
UCHWAŁA NR III/28/2015
RADY GMINY LIPIE

z dnia 2 lutego 2015 r.

w sprawie przyjęcia "Strategii rozwoju sportu i rekreacji w gminie Lipie na lata 2015-2020”

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. 2013. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 1 ustawy o sporcie z dnia 5 czerwca 2010 r. 
(Dz. U. 2014.715 j.t.)

Rada Gminy Lipie
uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji "Strategię rozwoju sportu i rekreacji w gminie Lipie na lata 2015-2020” 
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Lipie

Zbigniew Bystrzykowski
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I. Wstęp  

 

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym 

terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie 

gminnym, należy do zadań własnych gminy.  Problematykę organizacji sportu przez władze 

samorządowe regulują także przepisy ustawy o sporcie z dnia 25 stycznia 2010 roku. Art. 27 ust. 1 

powołanej ustawy mówi, że tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi 

sportu stanowi zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego.    

Zarówno sport jak i rekreacja służą rozwojowi społeczeństwa, zachowaniu przez obywateli 

sprawności fizycznej i zdrowia oraz wartościowemu zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci  

i młodzieży oraz osób starszych. Jednak, aby mogły się rozwijać potrzeba wielu czynników, wśród 

których wymienić można nowoczesną i powszechnie dostępną infrastrukturę sportowo-rekreacyjną, 

kreowanie postaw w zakresie stałej dbałości o utrzymanie wysokiego poziomu sprawności oraz 

podejmowanie różnorodnych działań organizacyjnych.  

Rozwój sportu nie może mieć charakteru przypadkowego. Stanowić powinien proces planowy  

i wieloaspektowy, który obok rozwoju elementów „twardych”, takich jak wszelkiego typu 

infrastruktura, wymaga również podejmowania i prowadzenia różnorodnych działań organizacyjnych.  

Niniejsza Strategia jest jednym z elementów tego procesu i stanowi odpowiedź władz gminy Lipie na 

zmieniającą się sytuację zewnętrzną i wewnętrzną gminy, powodującą konieczność szerszego  

i perspektywicznego postrzegania kierunków jej rozwoju. Poprzez planowy rozwój sportu i rekreacji 

władze samorządowe będą dążyć do spełniania standardów, jakie winny cechować gminę 

nowoczesną i dbającą o zdrowie oraz wszechstronny rozwój swoich mieszkańców. Treść dokumentu 

zakłada realizację wzajemnie ze sobą powiązanych celów inwestycyjnych i organizacyjnych, które 

uwzględniają mocne i słabe strony gminy oraz szanse i zagrożenia, jakie stwarza otoczenie 

zewnętrzne, służących realizacji nadrzędnej misji.  Strategia jest zgodna z ustaleniami dokumentów 

planistycznych na poziomie ogólnopolskim i wojewódzkim - Strategią rozwoju sportu w Polsce do 

roku 2015, Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego” Śląskie 2020”, Strategią Rozwoju Sportu  

w Województwie Śląskim do roku 2020 oraz Strategią Rozwoju Gminy Lipie na lata 2012 – 2020.  

 

 

 

Id: F148EAD2-4AE2-4292-92FB-5FBDC1B38AD5. Podpisany Strona 3



Strategia rozwoju sportu i rekreacji w gminie Lipie na lata 2015-2020  

4 
 

II. Diagnoza stanu w obszarze sportu i rekreacji w gminie Lipie 

 

1. Źródła danych 

Dla celów poniższej diagnozy wykorzystano następujące źródła danych: 

 Analizę źródeł pierwotnych – przeprowadzono 9 spotkań o charakterze warsztatowo-

konsultacyjnym  

z przedstawicielami sportu szkolnego i pozaszkolnego, dyrektorami i nauczycielami gminnych 

szkół, gminnym koordynatorem sportu oraz gminną radą sportu; uzyskano stosowne 

informacje i opinie w formie pisemnej 

 Analizę danych wtórnych – wykorzystano stosowne akty prawne, dokumenty strategiczne 

różnego typu, regulaminy wewnętrzne, dane statystyczne, strony internetowe, raporty.   

2. Podstawowe informacje o gminie  

Gmina Lipie leży w północnej części województwa śląskiego na terenie zlewni rzeki Liswarty  

i zajmuje obszar 99 km2. W skład gminy wchodzi miejscowości 21 miejscowości: Albertów, Brzózki, 

Danków, Giętkowizna, Grabarze, Julianów, Kleśniska, Lipie, Lindów, Napoleon, Natolin, Parzymiechy, 

Rębielice Szlacheckie, Rozalin, Stanisławów, Szyszków, Wapiennik, Zbrojewsko i Zimnowoda. Pod 

względem administracyjnym gmina podzielona jest na 19 sołectw.  

Według podziału fizyczno-geograficznego gmina położona jest na Wyżynie Śląsko – 

Krakowskiej, w obrębie dwóch jednostek: Wyżyny Wieluńskiej i Obniżenia Krzepickiego. Najwyższe 

wzniesienia sięgają 270 metrów n.p.m. Z zachodu na wschód teren obniża się i osiąga wysokość ok. 

210 metrów n.p.m. Liczne wzniesienia rozcina dolina Liswarty leżąca na wysokości 203 – 208 metrów 

n.p.m.  Część północno-wschodnia gminy wchodzi w skład Załęczańskiego Parku Krajobrazowego.  

 

Gmina Lipie położona jest w centrum przejściowego i zmiennego klimatu Polski. Według podziału 

klimatycznego nasza gmina należy do dzielnicy częstochowsko – kieleckiej. Średnia temperatura 

roczna wynosi ok. 7oC, a średni opad – ok. 650 mmm. Okres wegetacji trwa u nas ok. 212 dni. Okres 

bezprzymrozkowy wynosi ok. 150 dni, a długość zalegania pokrywy śnieżnej ok. 71 dni. Średnia 

liczba dni z mgłą to 28,5 dnia, z czego na okres od listopada do lutego przypada 18,5 dnia. Na 

naszym terenie przeważają wiatry zachodnie z udziałem wiatrów południowo – zachodnich. Wiatry 

północno-wschodnie częściej występują w okresie zimy.  

 

Sieć rzeczna w gminie niemal w całości należy do dorzecza Liswarty, która ma swoje źródło 

na Wyżynie Śląskiej, na terenie gminy Woźniki w miejscowości Mzyki. Liswarta jest lewym 
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dopływem Warty, do której uchodzi na terenie sąsiedniej gminy Popów w miejscowości Kule. 

Liswarta płynie naturalnym, krętym korytem na długości ok. 93 km, powierzchnia jej dorzecza 

wynosi 1558km2. W latach 60-tych Liswarta była uznawana za najczystszą rzekę Śląska. Obecnie 

należy do III klasy czystości wód. Równoległe z północno – zachodnią granicą gminy przepływa 

niewielka rzeka Grabarka, do której wpływa kilka mniejszych dopływów. Dopływy te tworzą 

gęstą sieć strumyków leśnych, zasilających liczne zbiorniki wodne. Największym ze 

wspomnianych zbiorników jest kompleks stawów rybnych w Kleśniskach, zasilany przez niewielką 

strugę zwaną dopływem spod Kleśnisk. Dopływ ten zasila również dwa stawy w Parzymiechach  

i przepływa w sąsiedztwie rezerwatu „Stawiska”. Przez gminę przepływa także niewielka rzeka 

Iwanówka. Swoje źródła ma na terenie gminy Opatów w miejscowości Iwanowice Małe, uchodzi 

do Liswarty na wysokości wsi Troniny.   

 

Sieć komunikacyjną gminy tworzą: droga krajowa nr 42, drogi powiatowe oraz drogi gminne  

 

Na terenie gminy w miejscowości Zimnowoda, obręb Natolin, zlokalizowane jest także trawiaste 

lądowisko o 750-metrowym pasie, wystarczającym na w pełni bezpieczne operacje lekkich 

samolotów. 
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3. Zasoby turystyczno-rekreacyjne gminy  

 

Gmina Lipie należy do terenów o dużym potencjale turystycznym. Z uwagi na wysokie 

walory ekologiczne, a także obecność interesujących zabytków, rezerwatów i pomników 

przyrody oraz innych atrakcji posiada realne możliwości rozwoju tej w tej dziedzinie.   

