raczkiewicz, który spełnił się w roli literata i aktora grając
wcześniej wymienioną postać Stańczyka. Pan Dariusz Stachura zaprosił
również kolegów z Teatru Muzycznego w Łodzi i Teatru Wielkiego w Łodzi.
Aranżacje do utworów napisała wieloletnia przyjaciółka reżysera Zuzanna
Niedzielak. Zespół, a właściwie Orkiestra Salonowa z Łodzi im. Jana Kiepu-

PÓŁKOLONIE LETNIE
Wakacje to dla dzieci wspaniały
czas nie tylko odpoczynku od obowiązków szkolnych, ale także czas
na letnie przygody, podróże, zabawę i nowe znajomości.
W Gminnym Ośrodku Kultury
we Włostowie i Centrum Kształcenia w Lipniku w dniach od 25 lipca do 7 sierpnia 2018 r. odbyły się
półkolonie letnie dla dzieci, których
organizatorem było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi ”Wczoraj
Dziś Jutro” w Opatowie. Wypoczynek dofinansowany został ze środków KRUS – funduszu składkowego
rolników.
Program wypoczynku realizowany był według ustalonego harmonogramu. Każdy dzień zaskakiwał innym tematem przewodnim. Zajęcia
były tak zorganizowane, aby każdy
z uczestników półkolonii mógł znaleźć coś dla siebie, rozwijać umiejętności i wiedzę, a jednocześnie
świetnie się bawić. Każdego dnia
zapewniony był całodzienny posiłek
dla dzieci i opieka wykwalifikowanych opiekunów.
Wychowawcy stanęli na wysokości zadania, aby każdy dzień był
pełen atrakcji i wrażeń.
Odbyło się wiele wycieczek.
Dzieci miały okazję zwiedzić Pałac
w Kurozwękach i Krainę Bizonów.
Kolejnym niezwykłym miejscem na
mapie województwa świętokrzyskiego, które odwiedziły dzieci były
Krzemionki Opatowskie. Młodzież
mogła wędrować korytarzami neo-

litycznych kopalni krzemienia pasiastego, by na koniec móc podziwiać
niezwykłe kamienne eksponaty i obrazy ukazujące region świętokrzyski
w muzeum Krzemionek Opatowskich.
W Sandomierzu zwiedziły podziemia, gdzie poznały niezwykłą legendę o Halinie Krępiance, która ocaliła
gród sandomierski podczas najazdu
tatarskiego, wprowadzając chordy
tatarskie do podziemi. W muzeum
Ojca Mateusza dzieci mogły zobaczyć realistyczne, woskowe figury
przedstawiające bohaterów serialu.
Na koniec mogły podziwiać panoramę Sandomierza podczas rejsu statkiem po Wiśle.
Zwiedziły również podziemia i zabytki Opatowa, gdzie przekonały się,
że w najbliższym otoczeniu można
zobaczyć wiele interesujących miejsc
o niezwykłej historii. Koniec wycieczki umilił dzieciom prezent w postaci słynnych Krówek
Opatowskich.
W
Ostrowcu
Świętokrzyskim grupa spędziła miło czas
w kinie na seansie
filmowym, w McDonald, a także na spacerze po parku.
Oprócz wyjazdów
Centrum Kształcenia
zapewniło dzieciom
szereg zajęć kulturalno – oświatowych.
Odbyły się zajęcia
plastyczne,
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ry uświetniła swoją grą to przepiękne
przedstawienie, które na zakończenie
dostało długą owację na stojąco od
zgromadzonej publiczności.
Na pożegnanie Pan Dariusz Stachura podziękował za zaproszenie
artystów do Lipnika, wykonując
piękny utwór „Ave Maria” i komplementował gminę Lipnik: jej piękne
tereny, wspaniałą muszlę koncertową, bogata historię i wspaniałych
mieszkańców.
Mieszkańcy gminy Lipnik bardzo
chwalili i docenili to ciekawe wydarzenie kulturalne. Także młode osoby podkreślały, że było to dla nich
ogromne przeżycie, a możliwość
uczestniczenia w czymś takim dała
im niezwykłe możliwości obcowania
z bogatą sztuką polskiego narodu.
Tekst Adam Barański
Fot. GOK Włostów

