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INWESTYCJE 
w gminie Lipnik 2019 r.

DROGI
W 2019 r. na terenie Gminy Lipnik wykonano nastę-

pujące inwestycje drogowe:
- przebudowę drogi wewnętrznej na działkach nr 669,
670 w miejscowości Międzygórz na odcinku 930 m 

celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego, wartość 
zadania - 377 788,98 zł - dofinansowanie 80 % w ramach 
programu usuwania skutków klęsk żywiołowych;

- przebudowę drogi wewnętrznej Łownica – Beradz na
odcinku 370 m, wartość zadania - 150 379,58 zł - dofi-

nansowanie 80 % w ramach programu usuwania skutków 
klęsk żywiołowych;

- przebudowę drogi gminnej nr 337031T Słoptów - Ku-
rów na odcinku 490 m, wartość zadania - 143 703,93 
zł - dofinansowanie 80 % w ramach programu usuwania 
skutków klęsk żywiołowych;

- remont drogi gminnej nr 337020T Ublinek - Kaczyce 
na odcinku 700 m, wartość zadania - 179 563,63 zł - dofi-

nansowanie 80 % w ramach programu usuwania skutków 
klęsk żywiołowych;

- remont drogi gminnej nr 337030T Łownica - Kaczyce
na odcinku 530 m, wartość zadania - 123 629,61 zł 

- dofinansowanie 80 % w ramach programu usuwania 
skutków klęsk żywiołowych;

- przebudowę drogi wewnętrznej, nr działki 424 w miej-
scowości Kurów na odcinku 1200 mb (droga utwardzona 
tłuczniem kamiennym), wartość zadania - 167 612,62 zł;

- przebudowę drogi gminnej nr 337013T Żurawni-
ki – Gozdawa na odcinku 420 m, wartość zadania - 174 
324,38 zł - dofinansowanie 80 % w ramach programu 
usuwania skutków klęsk żywiołowych;

- modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
w miejscowości Malice Kościelne, działka nr 69 na odcin-
ku 295 m, wartość zadania - 67 203,24 - dofinansowanie 
50 % z Urzędu Marszałkowskiego na drogi dojazdowe do 
gruntów rolnych.
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PRACOWNIE INFORMATYCZNE
Projekt „Szkolne Pracownie Informatyczne Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego” (e- Pracownie WŚ), został zrealizo-
wany z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 
VII - Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.4 Rozwój infra-
struktury edukacyjnej i szkoleniowej.

W ramach zrealizowanego zadania w Gminie Lipnik 
zakupiono łącznie 41 komputerów All In One wraz z sys-
temem operacyjnym Windows 10 i oprogramowaniem 
MS Office 2019 oraz dwa urządzenia dostępowe do sieci 

Wi-Fi (AccesPoint). 24 komputery trafiły do pracowni w 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnik, natomiast 17 
komputerów zakupiono do Szkoły Podstawowej im. Ro-
mana Koseły we Włostowie. Urządzenia dostępowe zaku-
piono po jednym dla każdej ze szkół.

Łączna wartość zadania wyniosła 129 575,20 zł, dofi-
nansowanie z UE - 97 181,40 zł, dotacja celowa z Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego –  
6 478,76, środki własne z budżetu Gminy Lipnik –  
25 915,04
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INFRASTRUKTURA SPORTOWA I EDUKACYJNA
Projekt pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej 

i edukacyjnej w Gminie Lipnik” został zrealizowany w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkole-
niowej,  oś VII Sprawne usługi publiczne. Wartość zadania 
wyniosła 1 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków 
unijnych - 500 tys. zł. Wykonanie projekt pozwoliło na 
zrealizowanie następujących prac:

 
1. Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipniku po-

wstało wielofunkcyjne boisko (do piłki ręcznej, nożnej, ko-
szykówki, siatkówki, tenisa ziemnego) wraz bieżnią czte-

rotorową o nawierzchni poliuretanowej.
2. W Szkole Podstawowej im. Romana Koseły we Wło-

stowie wyremontowano kompleksowo sale lekcyjne i 
korytarze w „starej” części szkoły oraz odnowiono salę 
gimnastyczną.