 

Wśród wielu zasobów rekreacyjno - turystycznych na uwagę zasługują:   

 Urozmaicony krajobraz (rzeka, lasy, wzgórza, skałki, jaskinie, charakterystyczna zabudowa itd.). 

 Lasy – teren gminy oraz jej najbliższe sąsiedztwo porastają lasy, które zajmują aż 32,07% 

powierzchni gminy. Sprawiają, że gmina może pochwalić się czystym powietrzem, ciszą  

i malowniczymi zakątkami. Tutejsze skupiska leśne są także bogate w runo leśne. Liczna 

zwierzyna zamieszkująca lasy może być obiektem obserwacji dla przyrodników i fotoamatorów. 

na uwagę zasługują aktywnie działające koła łowieckie. 

 Rzeka Liswarta - Liswarta w swoim dolnym biegu ma całkowicie naturalny charakter i stanowi 

niezwykle malowniczy szlak kajakowy, który pod względem atrakcyjności należy do czołówki 

szlaków kajakowych centralnej Polski. Przez gminę Lipie Liswarta przepływa na odcinku 13 km, 

tworząc jej południowo-wschodnią granicę. Meandrując stosunkowo szeroką doliną płynie 

przez Zbrojewsko, Danków, Troniny, Rębielice Szlacheckie i Szyszków, odkrywając bogactwo 

przybrzeżnego krajobrazu. Spływ można rozpocząć już w Krzepicach, na prawym brzegu rzeki w 

okolicy młyna. W takim przypadku, aby dopłynąć do Warty trzeba pokonać ok. 32 km. Jednak 

ze względu na ilość rzecznych prożków spływy często rozpoczynają się w Dankowie przy moście 

drogowym i wiodą przez kolejne miejscowości, znajdujące się na terenie gminy Lipie, 

prowadząc przez gminę Popów do ujścia rzeki w Kulach.  Według opinii wielu kajakarzy odcinek 

od Dankowa do Kul jest najciekawszym odcinkiem szlaku (ok. 25 km), ponieważ płynie się tutaj 

naturalnym, krętym korytem, którego brzegi często porasta las. 

 

 Objęte ochroną obszary cenne przyrodniczo: 

 Rezerwat geologiczny „Szachownica” został utworzony w 1978r. w kompleksie leśnym 

na powierzchni ok.12,70 ha w Rozalinie. Chroni porośnięte żyzną buczyną wapienne wzgórze, 

tzw. Krzemienną Górę. Obszar leżący na wysokości 211 - 224 m. n.p.m. obejmuje system 

jaskiniowy wykształcony w wapieniach górnojurajskich. System tworzy pięć odrębnych jaskiń, 

które pierwotnie stanowiły jeden obiekt. System został zniszczony w trakcie eksploatacji 
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wapienia prowadzonej tutaj w 1962 r. Wejścia do jaskini leżą w ścianach starego kamieniołomu. 

Pierwotnie długość jaskiń wynosiła ok. 2 km, a obecnie ok. 1 km. Jaskinia Szachownica I liczy 

około 600 m i jest jedną z najdłuższych na Wyżynie Krakowsko – Wieluńskiej, Jaskinia 

Szachownica II ma długość 200 m, pozostałe III, IV i V stanowią małe fragmenty całego systemu  

i są zlokalizowane w południowej części kamieniołomu. Korytarze przecinają się i rozgałęziają 

pod kątem prostym tworząc charakterystyczną siatkę pól, przypominającą szachownicę. 

W rezerwacie, w ramach sieci NATURA 2000, w 2007 roku wyznaczono specjalny obszar 

ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa), ponieważ jest to jedno z największych zimowisk 

nietoperzy w Polsce. Mikroklimat jaskini i nieograniczona liczba dogodnych kryjówek sprawia, że 

hibernuje tutaj ponad 1000 nietoperzy rocznie. Są to rzadkie gatunki tj.: mopek, nocek 

Bechsteina, nocek duży i nocek łydkowłosy. Liczenia hibernujących nietoperzy, prowadzone od 

roku 1980 i wskazują na stały, choć niewielki wzrost ich liczby. Niektórzy mówią, że część  

z hibernujących u nas nietoperzy przylatuje tutaj prosto z Wawelu. 

Profil geologiczny, wielki system korytarzy jaskini "Szachownica", o długości ponad 1000 

metrów oraz drugie w Polsce pod względem liczebności zimowe miejsce hibernacji dziesięciu 

gatunków nietoperzy sprawiają, że „Szachownica” jest wielką geologiczną osobliwością. W 2007 

roku rezerwat został uznany za specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000. 

Rezerwat ,,Bukowa Góra” to ścisły rezerwat leśny o niewielkiej powierzchni, bo 0,69 ha. 

Utworzony został 5 maja 1959 r. W rezerwacie obowiązuje ścisła ochrona niewielkiej 

pozostałości naturalnego lasu bukowego liczącego ok. 200 lat, położonego na obszarze 

źródliskowym w sąsiedztwie wododziału Warty Prosny. Na terenie rezerwatu znajduje się 

źródlisko jednego z dopływów Suchej Strugi - potoku płynącego w wyraźnie stromej i głębokiej, 

rozszerzonej dolince o charakterze górskim.  

 

Rezerwat „Stawiska” to rezerwat leśny, utworzony 5 maja 1959 r. w celu ochrony kompleksu 

grądu niskiego i zbiorowisk łęgowych oraz pomnikowych dębów szypułkowych, które liczą sobie od 

ok. 200 do 500 lat. Zajmuje powierzchnię 6,35 ha, położony jest we wsi Parzymiechy, przy drodze 

krajowej nr 42, na wysokości ok. 225,5 m n.p.m.  

Teren rezerwatu jest podmokły, a przez jego środek przepływa niewielki ciek wodny. Florę 

rezerwatu stanowią ponad 73 gatunki roślin naczyniowych, w tym 4 z nich, tj. kruszyna pospolita, 
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przylaszczka pospolita, przytulia wonna i konwalia majowa, są objęte ochroną częściową.  

W rezerwacie występuje bogata fauna, m.in: chrząszcze biegaczowate, rzadkie płazy-traszki, rzekotka 

drzewna, ropucha szara i zielona oraz jaszczurki-zwinka i żyworodna. Spotkać można tutaj kilka 

rzadkich ptaków m.in.: myszołów zwyczajny, jastrząb gołębiarz, krogulec, gołąb grzywacz i dzięcioł 

czarny.  

Opisane wyżej formy ochrony znajdują się na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. 

Administracyjne ZPK położony jest w południowo-zachodniej części województwa łódzkiego  

w gminach Pątnów, Wierzchlas i Działoszyn, jednak fragment znajduje także w województwie 

śląskim, właśnie w gminie Lipie.   Załęczański Park Krajobrazowy utworzony został 5 stycznia 1978 r. 

Obszar parku leży na pograniczu Wyżyny Wieluńskiej, będącej częścią Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej  

i zamyka od północy system jurajskich parków krajobrazowych.  W krajobrazie dominują wzgórza 

morenowe, równiny piaszczyste i sandry. Występują tu także liczne utwory krasowe takie jak: 

jaskinie, źródła, skałki, studnie i leje. Obszar parku pokryty jest mozaiką różnorodnych zbiorowisk 

leśnych i muraw kserotermicznych, w których można spotkać wiele roślin i zwierząt chronionych. 

Florę parku stanowi 770 taksonów roślin naczyniowych, około 100 gatunków mszaków i 80 gatunków 

porostów. Na terenie Parku występuje 39 gatunków roślin, które podlegają ochronie, w tym 25 

objętych jest ochroną ścisłą. Około 30 gatunków to rośliny rzadko występujące w skali kraju m.in. 

rojownik pospolity, czosnek skalny, zanokcica skalna, rosiczka okrągłolistna, żurawina błotna oraz 

wełnianka pochwowata. Fauna to przede wszystkim owady, ryby, płazy i gady oraz ptactwo.  

W obrębie parku znajduje się 5 rezerwatów przyrody, 9 użytków geologicznych oraz 19 pomników 

przyrody.  