warsztaty rzeźbiarskie, warsztaty
wokalne, a także zajęcia taneczno
- sportowe, zumba, gry i zabawy
na świeżym powietrzu, kalambury
i konkursy. Młodzież miała okazję
zapoznania się z zasadami gry w
szachy podczas ciekawej zabawy
plenerowej „żywe szachy”.
Niezapomnianą przygodą był
wyjazd na Święty Krzyż wraz z grupą
z półkolonii z Piórkowa. Tam dzieci
poznały niezwykła historię Klasztoru i zwiedziły wspaniałe zabytki
tego miejsca w tym najważniejsze
relikwie z drzewa Krzyża Świętego.
Odważni mogli wejść na wieżę skąd
można było zobaczyć imponującą
panoramę Gór Świętokrzyskich.
Po wyczerpującej wycieczce
wszyscy udali się do Piórkowa,
gdzie przy plebanii odbył się wspólny pożegnalny grill. Tak w niezwykle
miłym towarzystwie i doskonałym
nastroju zakończyliśmy tegoroczne
półkolonie.
Tekst i fot. GOK we Włostowie
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„W wieńcu dożynkowym piękno pól ukryte, radością spowite…”

Dożynki Gminne Lipnik 19.08. 2018 r.
Od wieków na ziemiach polskich żniwa i zbieranie plonów były uwieńczeniem wszystkich całorocznych prac
gospodarskich. Święto Plonów poświęcone było zbiorom zbóż, w czasie którego dziękowano za plony i proszono o jeszcze lepsze w przyszłym roku.
Obecnie uroczystości dożynkowe
mają zarówno religijny jak ludowy
charakter, powiązany z zabawą z okazji zakończenia zbiorów.
19 sierpnia 2018 r. odbyły się po
raz kolejny Dożynki Gminne w Lipniku.
Jest to impreza rolnicza, która ma na
celu pielęgnowanie rodzinnych tradycji, ale przede wszystkim jest podziękowaniem składanym Bogu i Matce
Bożej przez rolników za tegoroczne
plony.
Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się Mszą Świętą, koncelebrowaną
przez ks. Ryszarda Sałka, proboszcza
parafii Goźlice, ks. Mariana Nowaka,
proboszcza parafii Malice Kościelne i
ks. Pawła Golińskiego, proboszczem
parafii Włostów. Oprawę muzyczną
mszy wykonała Orkiestra Parafialna. Podczas mszy został poświęcony
chleb wypieczony z mąki z tegorocznych plonów zbóż, a także przepiękne
wieńce dożynkowe wykonane specjalnie na tą niezwykłą uroczystość.
Po zakończeniu mszy nastąpiła dalsza część uroczystości, podczas której
odśpiewany został hymn państwowy, a starostowie dożynek przekazali
chleb gospodarzowi tegorocznych
dożynek - pełniącemu funkcję Wójta
Gminy Lipnik Panu Andrzejowi Grządzielowi. Następnie przedstawiono
starostów dożynkowych, którymi w
tym roku byli: Pani Agnieszka Marzec
z Gołębiowa i Pan Włodzimierz Ura z
Włostowa.
Licznie zgromadzonym mieszkańcom gminy i przybyłym gościom
zaprezentowano niezwykłe wieńce

dożynkowe. W tym roku mogliśmy
podziwiać dwanaście wspaniałych,
ręcznie wykonanych ze zbóż, kwiatów
i owoców arcydzieł z: Gołębiowa, Kurowa, Leszczkowa, Lipnika, Łownicy,
Malic Kościelnych, Międzygórza, Słabuszewic, Słoptowa, Sternalic, Usarzowa i Włostowa. Później zostały przestawione stoiska: z płodami rolnymi
Pana Piotra Laska i Panią Annę Drypę; z
ozdobami okolicznościowymi i ręcznie
wyszywanymi obrazami wykonanymi
przez Panią Mariannę Bednarz; stoisko
Koła Gospodyń Wiejskich ze Sternalic
z wyśmienitymi pierogami i ciastami, a
także stoiska: opatowskiego oddziału
KRUS, Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Modliszewicach i Centrum Kształcenia Torus w Tarnobrzegu. W dalszej
części uroczystości przyszedł czas na