3. Doposażono pracownie matematyczne i przyrodni-
cze w szkołach w Lipniku i we Włostowie. W 2019 r. za-
kończono realizację dwuletniego zadania pn. „Budowa 
budynku o funkcji społeczno-kulturalnej w miejscowości 
Międzygórz”, w ramach którego wybudowano i wyposa-
żono świetlicę dla mieszkańców Międzygórza.  Wartość 
zadania zamknęła się kwotą 182 744 zł.
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Zaplecze stadionu we Włostowie
Budowa budynku socjalnego - zaplecza stadionu we 

Włostowie. W ramach zadania powstał budynek socjal-

ny przeznaczony na szatnie dla sportowców.
 Całkowita wartość zadania wyniosła 241 400 zł. 
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PLACE ZABAW
W 2019 r. doposażono place zabaw w Sternalicach i we 
Włostowie. Łączny koszt wyniósł 28 105,50 zł

Miejscowość Sternalice:
huśtawka ważka metalowa w ilości 2 szt., karuzela tar-
czowa z siedzeniami metalowa w ilości 1 szt., bujak lew 
z płyty HDPE w ilości 1 szt., bujak konik z płyty HDPE w ilo-
ści 1 szt., ławka z metalowym stelażem z oparciem w ilo-
ści 1 szt., kosz na śmieci w ilości 2 szt.

Miejscowość Włostów:
bujak kaczka z płyty HDPE w ilości 1 szt., panel edukacyj-
ny papier-kamień-nożyce z metalu i płyty HDPE w ilości  
1 szt., stożek metalowy, urządzenie linowe w ilości 1 szt., 
ławka z metalowym stelażem z oparciem w ilości 1 szt.
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OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI 
Budowa obiektów małej architektury w Otwartej 

Strefie Aktywności we Włostowie
Wykonano siłownię zewnętrzną wraz ze strefą relak-

su za kwotę 73 tys. zł - dofinansowanie z Ministerstwa 
Sportu 25 tys. zł
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ŚWIETLICA, KLUB SENIORA
Świetlica w Międzygórzu
W 2019 r. zakończono realizację dwuletniego zada-

nia „Budowa budynku o funkcji społeczno-kulturalnej 
w miejscowości Międzygórz”, w ramach którego wy-
budowano i wyposażono świetlicę dla mieszkańców.  
Wartość zadania zamknęła się kwotą 182 744 zł.

Klub Senior + w Kurowie
Utworzenie Klubu Senior+ w Kurowie możliwe było 

dzięki porozumieniu zawartemu w 2019 r. pomiędzy 
Gminą Lipnik a Wojewodą Świętokrzyskim. Gmina 
otrzymała dofinansowanie zadania w ramach „Progra-
mu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020”. Wy-
konano remont i adaptację pomieszczeń świetlicy wiej-
skiej w Kurowie na kwotę 156 250 zł oraz zakupiono 
wyposażenie Klubu Senior + za 33 286 zł. Łączny koszt 
zadania wyniósł 189,5 tys. zł, w tym dotacja Wojewody 
Świętokrzyskiego - 150 tys. zł, natomiast środki własne 
Gminy Lipnik - 39,5 tys. zł.

Senior Plus w Kurowie 
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OŚWIETLENIE

FIGURKI

W 2019 r. zabudowano łącznie 25 nowych punktów 
świetlnych w miejscowościach: Kurów, Malice Kościel-
ne, Słabuszewice, Swojków, Włostów. Wartość wykona-
nych robót ogółem wynosi 60 270 zł.

W 2019 r. planowane opłaty za oświetlenie drogowe 
Gminy Lipnik wyniosą około 260 tys. zł. 

Koszt remontu figurki w Lipniku wyniósł 13 078,06 
zł. Prace polegały na odmalowaniu figury, obłożeniu 
płytami granitowymi i ułożeniu kostki.

W Słoptowie mieszkańcy odnowili kapliczkę, która 
została zbudowana w 1912, by chronić miejscowość 
przed panującą wówczas straszliwą chorobą.
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27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - 13 stycznia 
Pierwsze duże wydarzenie, w które Gminny Ośrodek Kultury we Włostowie włącza się od wielu lat. W tym roku najcenniej-

szą cegiełką wsparcia WOŚP było przekazanie na aukcję ręcznie namalowanego anioła na desce oraz przygotowanie bogatego 
programu artystycznego.