 Pomniki przyrody 

 

 Szlaki turystyczne, rowerowe i piesze 

 

Przez teren gminy przebiega niebieski szlak pieszy pn. „Szlak Rezerwatów Przyrody”. Nazwa 

szlaku nawiązuje do rezerwatów przyrody, przez które została poprowadzona jego trasa. Szlak 

zaczyna się przy stacji PKP w Blachowni i kończy przy stacji PKP Chorzew Siemkowice i biegnie przez 

rezerwaty: Szachownica, Węże, Dąbrowa w Niżankowicach. Długość szlaku wynosi 95,5 km. Przez 

gminę Lipie szlak prowadzi m.in. przez: Zbrojewsko, Danków, Lipie, Chałków oraz rezerwat 

„Szachownica” i ma długość ok. 10 km. 

Szlak rowerowy czerwony znajduje się na granicy województwa śląskiego oraz łódzkiego  

i łączy Częstochowę z Działoszynem. Jego trasa wiedzie od Częstochowy (Las Aniołowski) poprzez 
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takie miejscowości jak: Czarny Las, Nową Wieś, Miedźno, Borową, Władysławów, Zawady, Popów, 

Zbory, Florianów oraz Julianów, z którego lasem prowadzi do Działoszyna. Szlak jest oznakowany. 

Szlak nazwany jest również Śląskim Szlakiem Działoszyńskim. Długość trasy wynosi ok. 47 km. 

Szlak rowerowy zielony Lubliniec – Radomsko - zielono znakowany szlak rowerowy Wielkiej 

Pętli Częstochowskiej.  Trasa szlaku obejmuje dwa parki krajobrazowe: „Lasy nad górną Liswartą”  

i „Załęczański Park Krajobrazowy”. Szlak zaczyna się w Lublińcu, a kończy w Radomsku. W naszym 

powiecie biegnie m.in. przez Przystajń i Krzepice, by w Dankowie dotrzeć do gminy Lipie. Kierując się 

na Rozalin przejedziemy w bliskiej odległości rezerwatu Szachownica.  W gminie Działoszyn trasa 

szlaku wiedzie obok rezerwatu Węże. Długość szlaku wynosi 118.9 km. 

Szlak Rezerwatów Przyrody (EWI 9) - przebieg trasy: Załęcze Małe - Cisowa - Bukowa Góra - 

Kleśniska - Parzymiechy - Szachownica  - Draby - Węże - Załęcze Małe. Szlak przebiega przez 

malownicze tereny Załęczańskiego Parku Krajobrazowego w pobliżu czterech rezerwatów przyrody: 

rezerwat geologiczny „Węże”, rezerwat geologiczny „Szachownica”, rezerwat leśny „Stawiska” oraz 

Rezerwat leśny „Bukowa Góra”. Na trasie znajdują się również piece do wypalania wapna  

w miejscowościach Węże i Draby. Jeden z nich nadal jest czynny.  Szlak jest oznakowany w terenie. 

Długość szlaku wynosi ok. 29 km.  

Szlak Bursztynowy Ziemi Wieluńskiej – Trasa szlaku jest związana ze starożytnym szlakiem 

handlowym, którym kupcy rzymscy w pierwszych wiekach n.e. podążali nad Bałtyk po „złoto 

północy”. Szlak stanowi fragment międzynarodowego turystycznego szlaku kulturowego, 

prowadzącego znad Adriatyku do Sankt Petersburga. Opisywany fragment szlaku rozpoczyna się  

w Parzymiechach i kończy przed Burzeninem. Długość szlaku wynosi 63 km.  

Szlak bordowy pieszy – tworzy pętlę wokół miejscowości Giętkowizna oraz stawów rybnych, 

tzw. Stawów Śródleśnych. Szlak zaczyna się i kończy Załęczu Małym. Długość szlaku wynosi  10.826 

km. 

Ścieżka Dydaktyczna Przyrodniczo-Leśna – wyznaczona przez Nadleśnictwo Kłobuck na trasie 

Rozalin-rezerwat Szachownica – wieża p.poż. leśniczówka Wapiennik. Ścieżka rozpoczyna się  

w północnej części miejscowości Rozalin. Prowadzi leśną drogą (istnieje możliwość jazdy rowerem) 

do dawnego kamieniołomu. Następnie przez sosnowe lasy dochodzi się do wieży przeciwpożarowej 

(dostrzegalni) koło leśniczówki Wapiennik. Kończy się w miejscowości Lipie.  

Liswarciański Szlak Rowerowy -prowadzi od źródeł  Liswarty we wsi  Mzyki do ujścia rzeki do 

Warty w miejscowości Kule. Oś główną szlaku stanowi ponad  120-kilometrowa  trasa  doliną 

Liswarty. Początek szlaku to  gmina Woźniki, gdzie rzeka ma swoje źródła. Dalej szlak prowadzi przez 
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gminy: Boronów, Herby, Ciasna, Przystajń, Krzepice, Lipie, aż do gminy Popów, na terenie której 

znajduje się ujście Liswarty do Warty. Szlak jest oznakowany.  

 Korzystne położenie geograficzne gminy: dobra dostępność komunikacyjna, bliskość 

aglomeracji śląskiej oraz bliskość Częstochowy, znanego na całym świecie miasta kultu 

maryjnego, położenie na obszarze Wyżyny Śląsko –Krakowskiej w obrębie Wyżyny Woźnicko-

Wieluńskiej  

 

 Zbiornik retencyjny w Dankowie - planowana budowa 

 Gminne Centrum Turystyki i Sportu w Troninach 

 Miejsca noclegowe – gospodarstwo agroturystyczne z miejscami 14 noclegowymi oraz Ośrodek 

rekreacyjno-Szkoleniowy Napoleon 

 

Z punktu widzenia niniejszej strategii kluczowe dla rozwoju sportu i rekreacji w gminie są 

następujące elementy:  

1. Czyste środowisko i brak uciążliwego przemysłu, duża ilość terenów zielonych i lasów, rzeka 

Liswarta z interesującymi zakolami, rezerwaty przyrody oraz ciekawa historia, które 

sprawiają, że gmina dysponuje pięknymi terenami rekreacyjnymi i turystycznymi. 

2. Układ przestrzenny gminy i dostępność komunikacyjna, w tym drogą powietrzną; bliskość 

aglomeracji śląskiej oraz położenie na styku województw. 

3. Klimat, powodujący, że rekreacja na wolnym powietrzu ma wyraźnie sezonowy charakter  

i będzie dominowała w okresie od maja do września.  

 

4. Struktura ludności i trendy demograficzne 

W gminie Lipie mieszka obecnie ok. 6500 mieszkańców. Tendencja w liczbie ludności gminy od 

2008 jest malejąca.  

Społeczność cechuje się ujemnym przyrostem naturalnym i niekorzystnym saldem migracji. 

Przyczyn takiej sytuacji należy upatrywać w ogólnym niżu demograficznym, charakterystycznym dla 

całego kraju, migracji młodych ludzi do większych ośrodków miejskich w celu kontynuowania nauki 

lub podjęcia pracy oraz emigracji w celach zarobkowych. Przy projektowaniu działań dotyczących 

rozwoju sportu i rekreacji, należy uwzględnić strukturę mieszkańców gminy. 
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Tabela 1. Zmiany populacji Gminy Lipie w latach 2005 – 2014 

Rok Populacja Zmiany populacji % 

(2005 r. =100) 

2005 6632 100 

2006 6607 99,62 

2007 6576 99,16 

2008 6573 99,11 

2009 6550 98,76 

2010 6555 98,84 

 2011 6549 98,75 

2012 6531 98,48 

2013 6494 97,92 

2014 6487 97,81 

                 Źródło: opracowano na podstawie danych:  Ewidencja ludności – UG Lipie 

 

 

 

 

Wykres  1. Zmiany populacji gminy Lipie w latach 2005 - 2011 
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      Tabela 2. Ruch naturalny i migracyjny na terenie Gminy w latach 2008-2014 

Rok Liczba 

urodzeń 

Liczba 

zgonów 

Różnica 

(przyrost 

naturalny) 

Liczba 

zameldowań* 

Liczba 

wymeldowań* 

Różnica 

2008 78 60 + 18 230 242 - 12 

2009 57 86 - 29 205 229 - 24 

2010 83 61 +22 201 200 +1 

2011 56 73 - 17 188 197 - 9 

2012 72 94 -22 209 230 -21 

2013 56 84 -28 173 205 -32 

2014 66 61 +5 170 175 -5 

Razem: 468 519 -51 1376 1478 -102 

*pobyt stały i czasowy. 