przemówienia okolicznościowe gospodarza Gminnych Dożynek, pełniącego funkcję Wójta Gminy Lipnik Pana
Andrzeja Grządziela i zaproszonych
gości: Europosła Beatę Gosiewską,
Posła Kazimierza Kotowskiego, Posła
Krzysztofa Lipca, Posła Andrzeja Kryja, Członka Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego Marka Szczepanika,
Radną Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Ewelinę Bień, Kierownika
Placówki Terenowej KRUS w Opatowie Małgorzatę Jalowską, Kierownika
Biura ARiMR w Opatowie Artura Lisa,
Przewodniczącego Rady Gminy w Lipniku Stanisława Mazura. Natomiast
starostowie poczęstowali wszystkich
uczestników uroczystości chlebem dożynkowym i cukierkami.
Występy wokalistów działających
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przy Gminnym Ośrodku Kultury we
Włostowie, prowadzonych przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
we Włostwie Sebastiana Szymańskiego i instruktora Mariusza Koronę rozpoczęły część artystyczną lokalnego
święta plonów. Mogliśmy usłyszeć
wychowanka GOK-u Łukasza Leśko,
któremu akompaniował Igor Ciach, a
także Klaudię Wyrazik, Klaudię Moskal, Wiktorię Porębę, Natalię Kargul,
Patrycję Kargul i Krzysztofa Kieca także wychowanka Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie. W dalszej
części wystąpił zespół Fantastic Boys,
przy którego muzyce publiczność dobrze się bawiła, by następnie wysłuchać zespołu folklorystycznego Świętokrzyskie Uśmiechy prowadzonego
przez dyrektora Gminnego Ośrodka
Kultury we Włostowie Sebastiana Szymańskiego razem z instruktorem Mariuszem Koroną. Zgromadzeni goście
mogli usłyszeć ludowe utwory, m.in.:
„Przynosimy plon”, „Przy oddaniu
chleba”, czy też „Świętokrzyskie jakie
cudne”. Swoje „pięć minut” na scenie
miał kabaret TRUTEŃ z Podhala, który świetnymi skeczami z wpleciono w
nie góralską muzyką rozbawił wszystkich zgromadzonych na placu przed
amfiteatrem w Lipniku.
Na scenie pojawił się także Łukasz
Wesołowski, wykonując niezwykłe
utwory na pianinie. Ostatnim punktem programu imprezy dożynkowej
był występ zespołu PRESTIGE, przy
którego muzyce publiczność świetnie
się bawiła, tańcząc do północy.
Tekst Adam Barański
Fot. GOK Włostów
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W sobotę 22 września 2018 r. odbyła się wycieczka dla młodzieży walczących w składzie 1 Armii au„Szlakiem Walk o niepodległość” z okazji 100- lecia odzyskania Niepodle- striackiej został postawiony obelisk
głości przez Naszą Ojczyznę.
upamiętniający „Bitwę pod Konarami”. Ta bitwa przyniosła sławę Legionom dowodzonym przez Komendanta Józefa Piłsudskiego. W Konarach
znajdowały się główne pozycje wyjściowe I Brygady Legionów – 5 tys.
żołnierzy. Tam także stworzyła się legenda legionowego czynu.
Po tak ciekawej lekcji grupa udała
się do Klimontowa w celu odwiedzenia Kwatery wojennej z roku 1915 na
cmentarzu parafialnym, gdzie spoczywa 94 zabitych.
Później wszyscy udali się do Lipnika pod Pomnik Czynu Legionowego
ppłk. Antoniego Jabłońskiego, gdzie
Pamięci Narodowej na terenie wani są żołnierze – członkowie Legio- przywitał uczestników wycieczki
Sandomierszczyzny, a także Klimon- nów polegli głównie w bitwie pod Skarbnik Zarządu Głównego ŚZŻAK