Ferie zimowe 14 – 25 stycznia: - VII Turniej Tenisa Stołowego i Amatorskie Rozgrywki Szachowe – 23 stycznia
Ferie to jedna z najdłużej trwających akcji GOK-u dla dzieci. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników GOK-u I CK 

dzieci oraz młodzież nie miały czasu na nudę. Uczestniczyły w wielu kreatywnych zajęciach muzycznych, plastycznych i teatral-
nych. Ferie zakończyły się dwoma sportowymi turniejami: w szachy i w ping – ponga, a także wspólną zabawą choinkową. 

Dzień Babci i Dziadka – 4 lutego
Wspólnie z Przedszkolem OAZA we 

Włostowie zostało przygotowane wspa-
niałe podziękowanie pełne radości i życz-
liwości od najmłodszych, skierowane do 
wszystkich babć i dziadków.

WYDARZENIA 
KULTURALNE 2019 
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Dyskoteka walentynkowa – 14 lutego
Święto zakochanych zorganizowane dla młodzieży, jak co 

roku, obfitowało w wiele wróżb i pełnych śmiechu zabaw. Po-
nad wszystkim królowała muzyka, porywając wszystkich do 
tańca.

Prywatka ostatkowa – 5 marca
We Włostowie najmłodsi dali się porwać w wir zabawy 

tanecznej i ciekawych konkursów. Każdy mógł znaleźć dla sie-
bie niezwykłe przebranie i mile zaskoczyć innych uczestników 
prywatki. 

Dzień Kobiet – 8 marca
Na uroczystość przybyło ponad 280 osób. Każda pani z rąk wójta gminy Lipnik otrzymała tulipana. Gminny Ośrodek Kultury 

we Włostowie przygotował program artystyczny. Gościem wieczoru był Paweł Mosiołek.

Zegar Męki Pańskiej – 12 kwietnia
Niezwykłym ekumenicznym przeżyciem była krótka insce-

nizacja - Zegar Męki Pańskiej, czyli rozważania ostatnich dwu-
dziestu czterech godzin z życia Jezusa Chrystusa. W kaplicy 
w Lipniku wystąpili uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkol-
nego w Lipniku i Szkoły Podstawowej im. Romana Koseły we 
Włostowie. Przedstawili fragmenty Pisma Świętego i rozważa-
nia modlitewne okresu Wielkiego Tygodnia. 

Spotkanie autorskie z Andrzejem Nowakiem-Ar-
czewskim – 17 maja

Spotkanie z dziennikarzem i redaktorem Wieści Lipnickich 
zaowocowało dużym zainteresowaniem ze strony lokalnej 
społeczności. Zostały zaprezentowane trzy ciekawe książki: 
wielu dobrze znana „My z pałacu”, „Zmiłuj się nad nami” i 
według niektórych kontrowersyjna „Stań do apelu. Pseudo-
nim Tarzan”. Podczas spotkania pojawił się pomysł prowadze-
nia warsztatów literackich dla młodych pisarzy. 
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228 rocznica Konstytucji 3 Maja – 3 maja
Pierwsza w Europie, druga na świecie – Konstytucja 3 Maja. Jedno z najważniejszych świąt w historii polskiego narodu. Tra-

dycją stało się uczczenie tego niezwykłego dnia przy pomniku ppłk. Antoniego Jabłońskiego w Lipniku patriotycznym progra-
mem artystycznym przygotowanym przez GOK i CK oraz złożeniem kwiatów i defiladą pocztów sztandarowych jednostek OSP.

Dzień Dziecka – 31 maja
Ulubiony dzień każdego dziecka, kiedy ma swoje święto 

pełne zabaw i atrakcji. Najmłodsi mieli okazję zobaczyć przy-
gotowany specjalnie dla nich niezwykły pokaz iluzji i występ 
Kosmokwaków. Nie zabrakło zabaw prowadzonych przez 
pracowników GOK-u oraz Ochotniczą Straż Pożarną z Lipnika 
i Komendę Powiatowej Policji w Opatowie.

Śpiewam mo-
jej Ojczyźnie – 16 
czerwca

I Diecezjalny Kon-
kurs Pieśni Patriotycz-
nej „Śpiewam mojej 
Ojczyźnie” Włostów 
2019 był niezwykłym 
wydarzeniem muzycz-
nym w gminie Lipnik. 
Spośród dziewięt-
nastu uczestników 
zwyciężczynią została 
Aleksandra Tworek z 
Opatowa, która za-
kwalifikowała się do 
ogólnopolskiego Kon-
kursu Pieśni Patrio-
tycznej. 