 

Tabela 3. Struktura ludności gminy Lipie 

Grupy wiekowe Liczba osób Udział procentowy 

Wiek przedprodukcyjny 0 - 5 lat 368 5,7% 

Wiek przedprodukcyjny 6 - 18 lat 849 13,1% 

Wiek produkcyjny 19-65 lat  4121 63,5% 

Wiek poprodukcyjny ponad 65 lat   1149 17,7% 

Dotyczy zameldowanych na pobyt stały i czasowy; dane na dzień 29.12.2014r. 

 

Wykres  2. Struktura ludności gminy Lipie  
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5. Stan zagospodarowania sportowo-rekreacyjnego 

Możliwości rozwoju sportu i rekreacji w znaczącej mierze zależy od bazy sportowo –rekreacyjnej. 

Na terenie gminy Lipie zdecydowana część obiektów sportowo-rekreacyjnych należy do gminy Lipie, 

w tym większość z nich jest zarządzana przez szkoły. Wśród obiektów dominują boiska i sale 

gimnastyczne przyszkolne oraz place zabaw.   

A. Obiekty sportowe przyszkolne 

Lp. Właściciel/Zarządca Rodzaj 
obiektu  

Wymiary 
obiektu  

Obiekt 
przystosowany 

do 

Rodzaj 
nawierzchni 

Stan obiektu 

 
1. 

 
Gmina/ZS-P w Lipiu 

 
 

Sala 
gimnastyczna 

23,60 m 
x11,80 m 

- gry zespołowe: 
piłka siatkowa, 
koszykowa, 
halowa  

Parkiet Dobry 

 
2. 

 
Gmina/ZS-P w Lipiu 

 
 

Plac zabaw z 
projektu  
"Radosna 
Szkoła" 

255 m
2 

13 m x 14 
m 

Gry i zabawy dla 
przedszkolaków 
i dzieci w 
młodszym 
wieku szkolnym 
kl. I-III 

Sztuczna 
nawierzchnia 
Bezpieczna 
nawierzchnia 

Bardzo dobry 

 
3. 

Gmina/ZS-P w Lipiu -
Szkoła Podstawowa 

w Natolinie 
 

Boisko do 
piłki nożnej  

 

1,60 ha 
29 m x 
56m 

Gra w piłkę 
nożną 

Trawiasta Dobry 

4. 
4.  

Gmina/Zespół 
Szkolno- 

Przedszkolny w 
Lindowie 

Boisko do gry 
w mini piłkę 

nożną 

Długość -
43m 

Szerokość- 
20m 

Gry w mini piłkę 
nożną 

Ubita ziemia 
częściowo 

trawa 

Wymaga 
modernizacji 

5. 
 

Gmina/Zespół 
Szkolno- 

Przedszkolny  
w Lindowie 

Boisko do gry 
w piłkę 

siatkową  

Długość- 
19m 

Szerokość- 
11,50m 

Gry w mini 
siatkówkę 

Trawiasta Wymaga 
wymiany 
słupków i 

modernizacji 

6.  
 
 

Gmina/Zespół 
Szkolno- 

Przedszkolny  
w Lindowie 

Mini sala 
gimnastyczna 

Długość-
12,70m 

Szerokość 
5,90 

Prowadzenia 
lekcji 

wychowania 
fizycznego 

Wykładzina Brak bramek, 
koszy, linii 
bocznych i 

innych 
koniecznych 
do nauki gier 
zespołowych 

 
7.  

 
 

Gmina/Zespól 
Szkolno-Przedszkolny 

w Parzymiechach 

Sala 
gimnastyczna 

22.5m x 
11.5m 

Uprawiania 
dyscyplin 
sportowych 
takich jak: 
-piłka 
koszykowa 
-piłka siatkowa 
-piłka nożna 
-gry i zabawy 
dla 
najmłodszych. 

 

Parkiet Bardzo dobry 
(kompleksowa 
modernizacja 

parkietu, 
ścian, sufitu w 

roku 2013) 
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8.  Gmina/Zespól 
Szkolno-Przedszkolny 

w Parzymiechach 

Plac zabaw 
Przy 

przedszkolu w 
Zimnowodzie 

 Gry i zabawy dla 
przedszkolaków 
oraz dzieci w 
młodszym 
wieku szkolnym 

Trawiasta Bardzo dobry 

9.  
 
 
 

Gmina/Zespól 
Szkolno-Przedszkolny 

w Parzymiechach 

Boisko do 
koszykówki – 

plac przy 
przedszkolu 

 Do koszykówki Asfaltowa Dostateczny 

10. Gmina/Szkoła 
Podstawowa w 

Rębielicach 
Szlacheckich  

Boisko do gry 
w mini piłkę 

nożną 

Długość -
42m 

Szerokość- 
23m 

Gry w mini piłkę 
nożną 

Trawiasta Wymagający 
generalnego 

remontu 

11. Gmina/Szkoła 
Podstawowa w 

Rębielicach 
Szlacheckich 

Boisko do gry 
w piłkę 

siatkową  

Długość- 
19m 

Szerokość- 
11,50m 

Gry w mini 
siatkówkę 

Trawiasta Wymagający 
remontu 

12. Gmina/Szkoła 
Podstawowa w 

Rębielicach 
Szlacheckich 

Mini sala 
gimnastyczna 

Długość-
14,50m 

Szerokość 
6m 

Prowadzenia 
lekcji 

wychowania 
fizycznego 

Parkiet  Wymagający 
remontu - 
malowanie 

i doposażenia  

13. Gmina/Szkoła 
Podstawowa w 

Rębielicach 
Szlacheckich 

Plac zabaw  Zbaw i gier dla 
dzieci 

młodszych 

Trawiasta  Bardzo dobry 

 

B. Obiekty sportowo-rekreacyjne pozostałe 

Lp. Właściciel/ 

Lokalizacja 

Rodzaj obiektu 

sportowo- 

rekreacyjnego 

Wymiary Obiekt 

sportowo-

rekreacyjny 

przystosowany 

do 

Rodzaj 

nawierzchni 

Stan obiektu 

1. Gmina/ZS-P w 

Lipiu 

Kompleks 

Boisk 

Sportowych 

„Orlik”  

-Boisko ze 

sztuczną trawą – 

62m x 30m 

 

-Boisko do piłki 

koszykowej – 

pełnowymiarowe 

 

-Boisko do piłki 

siatkowej – 

pełnowymiarowe 

 

-Kort Tenisowy - 

pełnowymiarowy 

Uprawiania 
dyscyplin 
sportowych 
takich jak: 
-piłka 
koszykowa 
-piłka siatkowa 
-piłka nożna 
-tenis ziemny 
-gry i zabawy 
dla 
najmłodszych. 
 

-Boisko ze 

sztuczną 

trawą do gry 

w piłkę 

nożną 

-Kort 

tenisowy, 

boisko do gry 

w piłkę 

siatkową, 

piłkę 

koszykową – 

nawierzchnia 

sztuczna 

Bardzo dobry: 

(obiekt 

oddany do 

użytku w 

czerwcu 2013 

roku) 

2. Gmina/Lipie, 
ul. Parkowa 

Boisko 
trawiaste 

105m x 40m Uprawiania 
dyscyplin 

Boisko Dobry: 
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sportowych 
takich jak: 
-piłka nożna, 
piłka siatkowa, 
-gry i zabawy 
dla 
najmłodszych. 
 