towa i Lipnika.
Konarami w 1915 roku. Cmentarz Pan Maciej Jarosiński, który przedstawił życiorys bohaterskiego żołnierza
Wyjazd został zorganizowany wpisano do rejestru zabytków.
Józefa
Piłsudskiego, zaznaczając, że
przez: Koło ŚZŻAK w Sandomierzu
Po zapaleniu zniczy grupa udała
pomnik
ten po wielu latach powstał
i Burmistrza Sandomierza.
się pieszo na kolejny cmentarz wojendzięki
inicjatywie
władz lokalnych.
W wycieczce brali udział nauczy- ny z roku 1915. Beradz I, w którym
Przed
pomnikiem
Prezes
Koła SZŻAK
ciele i uczniowie ze: Szkoły Publicz- spoczywali żołnierze armii austryjacw
Sandomierzu
ogłosił
konkurs
dla
nej w Zawierzbiu im. Armii Krajowej, ko - węgierskiej i rosyjskiej. W 1939
uczestników
wycieczki
na
temat:
„
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sando- roku na cmentarzu znajdowało się
Jakie
wnioski
możesz
wyciągnąć
dla
mierzu , Szkoły Podstawowej Nr 4 545 mogił, a spoczywające w nim
w Sandomierzu, Szkoły Nr 1 w San- pierwotnie szczątki żołnierzy polskich siebie z życia i działalności ppłk Andomierzu, młodzież z Klubu Histo- przeniesiono w 1939 r. do Gór Pę- toniego Zdzisława Jabłońskiego- bohatera walk o niepodległość w latach
rycznego im. Armii Krajowej przy chowskich.
1914-1920”
Collegium Gostomianum w SanBeradz II – „tu spoczywają żołnieNastępnie wszyscy udali się na
domierzu i członkowie Koła ŚZŻAK rze armii autro – węgierskiej i rosyjognisko
zorganizowane przez członw Sandomierzu, w tym osoby należą- skiej polegli w Bitwie pod Konarami.”
ków
Koła
ŚZŻAK w Sandomierzu: Prece do Koła z terenu gminy Lipnik. Pi- Na cmentarzu znajdują się drewniane
zesa
Koła
ŚZŻAK
w Sandomierzu ppłk
lotem wycieczki była Pani dr Danuta nagrobki słupowe – fejfa (drzewo do
w
st.
spocz.
Janusza
Jakubowskiego,
Paszkowska - sekretarz Koła ŚZŻAK głowy), w Polsce nazywane są „kopijMariusza
Juszczaka
i
Adama Barańw Sandomierzu, która opracowała nikami”. Nawiązują one do prastarej
skiego.
W
miłej
atmosferze
obok Amtrasę wycieczki i przekazywała infor- tradycji wbijania kopii w grób rycefiteatru
w
Lipniku
wszyscy
grzali się
macje o poszczególnych odwiedza- rza. Obecnie są świadectwem pamięprzy
ognisku
piekąc
kiełbaski
i chwanych miejscach.
ci Węgrów, którzy odwiedzają takie
ląc
smak
chleba
z
miejscowej
piekarni.
Wyjazd rozpoczął się od przy- miejsca na terenie Polski.
Po nabraniu sił wycieczka udała
witania wszystkich uczestników, któKolejnym odwiedzonym miejscem
się
do kolejnego miejsca, to znaczy
rzy autokarem udali się w pierwsze były Konary. Na cześć Legionistów
miejsce przewidziane w programie,
a mianowicie Rożki, gdzie odwiedzili
cmentarz wojenny z lat 1914 – 1915,
w którym spoczywają żołnierze armii
austro -węgierskiej i rosyjskiej polegli
w krwawej bitwie 2 listopada 1914
roku. Na cmentarzu spoczywają także Polacy walczący w tamtych czasach w armiach zaborców.
Kolejnym punktem były Goźlice
z symboliczną mogiłą znajdującą się
obok cmentarza parafialnego, w której też zostali pochowani żołnierze
armii austro – węgierskiej i rosyjskiej.
Następnie wycieczka udała się do
Gór Pęchowskich na cmentarz z I wojny światowej, który jest położony na
garbie wysoczyznowym, wśród pól
na skraju lasku. Na cmentarzu pocho-