Dzień Matki – 2 czerwca
W Gminnym Ośrodku Kultury we Włostowie dzieci z 

Przedszkola OAZA, z grupy teatralnej i młodzież działająca 
przy GOK, wspólnie z opiekunami przygotowali dla mam 
piękne piosenki i śmieszne skecze. 
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XVIII Biesiada świętojańska – 23 czerwca
Jedna z dwóch największych imprez plenerowych w gminie 

Lipnik, podczas której każdy mógł znaleźć dla siebie wiele atrakcji. 
Po uroczystej mszy św. przyszedł czas na zabawy dla najmłod-
szych, prowadzone przez Wesołe Szczurki oraz pracowników GOK 
i CK. Na scenie zaprezentował się zespół folklorystyczny Święto-
krzyskie Uśmiechy działający pry GOK i CK. W godzinach wieczor-
nych do tańca grały wszystkim dobrze znane zespoły muzyczne: 
Fire Play, EGO i gwiazda wieczoru Zespół Baciary. 

Turniej Sołecki Gminy Lipnik – 11 sierpnia
Pełen zabawy i sportowej rywalizacji Turniej Sołecki okazał się 

przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Po krótkich występach arty-
stycznych młodzieży działającej przy GOK-u, zespołu folklorystycz-
nego Świętokrzyskie Uśmiechy i prezentacji Kół Gospodyń Wiejskich, 
nastąpiły zmagania dziewięciu sołtysów i ich drużyn w niezwykłych 
konkurencjach sprawnościowych. Zwycięzcą została drużyna sołectwa 
Włostów. Na zakończenie zabawy do tańca przygrywał zespół Fire Play.

Dożynki Gminne – 25 sierpnia
Barwne i tradycyjne święto plonów w gminie Lipnik jest 

jednym z najważniejszych świąt dla rolników. Tak było też tym 
razem, gdyż mieszkańcy gminy zaprezentowali szesnaście nie-
zwykłych wieńców dożynkowych. Na scenie zaprezentowali się 
młodzi wokaliści działający przy GOK i zespół folklorystyczny 
Świętokrzyskie Uśmiechy, a także zaproszone zespoły: zespół 
Fire Play, Karla i gwiazda wieczoru zespół Łobuzy.

101. rocznica odzyskania niepodległości przez Pol-
skę – 11 listopada

Obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczę-
ły się mszą św. odprawioną w intencji Ojczyzny w kaplicy w 
Lipniku. Następnie odśpiewany został hymn państwowy oraz 
złożone kwiaty przed pomnikiem Czynu Legionowego ppłk. 
Antoniego Jabłońskiego. Z programem artystycznym wystąpili 
uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. W Dworze Mar-
kus w Lipniku zaprezentowała się młodzież działająca przy GOK 
i CK. Niezwykłym zakończeniem obchodów święta był koncert 
muzyki polskiej w wykonaniu artystek z Filharmonii Świętokrzy-
skiej, które zagrały utwory m.in. Stanisława Moniuszki, Fryde-
ryka Chopina.

Turniej Piłki Nożnej. Puchar Wójta Gminy Lipnik 
- 17 sierpnia
Zmagania piłkarzy zawsze przynoszą wiele emocji, nie tylko 

na boisku, ale również na trybunach. W tym roku w turnieju 
wzięły udział cztery drużyny młodzieżowe, a bogate w bramki 
rozgrywki wyłoniły OKS Opatów jako zwycięzcę. Do głównego 
turnieju zgłosiło się sześć drużyn. Finał zakończył się rzutami 
karnymi, w których Beczka Lolka pokonała zespół z Łownicy 6:5. 

1989 - Światło Wolności. Koncert z okazji 30. roczni-
cy upadku komunizmu w Polsce – 7 lipca

Jeden z najciekawszych koncertów tego roku, związany z nie-
daleką przeszłością polskiego narodu. Pełna haseł wolności muzy-
ka lat 80. w wykonaniu uznanych artystów przeniosła publiczność 
w klimat tamtego okresu. Odbyła się również krótka inscenizacja 

„zamieszek opozycjonistów z ZOMO” przy słowach piosenki „Kto 
Cię obroni Polsko”. Gościem specjalnym był Grzegorz Robert Kup-
czyk, dawny wokalista zespołu TURBO.