 

trawiaste (modernizacja 

boiska w roku 

2011 - 

drenaż, 

nawierzchnia, 

ławki) 

3. Własność 

prywatna/ 

Danków za 

remizą OSP  

Boisko 

trawiaste   

105mx45m Piłka nożna Trawiasta Zły 

4. Gmina/ZS-P  
w Lipiu -Szkoła 
Podstawowa  
w Natolinie 

 
 

Plac zabaw 41m x 33m Gry i zabawy dla 
przedszkolaków 
i dzieci w 
młodszym 
wieku szkolnym 
kl. I-III 

Trawiasta Bardzo dobry 

5. Gmina/ 

Parzymiechy, 

ul. Kasztanowa 

Boisko 

trawiaste 

110m x 52m Uprawiania 
dyscyplin 
sportowych 
takich jak: 
-piłka nożna 
 

Boisko 

trawiaste 

Dostateczny: 

(nierówna 

nawierzchnia, 

budynek 

socjalny 

wymaga 

modernizacji)  

6. Województwo 

śląskie/gmina 

Parzymiechy, 

park Potockich  

-Boiska 

trawiaste  

-Kort tenisowy 

- Zielona sala 

gimnastyczna 

- Alejki 

spacerowe  

- Bieżnia do 

skoku w dal 

Kort tenisowy - 

pełnowymiarowy 

Uprawiania 
dyscyplin 
sportowych 
takich jak: 
-piłka nożna 
-tenis ziemny  

- piłka siatkowa 

- tenis ziemny 

Boisko 

trawiaste,  

Kort 

tenisowy - 

asfalt 

Obiekty 

nienadające 

się obecnie 

do użytku 

7.  
 
 
 

Gmina/Park w 
Lindowie 

Park, mini plac 
zabaw z 

piaskownicą 

30m x 50m  spacery (1, 
zabawy dla 

najmłodszych 

alejka z 
kostki 

brukowej 

Wymaga 
modernizacji  

i uzupełnienia 
w obiekty i 
urządzenia 
rekreacyjne  

8.  Gmina/Ośrodek 
rekreacji w 
Troninach  

     

9. Gmina/Szkoła Plac zabaw  Gry i zabawy dla Trawiasta Dobry 
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Podstawowa w 
Rębielicach 

Szlacheckich 

przedszkolaków 
i dzieci w 
młodszym 
wieku szkolnym 
kl. I-III 

 

Biorąc pod uwagę cel niniejszej strategii zauważyć należy, że w gminie istnieją obiekty sportowe  

i rekreacyjne, ale głównie szkolne, które pozwalają na uprawianie aktywności przez dzieci i młodzież 

szkolną, choć podkreślić należy również możliwość wynajmowania przez mieszkańców dwóch 

szkolnych, pełnowymiarowych sal gimnastycznych: w ZS-P w Lipiu i w ZS-P w Parzymiechach.  

W okresie od marca do listopada mieszkańcy gminy, na zasadach przewidzianych w regulaminie, 

mogą bezpłatnie korzystać z kompleksu boisk sportowych Orlik. W tym miejscu warto również 

powiedzieć o inicjatywach oddolnych mieszkańców w wielu gminnych miejscowościach, którzy  

w ramach funduszy sołeckich inicjują takie przedsięwzięcia jak budowy placów zabaw czy boisk. 

W gminie brakuje ogólnodostępnej hali widowiskowo-sportowej, która umożliwiłaby szerszej 

grupie dzieci i młodzieży oraz osobom dorosłym uprawianie sportu także  

w okresie zimowym.  Brakuje ogólnodostępnych siłowni w budynkach, ścieżek pieszych i tras 

rowerowych oraz siłowni na wolnym powietrzu. Rozwojowi obu form aktywności ruchowej 

niewątpliwie służyłyby także: budowa przystani kajakowych i organizacja wypożyczalni kajaków, 

budowa palcu do jazdy na rolkach, parku linowego, centrów wspinaczkowych i innych obiektów 

służących uprawianiu rekreacji i sportu przez ogół mieszkańców i przyjezdnych. Wskazane byłyby 

także dobrze oznakowane i niezbyt trudne piesze i rowerowe szlaki turystyczne, które 

wykorzystywane przez całe rodziny, dodatkowo mogłyby wpłynąć na integrację międzypokoleniową.  

Projektując idee rozwoju rekreacji i sportu w gminie, należy również uwzględnić planowaną 

budowę zalewu w Dankowie i związane z tym możliwości stworzenia bazy sportowo-rekreacyjną. 

Warto zastanowić się nad możliwością utworzeniowa zupełnie nowej formy aktywności, jaką byłoby 

stworzenie pola golfowego, a być może ośrodka, który mógłby stać się centrum rozwoju tej 

dyscypliny w regionie. 

Z perspektywy rozwoju szeroko pojętej aktywności ruchowej, pozytywnie ocenić należy 

ofertę Ośrodka Rekreacyjno-Szkoleniowego Napoleon.  Ośrodek jest własnością prywatną.  Dla 

odwiedzających, oprócz niezwykle interesującej oferty w postaci różnorodnych i niespotykanych 

jednośladów, samochodów i samolotów, przygotowano pole paintballowe (1,5 ha), tor do jazdy 

quadowo-crossowej, tor sprawnościowy dla dzieci oraz małą stadninę koni. Ośrodek posiada własne, 

trawiaste lądowisko we wsi Zimnowoda, obręb Natolin.  750 - metrowy pas wystarcza na w pełni 
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bezpieczne operacje lekkich samolotów do łącznej masy 5,7 t. Ponadto znajduje się tam domek pilota 

z dwoma niewielkimi hangarami, w których znajdują się samoloty ultralekkie i śmigłowce. Ważne 

miejsce w ofercie ośrodka stanowią zajęcia integracyjne dla uczniów szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i średnich. Ośrodek dysponuje 20 miejscami noclegowymi, zlokalizowanymi w małym 

hoteliku.   

6. Instytucje sportowe i uprawiane dyscypliny sportu  

Prawidłowe warunki uprawiania sportu, oprócz ilości i dostępności różnorodnych obiektów 

sportowo-rekreacyjnych, zapewniają sprawnie funkcjonujące instytucje sportowe. Są to m.in. 

kluby sportowe, gdzie pod kierunkiem profesjonalnej kadry tworzone są właściwe warunki do 

uprawiania określonych dyscyplin.  

Podwalinę do uprawiania określonej dyscypliny sportu czy późniejszej aktywności fizycznej 

ogólnie pojętej stanowi często sport szkolny. Bardzo ważna jest tutaj rola zajęć pozalekcyjnych, 

podczas których uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności. Na terenie gminy 

Lipie działają 3 uczniowskie kluby sportowe: 

Uczniowski Klub Sportowy Jagiełło  

Klub działa przy ZS-P w Lipiu i prowadzi sekcje sportowe z piłki siatkowej, koszykowej, nożnej 

oraz tenisa stołowego. Członkowie Klubu największe sukcesy indywidualne i drużynowe na arenie 

powiatowej, rejonowej i wojewódzkiej odnoszą w tenisie stołowym oraz piłce nożnej dziewcząt.  

W roku szkolnym 2010/2011 członkowie UKS Jagiełło zwyciężyli w rywalizacji sportowej 

Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Kłobucku w kategorii Gimnazjum chłopcy.  

Sekcja tenisa stołowego dwukrotnie zwyciężyła w Mistrzostwach Rejonu Częstochowskiego 

Szkolnego Związku Sportowego, a także dwukrotnie rywalizowała w Mistrzostwach Województwa 

Śląskiego. W zawodach tenisa stołowego organizowanych przez LZS i SZS w Kłobucku członkowie 

klubu zdobyli w 2014 roku 9 złotych, 8 srebrnych i 6 brązowych medali. 

W roku 2014 członkinie UKS Jagiełło zwyciężyły w powiatowych rozgrywkach piłki nożnej 

dziewcząt Szkolnego Związku Sportowego, a następnie zajęły II miejsce w rozgrywkach rejonowych.  

Zawodnicy seniorzy sekcji siatkówki UKS Jagiełło od 5 lat uczestniczą w rozgrywkach 

Powiatowej Amatorskiej Ligi Siatkówki mężczyzn, gdzie w sezonie 2013/2014 zajęli V miejsce. 

 

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Maratończyk 

Działa przy ZS-P Lipie, został utworzony w maju 2001 roku. Prowadzi sekcje sportowe  

z zakresu piłki nożnej, piłki siatkowej, biegów krótko- i długodystansowych oraz tenisa stołowego.  
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W sezonie 2011/2012 zawodnicy UKS Maratończyk Lipie zajęli 4 miejsce w województwie 

śląskim w Drużynowych Mistrzostwach Śląska w tenisie stołowym chłopców szkół podstawowych.  

W tym samym sezonie członkowie UKS Maratończyk zwyciężyli również w rywalizacji sportowej 

Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Kłobucku w kategorii chłopców szkół podstawowych 

spośród 34 szkół sklasyfikowanych w całorocznej rywalizacji. W roku 2014 członkowie klubu odnosili 

sukcesy rangi gminnej i powiatowej.  