KU NIEPODLEGŁEJ 1914 – 1920
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do Sandomierza, odwiedzając mogiłę
na cmentarzu przy kościele Św. Pawła.
Druga odwiedzona mogiła żołnierzy C.K. Armii w Sandomierzu znajduje się przy ul. Leszka Czarnego. Później wszyscy udali się na Cmentarz
Wojskowy przy ul. Mickiewicza, a także na Kwaterę zachodnią z lat 1915
– 1920. Został odwiedzony też Cmentarz Katedralny i mogiła 72 Tulskiego
Pułku Piechoty. Pochowani w niej żołnierze brali udział w czasie szturmu
na Sandomierz, celem odbicia miasta
Austriakom 13 września 1914 r.
Na rynku w Sandomierzu ,na zachodniej elewacji ratusza młodzież
mogła zobaczyć tablicę poświęcona
mieszkańcom Sandomierza, poległym
w 1920 r. w wojnie polsko – bolszewickiej. Przy ratuszu dołączył do grupy
współorganizator wycieczki, Burmistrz
Sandomierza Pan Marek Bronkowski,
który odczytał nazwiska poległych
w wojnie Polsko –Bolszewickiej, a młodzież jak w uprzednio odwiedzanych
miejscach zapaliła znicz i uczciła minutą ciszy pamięć poległych. Burmistrz
podziękował za inicjatywę organizatorom, a młodzieży i opiekunom z udział
w wyprawie Szlakiem Pamięci.