Klub organizował eliminacje gminne w grach drużynowych dziewcząt i chłopców w piłce 

nożnej, piłce siatkowej, koszykowej oraz piłce ręcznej.  

 

Uczniowski Klub Sportowy Iskra  

Klub działa przy Szkole Podstawowej w Rębielicach Szlacheckich. Głównym priorytetem Klubu 

jest szkolenie dzieci w dyscyplinie, jaką jest tenis stołowy. Tenisiści UKS Iskra odnoszą sukcesy 

indywidualne i drużynowe na terenie powiatu, rejonu a w niedawnej przeszłości również na terenie 

województwa śląskiego. Członkowie Klubu uczestniczą w wielu turniejach tenisa stołowego, 

zdobywając medalowe miejsca w kategoriach skrzatów, żaków i młodzików. 

Na terenie gminy działają także 2 kluby sportowe: Parafialny Klub Sportowy św. Stanisław 

Danków oraz Klub Sportowy Sokół 

 

Parafialny Klub Sportowy św. Stanisław Danków  

 

Najprężniej działającym klubem sportowym, założonym w 2008 roku przez propagatora  

i pasjonata sportu ks. Tomasza Kośnego, jest Parafialny Klub Sportowy św. Stanisław Danków.  Sekcje 

piłki nożnej, tenisa stołowego, pływania oraz gimnastyki artystycznej integrują dzieci i młodzież  

z całej gminy. Młodzi piłkarze uczestniczą w wielu turniejach piłki nożnej na terenie województwa  

i kraju. W 2010 roku wzięli udział w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej na Słowacji – FRAGARIA 

CUP. PKS Danków jest także organizatorem i współorganizatorem wielu lokalnych turniejów piłki 

nożnej i tenisa stołowego. Współpracuje z wieloma klubami i instytucjami sportowo – kulturalnymi  

z terenu całego województwa.  

 

Klub Sportowy Sokół 

KS Sokół Parzymiechy, to najdłużej działający Klub Sportowy na terenie gminy Lipie. Wspólnie 

z Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej w Parzymiechach i Urzędem Gminy w Lipiu od 36 lat 

jest współorganizatorem jednego z najstarszych biegów masowych na terenie kraju – Jesiennego, 

Trzeźwościowego Biegu im. Red. T. Hopfera.  KS Sokół jest współorganizatorem wielu piłkarskich 
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turniejów na terenie gminy. Sekcja piłki nożnej oraz, od niedawna, sekcja tenisa stołowego zrzesza 

kilkudziesięciu członków z terenu północnej części gminy Lipie.  

Turnieje i zawody sportowe współorganizowane przez KS Sokół: Powiatowy Mikołajkowy Turniej 

Tenisa Stołowego, Otwarte Mistrzostwa Gminy Lipie w Tenisie Stołowym w 10 kategoriach 

wiekowych; Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej Seniorów, Turniej Piłki Nożnej „Sokół Cup” 

 

Analiza powyższych informacji pozwala na pozytywną ocenę działalności i propagowania 

sportu i rekreacji w kategorii dzieci i młodzieży szkolnej, choć można zastanowić się nad 

uruchomieniem aktywności w ramach innych dziedzin sportu, np. lekkoatletyce, sportach walki, 

zajęciach tanecznych etc. Należy zauważyć, że w gminie zdecydowanie brakuje klubów sportowych  

i sekcji zrzeszających osoby dorosłe i starsze, gdzie mogłyby one, nauczyć się uprawiania 

różnorodnych, odpowiednich dla ich wieku i zainteresowań, dyscyplin, czy też, co jest nie bez 

znaczenia, znalazłyby rówieśników o zbliżonych potrzebach, co dodatkowo wpłynęłoby na 

pobudzenie aktywności fizycznej w tych grupach wiekowych.  Podjęcie takie działań byłoby wskazane 

ze względu na strukturę demograficzną gminy.  

 

7. Poziom aktywności sportowej mieszkańców  

Obserwując aktywność sportowo – rekreacyjną mieszkańców gminy Lipie można 

powiedzieć, że podlega ona przemianom i jest uzależniona od wielu czynników, wśród których 

wyróżnić przede trzeba wszystkim kryterium wieku i świadomości prozdrowotnej, modę na zdrowy 

tryb życia, zwiększenie świadomości prozdrowotnej odnoszącej się do aktywności ruchowej oraz 

gminną infrastrukturę sportową. 

 U dzieci i młodzieży potrzeba aktywności fizycznej jest naturalna. Sprzyja temu duża liczba 

godzin wychowania fizycznego na wszystkich poziomach edukacyjnych. Młodzi mieszkańcy gminy 

Lipie, oprócz udziału w lekcjach wychowania fizycznego, gdzie m.in. wykonują ćwiczenia 

ogólnorozwojowe, biegają, uczą się gier zespołowych, takich jak piłka nożna, siatkówka, koszykówka 

itd., uczestniczą w zajęciach dodatkowych w ramach SKS oraz PKS Danków. Dzięki czemu, oprócz 

wyżej wymienionych zajęć, mogą uczyć się pływania, ćwiczyć gimnastykę artystyczną, tenis stołowy,  

a od czasu oddania do użytku kompleksu boisk sportowych „Orlik”, także tenis ziemny.  

Wśród dorosłych mieszkańców gminy Lipie świadomość potrzeby uczestnictwa w sporcie  

i rekreacji wydaje się mieć tendencję wzrostową, ale trzeba wziąć pod uwagę, że jeszcze do niedawna 

świadome uprawianie sportu lub rekreacji wśród dorosłych mieszkańców wsi prawie nie istniało. 
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Owszem, ludzie jeździli na rowerach, chodzili pieszo po wiele kilometrów dziennie, ale to wynikało  

z konieczności, odległości od miejsc pracy, ośrodków kultury, kościołów, miejsc handlu itd. Dzisiaj, 

kiedy rozwój cywilizacji doprowadził do tego, że żyje się dużo szybciej i o wiele wygodniej, także 

dorośli mieszkańcy małych miejscowości coraz częściej odczuwają potrzebę uprawiania sportu lub po 

prostu rekreacji, w odpowiedzi na stresujący tryb życia, pracę w wymuszonej, często siedzącej pozycji 

czy też potrzebę relaksującego kontaktu z przyrodą, którego nawet na wsi często brakuje. Stąd coraz 

częściej możemy spotkać dorosłych ludzi uprawiających nordic walking czy jeżdżących na rowerach. 

Ale to właściwie wszystko.  Rzadko widzimy dorosłych biegających, uprawiających taniec np. zumbę. 

Niewielu pływa, jeździ na łyżwach, (chociaż pewnie wielu pamięta tę umiejętność z dzieciństwa),  

a piłkę nożną uprawiają tylko panowie i to raczej tylko do ok. 40 roku życia. 

Aby pobudzić aktywność ruchową u jak najliczniejszej grupy dzieci i młodzieży oraz osób 

dorosłych, konieczne jest znaczne poszerzenie infrastruktury sportowo – rekreacyjnej naszej gminy, 

czego najlepszym dowodem jest powstanie kompleksu boisk „Orlik”, który przez cały sezon 

wiosenno-letnio-jesienny służył lokalnej społeczności, przede wszystkim zaś ludziom młodym. Jako 

główny aspekt, odnotować należy brak hali sportowej, która umożliwiłaby szerszej grupie osób na 

uprawianie różnorodnych dziedzin sportu także w okresie zimowym. Wielu uczniów korzysta z sali 

gimnastycznej tylko podczas zajęć w szkole, bo w miejscowości, gdzie żyją na co dzień, takiej sali nie 

ma lub czynna jest tylko w godzinach pracy szkoły. 

Jak wcześniej wspomniano, trudno nie zauważyć powiększającej się liczby osób jeżdżących na 

rowerach czy uprawiających nordic-walking. Jednak w gminie Lipie całkowicie brak jest ścieżek 

rowerowych, a na drogach panuje coraz większy ruch. Brak także ścieżek pieszych, parków fitness czy 

ścieżek zdrowia. Nie istnieją również place przystosowane do jazdy na rolkach, bezpieczne lodowiska, 

parki fitness na wolnym powietrzu, a coraz częściej obserwujemy wśród dzieci, młodzieży i osób 

dorosłych zainteresowanie taką właśnie formą rekreacji. Całkowicie niewykorzystane z perspektywy 

aktywności ruchowej są gminne parki, gminny ośrodek rekreacji oraz możliwości, jakie w okresie 

letnim dla amatorów kajakarstwa stwarza rzeka.   
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8. Programy i działania o charakterze sportowo-rekreacyjnym  

Najważniejsze imprezy sportowo-rekreacyjne odbywające się na terenie gminy 

Imprezy o zasięgu gminnym 
 

Rodzaj imprezy Przeznaczenie  
(grupa docelowa) 

Cele realizacji Termin realizacji 
(każdego roku) 

Sztafetowe biegi 
przełajowe dziewcząt  
i chłopców szkół 
podstawowych SZS 

Uczniowie (dziewczęta  
i chłopcy) szkół 
podstawowych z terenu 
gminy Lipie. 

Propagowanie biegania jako najprostszej 
formy ruchu. Współzawodnictwo dziewcząt  
i chłopców szkół podstawowych. Wyłonienie 
najlepszych drużyn na mistrzostwa powiatu. 

 
IX 
 

Mistrzostwa gminy 
Lipie szkół 
podstawowych w mini 
piłce nożnej chłopców 
SZS 

Chłopcy szkół 
podstawowych z terenu 
gminy Lipie. 

Wyłonienie najlepszych drużyn na 
mistrzostwa powiatu w piłce nożnej 
chłopców. 

 
X 
 

Mistrzostwa gminy 
Lipie dziewcząt i 
chłopców szkół 
podstawowych w mini 
piłce ręcznej SZS 

Chłopcy i dziewczęta 
szkół podstawowych  
z terenu gminy Lipie. 

Wyłonienie najlepszych drużyn na 
mistrzostwa powiatu SZS w mini piłce ręcznej 
dziewcząt i chłopców sp. 

 
X 
 

Mistrzostwa gminy 
lipie dziewcząt  
i chłopców szkół 
podstawowych w mini 
piłce siatkowej SZS 

Chłopcy i dziewczęta 
szkół podstawowych  
z terenu gminy lipie. 

Wyłonienie najlepszych drużyn na 
mistrzostwa powiatu SZS w mini piłce 
siatkowej dziewcząt i chłopców szkół 
podstawowych. 

 
XII 

 

Drużynowe 
mistrzostwa gminy 
Lipie dziewcząt  
i chłopców szkół 
podstawowych w 
tenisie stołowym SZS 

Chłopcy i dziewczęta 
szkół podstawowych  
z terenu gminy Lipie. 

Wyłonienie najlepszych drużyn na 
mistrzostwa powiatu w tenisie stołowym 
dziewcząt i chłopców szkół podstawowych. 

 
II 
 

Mistrzostwa gminy 
Lipie dziewcząt  
i chłopców szkół 
podstawowych w mini 
piłce koszykowej  SZS 

Chłopcy i dziewczęta 
szkół podstawowych  
z terenu gminy Lipie. 

Zainteresowanie najmłodszych grą  
w koszykówkę, wyłonienie najlepszych drużyn 
na mistrzostwa powiatu w mini piłce 
koszykowej dziewcząt i chłopców szkół 
podstawowych. 

 
XII 

 

Mistrzostwa gminy 
Lipie dziewcząt  
i chłopców szkół 
podstawowych w 
halowej piłce nożnej 
SZS 

Chłopcy i dziewczęta 
szkół podstawowych  
z terenu gminy Lipie. 

Wyłonienie najlepszych drużyn na 
mistrzostwa powiatu w halowej piłce nożnej 
dziewcząt i chłopców szkół podstawowych 

 
XII 

 

Gminny Turniej Piłki 
Nożnej Ochotniczych 
Straży Pożarnych 

Dorośli mieszkańcy 
gminy lipie, druhowie 
jednostek OSP 

Wyłonienie najlepszych drużyn. Integracja 
dorosłych mieszkańców gminy Lipie, 
popularyzacja piłki nożnej w środowisku 
lokalnym 

 
IX 
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Imprezy o zasięgu powiatowym 
 

Rodzaj imprezy Przeznaczenie  
(grupa docelowa) 

Cele realizacji Termin realizacji 
(każdego roku) 

Noworoczny Turniej 
Tenisa Stołowego 
 

Uczniowie szkół 
podstawowych, 
gimnazjów, szkół średnich, 
z terenu gminy Lipie oraz 
zawodnicy i zawodniczki  
z całego powiatu 
kłobuckiego i rejonu 
częstochowskiego. 

Propagowanie gry w tenisa stołowego, 
integracja społeczeństwa, zabawa poprzez 
rywalizację sportową dzieci i młodzieży.  

 
I 

Turniej Tenisa 
Stołowego z okazji 
Narodowego Święta 
Niepodległości  
  
  

Uczniowie szkół 
podstawowych, 
gimnazjów z terenu gminy 
Lipie oraz zawodnicy i 
zawodniczki  
z całego powiatu 
kłobuckiego i rejonu 
częstochowskiego 

Propagowanie gry w tenisa stołowego, 
integracja społeczeństwa, zabawa poprzez 
rywalizację dzieci i młodzieży. 
Propagowanie postaci Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 

XI 

Otwarty 
„Mikołajkowy” 
Turniej Tenisa 
Stołowego w 7 kat. 
wiekowych. 
 

Uczniowie szkół 
podstawowych, 
gimnazjów, szkół średnich, 
z terenu gminy Lipie oraz 
zawodnicy i zawodniczki  
z całego powiatu 
kłobuckiego i rejonu 
częstochowskiego 

Propagowanie gry w tenisa stołowego, 
integracja społeczeństwa, zabawa poprzez 
rywalizację dzieci i młodzieży. Wyłonienie 
najlepszych zawodników i zawodniczek  
w 7 kat. wiekowych. 
 

 
XII 

Integracyjny Turniej 
Piłki Nożnej Firm i 
Instytucji  

Pracownicy firm z terenu 
gminy Lipie i okolic 

Propagowanie zdrowego trybu życia, 
popularyzacja piłki nożnej wśród 
zawodników gminy Lipie, integracja 
lokalnego środowiska, wyłonienie 
najlepszych drużyn 

 
VI 

 

Turniej Piłki Nożnej 
Seniorów „Sokół 
Cup” 

Dorośli mieszkańcy gminy 
Lipie i okolic 

Wyłonienie najlepszych drużyn. Integracja 
dorosłych mieszkańców gminy Lipie, 
popularyzacja piłki nożnej w środowisku 
lokalnym 

 
VII 

Wakacyjny Turniej 
Piłki Nożnej 
Seniorów 

Dorośli mieszkańcy gminy 
Lipie i okolic. 

Integracja dorosłych mieszkańców gminy 
Lipie, popularyzacja piłki nożnej  
w środowisku lokalnym 

 
VII 

Mecze drużyny 
siatkarskiej UKS 
Jagiełło Lipie w 
Powiatowej 
Amatorskiej Lidze 
Siatkówki 

Młodzież i dorośli 
mieszkańcy gminy Lipie. 

Rywalizacja sportowa z drużynami  
z powiatu kłobuckiego. Popularyzacja 
piłki siatkowej na terenie gminy. 
Wyłonienie najlepszych drużyn 
Powiatowej Amatorskiej Ligi Siatkówki. 

 
cały rok 

Turniej piłki nożnej 
dziewcząt na 
kompleksie boisk 
sportowych Orlik  

Uczniowie szkół 
podstawowych, 
gimnazjów z terenu gminy 
Lipie oraz zawodnicy i 
zawodniczki  
z całego powiatu 
kłobuckiego i rejonu 
częstochowskiego 

Propagowanie zdrowego trybu życia, 
popularyzacja piłki nożnej wśród 
zawodników gminy Lipie, integracja 
lokalnego środowiska, wyłonienie 
najlepszych drużyn 

IV 
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Imprezy o zasięgu regionalnym 

 

Rodzaj imprezy Przeznaczenie  
(grupa docelowa) 

Cele realizacji Termin realizacji 
(każdego roku) 

Otwarte Mistrzostwa 
gminy Lipie w tenisie 
stołowym, w 8 kat. 
wiekowych 
 

Uczniowie  szkół 
podstawowych, 
gimnazjów, szkół średnich, 
oraz dorośli z terenu 
gminy Lipie, oraz 
zawodnicy i zawodniczki  
z całego powiatu 
kłobuckiego i rejonu 
częstochowskiego. 