W tamtych czasach Polacy walczyli we wszystkich armiach zaborców
walczących na wielu frontach I wojny
światowej. Wielu z poległych walczyło o wolną Ojczyznę, o której słyszeli
od swoich przodków.
My mamy to szczęście, że żyjemy
w wolnej Polsce. Ważne jest, by młodemu pokoleniu przekazywać historię
związaną z odzyskaniem wolności po
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123 latach przez Polskę i czynnie włączyć się w obchody setnej rocznicy
odzyskania Niepodległości, by oddać
cześć wszystkim poległym za Ojczyznę.
Tekst i fot. Adam Barański
Źródło: „KU NIEPODLEGŁEJ 1914 – 1915”
Danuta i Aleksander Paszkowscy;
Sandomierz 2018 r.
konsultacja specjalistyczna: ppłk w st.
spocz. Janusz Jakubowski Prezes Koła
ŚZŻAK w Sandomierzu.

Projektowane stawki płatności bezpośrednich za 2018 r.
28 września 2018 r. Europejski Bank Centralny opubli- poszczególnych płatności. Całkowita kwota przeznaczokował kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatno- na na płatności bezpośrednie za 2018 r. wyniesie 14,8
ści bezpośrednie za 2018 r. Wynosi on 4,2774 zł za 1 EUR. mld złotych.
W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowaW projektowanych rozporządzeniach stawki zostały
ne zostały projekty rozporządzeń określających stawki określone w następującej wysokości:
1.     Jednolita płatność obszarowa
2.     Płatność za zazielenienie
3.     Płatność dla młodego rolnika
4.     Płatność dodatkowa
5.     Płatność do bydła
6.     Płatność do krów
7.     Płatność do owiec
8.     Płatność do kóz
9.     Płatność do roślin strączkowych na ziarno (do 75 ha)
10. Płatność do roślin strączkowych na ziarno (powyżej 75 ha)
11. Płatność do roślin pastewnych
12. Płatność do chmielu
13. Płatność do ziemniaków skrobiowych
14. Płatność do buraków cukrowych
15. Płatność do pomidorów
16. Płatność do truskawek
17. Płatność do lnu
18. Płatność do konopi włóknistych
19. Płatność do tytoniu - Virginia
20. Płatność do tytoniu - pozostały tytoń

459,19   
308,18   
175,62   
178,01   
293,04   
373,70   
101,39   
54,78   
721,04   
360,52   
438,71   
2129,87   
1065,89   
1495,63   
3320,78   
1054,35   
486,12   
235,26   
3,50   
2,46   

Dane ze strony internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
dostępne pod linkiem:
http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/projektowane-stawki-platnosci-bezposrednich-za-2018-r.html

zł/ha
zł/ha
zł/ha
zł/ha
zł/szt.
zł/szt.
zł/szt.
zł/szt.
zł/ha
zł/ha
zł/ha
zł/ha
zł/ha
zł/ha
zł/ha
zł/ha
zł/ha
zł/ha
zł/kg
zł/kg

WIEŚCI LIPNICKIE nr 32									

str. 22

W środę, 5 września 2018 r., z Włostowa wyruszyła parafialna piel- ry posiada wiele cennych pamiątek po
grzymka na wschodnie Kresy. Po przekroczeniu granicy polsko-białoru- dawnych magnatach. W miejscowej
skiej ukazał nam się krajobraz zgoła odmienny od polskiego z dominacją Farze pod wezwaniem Bożego Ciała
wielkich przestrzeni pól i niewielkich domostw bardzo oddalonych od uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, po
której udaliśmy się do stolicy Białorusiebie.
si Mińska, gdzie wynajęty hotel zrobił
na nas duże wrażenie. Mińsk niestety
został pozbawiony wielu cennych panocowaliśmy w klasz- miątek podczas II wojny, odbudowę
torze Sióstr Nazareta- prowadzono już w innym stylu. Wienek. Odwiedziliśmy czorem w przepięknie oświetlonej stozbiorową mogiłę 11 licy, mogliśmy podziwiać olśniewającą
sióstr,
błogosławio- świątynię katolicką, w której obecnie
nych przez ówcze- znajduje się cerkiew. W wielu miejscach
snego papieża św. napotkaliśmy place z pomnikami LeniJana Pawła II, które na, na których wcześniej stały katozginęły podczas dru- lickie świątynie. W Kuropatach, które
giej wojny światowej, odwiedziliśmy, rozstrzelano 80 000
oddając dobrowolnie tysięcy ludzi, Polaków, Białorusinów,
swe życie za ojców Żydów. Dziś rodziny stawiają tu krzyże,
rodzin i młodzieńców zapalają znicze, by upamiętnić ofiary
aresztowanych przez terroru komunistycznego. Następnie
Niemców i skazanych udaliśmy się do Łagieszyna, obserwuna rozstrzelanie. W jąc po drodze ubogie domostwa - jeNowogrodzkiej Farze dynie bliżej większego miasta Mińska
uczestniczyliśmy we można było dostrzec bogatsze domy
Po przejechaniu znacznego dystan- Mszy Świętej, w której został ochrzczo- i bardziej zadbane kołchozy, co wskasu ukazał nam się przepiękny widok ny Adam Mickiewicz. Zwiedziliśmy zywało na lepszy poziom życia osadnimiasta Grodna, leżącego nad Nie- dom w którym mieszkał wieszcz, obec- ków na tym obszarze. W Łagieszynie w
mnem, jednego z najstarszych miast nie muzeum, obfitujące w wiele cen- sanktuarium Matki Bożej Królowej Pona Białorusi. Pierwsza wzmianka o nim nych pamiątek po naszym wielkim lesia uczestniczyliśmy we Mszy Świętej
pojawiła się w 1128 r. Historia miasta poecie. Piękna pogoda sprzyjała na- i wysłuchaliśmy historii związanej z tym
jest ścisłe związana z dziejami Wielkie- szemu pobytowi nad jeziorem Świteź, kościołem opowiedzianej przez ks. progo Księstwa Litewskiego. Przez wieki mogliśmy przypomnieć sobie utwory A. boszcza. Odwiedziliśmy też Dom opieki
Grodno było ulubionym miastem kró- Mickiewicza i nieco bardziej przyziem- dla osób starszych wybudowany i prolów polskich. W całym mieście widocz- nie… zamoczyć nogi w jeziorze. Zwie- wadzony przez siostry. Duży wkład w
ne są ślady polskości a choć wiele bu- dziliśmy Zaosie - miejsce urodzenia budowę domu, w którym mają schrodowli zostało zniszczonych, zachowały A. Mickiewicza i wysłuchaliśmy wielu nienie starzy mieszkańcy okolicznych
się kościoły, klasztor oraz zabudowa historii z nim związanych, między in- wiosek, mają przedsiębiorcy z Polski.
ulicy z XIX wieku - Wileńskiej obecnie nymi o wielkiej miłości Mickiewicza do Pielgrzymka zbliżała się do końca, czeSowieckiej. W Grodnie przez wiele lat mieszkającej opodal bogatej hrabianki kał nas jeszcze nocleg w Pińsku, zwiemieszkała i tworzyła Eliza Orzeszkowa, Maryli. Po tak obfitującym w przeżycia dzanie miasta i katedry oraz polskiej
mieliśmy okazję odwiedzić muzeum, dniu udaliśmy się na nocleg w Domu szkoły podstawowej do której uczęszw którym zgromadzono pamiątki po pielgrzyma do Baranowicz. Dnia na- cza 200 polskich dzieci. Uwieńczeniem
wielkiej polskiej pisarce. Następnym stępnego zwiedzaliśmy XVI- wieczny naszej pielgrzymki był udział we Mszy
punktem naszej pielgrzymki była miej- zamek książąt Radziwiłłów w Mirze, a Swiętej w Sanktuarium św. Andrzeja
scowość Trokiele, w której przez 13 także miasteczko z zabytkowymi ka- Boboli w Janowie Poleskim, w miejscu
lat pracował włostowski proboszcz ks. mieniczkami, kościołem i synagogą. jego męczeńskiej śmierci zadanej mu
Paweł Goliński. Będąc proboszczem Drugim zamkiem Radziwiłłowskim jest przez Kozaków.
Tekst i fot. Barbara Brzeska
w Trokielach odremontował kościół, odbudowany zamek w Nieświeżu, któprzywracając wiernym po latach możliwość modlitwy w miejscu sakralnym.
Przy pomocy parafian wybudował ołtarz polowy oraz przeprowadził koronację cudownego obrazu Matki Bożej
Trokielskiej, u której stóp klęczy św. Kazimierz.
Dziełem naszego proboszcza, zrealizowanym podczas posługi na Białorusi, jest też piękny i nowoczesny
dom katolicki, w którym zostaliśmy
ciepło przyjęci przez parafian oraz
obecnego proboszcza. Po Mszy Świętej
udaliśmy się do Nowogródka, gdzie w

Pielgrzymka na Kresy.
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Uczestnicy II edycji konkursu „Leszczków w obiektywie”
Narodowe Czytanie w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Lipniku

rozgrywki o Puchar Wójta Gminy Lipnik

turniej w siatkówce plażowej „Piachowe Pojedynki w Gołębiowie”

Narodowe Czytanie w Szkole Podstawowej
im. Romana Koseły we Włostowie

Narodowe Czytanie w Leszczkowie

półkolonie letnie w Centrum Kształcenia w Lipniku

II edycja konkursu fotograficznego
„Leszczków w obiektywie”

I miejsce „Maki o wschodzie w rzepaku” autorstwa Szymona Gierczaka

II miejsce „Polne kwiaty” autorstwa Aleksandry Gierczak

III miejsce „Staw” autorstwa Wojciecha Kozuba

nagroda specjalna za największą ilość polubień na facebook’u „Głóg w obiektywie” autorstwa Dawida Małaczka