Propagowanie gry w tenisa stołowego, 
integracja społeczeństwa, zabawa poprzez 
rywalizację dzieci i młodzieży. Wyłonienie 
najlepszych zawodników i zawodniczek  
w 8 kat. wiekowych. 
 

 
III 

Bieg Abstynenta  
w Parzymiechach 

Dzieci, młodzież, dorośli  
z terenu gminy, powiatu, 
regionu. 

Propagowanie zdrowego stylu życia. 
Integracja społeczeństwa, wyłonienie 
najlepszych zawodników i zawodniczek. 

 
V 

Turnieje piłki nożnej 
organizowane przez 
Parafialny Klub 
Sportowy Św. 
Stanisław Danków. 

Dzieci i młodzież z terenu 
gminy Lipie oraz powiatu 
kłobuckiego i rejonu 
częstochowskiego. 

Popularyzacja piłki nożnej wśród 
najmłodszych adeptów, wyłonienie 
najlepszych drużyn, wspólna zabawa  
i integracja. 

 
IX 

 
 
 

Imprezy o zasięgu międzynarodowym 
 

Rodzaj imprezy Przeznaczenie  
(grupa docelowa) 

Cele realizacji Termin realizacji 
(każdego roku) 

Jesienny, 
Ogólnopolski Bieg 
im. Redaktora 
Tomasza Hopfera. 

Dzieci, młodzież, dorośli  
z terenu całego kraju  
i zagranicy 

Integracja społeczeństwa, wyłonienie 
najlepszych zawodników i zawodniczek  
w wielu kat. wiekowych 

 
X 

 

Analiza powyższego zestawienia pozwala stwierdzić, że na terenie gminy Lipie odbywa się 

szereg imprez sportowych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym, a w jednym przypadku także 

międzynarodowym. Celem organizacji tych imprez jest wspieranie aktywności sportowej 

mieszkańców. Adresatami większości rozgrywek są uczniowie i młodzież szkolna. Imprezy te 

koncentrują się wokół takich dyscyplin jak: piłka nożna, tenis stołowy, piłka siatkowa, biegi oraz 

koszykówka. W kalendarzu zawodów odnotowuje się także imprezy dla osób dorosłych w zakresie 

rozgrywek w piłkę nożną, siatkówkę i współzawodnictwa w bieganiu.  Należy podkreślić wysoką 

aktywność organizacyjną gminy i jej jednostek w tym zakresie.  W gminie brakuje jednak 

stosownych programów i imprez typowo rekreacyjnych, skierowanych do szerokiego grona 

mieszkańców w różnych grupach wiekowych typu rajdy rowerowe, zajęcia sportowo-taneczne, 

spływy kajakowe, kursy nordic-walking itp.  
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Ważnym elementem, służącym pobudzaniu aktywności sportowej mieszkańców są stypendia. 

Uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, zamieszkałych na trenie gminy Lipie, od 

trzech lat przyznawane są jednorazowe stypendia Wójta Gminy Lipie za wybitne osiągnięcia  

w nauce oraz wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe.  W roku 2014 Rada Gminy podjęła 

uchwałę w sprawie przyznawania całorocznych i celowych stypendiów sportowych osobom 

fizycznym – zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz trenerom i instruktorom 

zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe. Od dwóch lat na początku roku gmina organizuje 

duże wydarzenie sportowe pn. Gminna Gala Sportu. Impreza ta, skierowana do mieszkańców 

zainteresowanych sportem, jest okazją do szerokiej prezentacji i podsumowania działalności 

sportowej na terenie gminy. Podczas Gali Sportu wręczane są wyróżnienia i nagrody dla najlepszych 

sportowców gminy poprzedniego roku oraz osób zasłużonych dla rozwoju gminnego sportu.  

Mając na uwadze szeroko pojętą aktywność sportową uczniów, gmina Lipie uczestniczy także  

w programie współfinansowanym przez instytucje zewnętrzne, np. „Umiem pływać” oraz 

współfinansuje dodatkowe zajęcia, m.in. z gimnastyki artystycznej. 

9. Finansowanie sportu w gminie  

Samorząd gminy Lipie, działając zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym (art. 7 

ustawy), zobowiązany jest do zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie kultury 

fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych tworzenia warunków 

sprzyjających rozwojowi sportu. Podstawowym aktem normatywnym ustalającym zasady 

wydatkowania środków publicznych na ten cel, jest ustawa o finansach publicznych, której przepisy 

stosuje się zarówno do jednostek sektora finansów publicznych, jak i innych podmiotów w zakresie, 

w jakim wykorzystują środki publiczne lub dysponują tymi środkami.  

Zgodnie z uwarunkowaniami prawnymi, finansowanie sportu w gminie Lipie oparte jest na 

środkach wydatkowanych w ramach rocznego budżetu gminy. Środki te wydatkowane są na: 

inwestycje w obiekty sportowe, wsparcie sportu szkolnego, wsparcie organizacyjne imprez  

i programów sportowych, nagrody, stypendia i wyróżnienia sportowe. Na realizację zadań 

sportowych gmina pozyskuje także środki zewnętrze w postaci funduszy unijnych, środków z budżetu 

państwa oraz środków samorządu województwa, czego przykładem jest zrealizowany program „Moje 

boisko – Orlik 2012” oraz zatrudnianie tam animatorów sportu. W perspektywie czasowej można 

założyć również wzrost wydatków związanych ze sportem i rekreacją, pochodzących ze źródeł 

prywatnych, np. w formie realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego lub budowy obiektów 

sportowych ze środków własnych inwestorów zewnętrznych. 
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Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej jest zadaniem pożytku publicznego, określonym  

w ustawie o działalności pożytku publicznego. W związku z powyższym i zgodnie z ustawą o finansach 

publicznych, realizacja takiego zadania może być dotowana z budżetu gminy z jednoczesnym 

powierzeniem jego realizacji organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego. 

Przykładem takiego finansowania i rozwiązania organizacyjnego jest realizacja biegu im. Tomasza 

Hopfera.  

Aby realizować zadania w zakresie sportu i rekreacji wykorzystuje się również środki 

przeznaczone na realizację zadania własnego gminy, zawartego w programie GKRPA. Zakres 

programu dotyczy wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, promocji zdrowego stylu 

życia oraz działalności profilaktycznej w gminie Lipie. Podział środków od 3 lat odbywa się w trybie 

konkursu ofert. O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się: organizacje pozarządowe, podmioty 

prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118), realizujące 

zadania statutowe w zakresie kultury fizycznej, prowadzące swoją działalność na terenie gminy Lipie 

lub na rzecz jej mieszkańców – działające bez osiągnięcia zysku oraz kluby sportowe, świetlice 

środowiskowe, Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne. 

III. Przesłanki, założenia i główne cele strategii 

Strategia rozwoju sportu i rekreacji w gminie Lipie na lata 2015 – 2020 ma na celu 

zdefiniowanie priorytetowych celów i działań samorządu lokalnego w odniesieniu do sportu  

i rekreacji, które służyć będą wszechstronnemu rozwojowi mieszkańców gminy Lipie oraz zachowaniu 

przez nich zdrowia i sprawności, a także wartościowemu zagospodarowaniu czasu wolnego.  Przebieg 

procesu opracowania dokumentu był zgodny z podstawowymi zasadami planowania strategicznego. 

Wszelkie zaplanowane działania będą podporządkowane wytyczonej misji gminy Lipie w zakresie 

rozwoju sportu i rekreacji. Wybór misji i celów odzwierciedla aspiracje rozwojowe gminy, wynikając 

jednocześnie z analizy mocnych i słabych stron oraz jej zewnętrznych uwarunkowań. Cele tworzą 

uporządkowaną i spójną strukturę hierarchiczną i mają charakter komplementarny. 

1. Analiza SWOT 

Analiza SWOT jest narzędziem wspierającym opis i diagnozę badanych obszarów. Jej istotą jest 

identyfikacja wewnętrznych sił i słabości gminy oraz szans i zagrożeń, jakie generuje otoczenie. 

Mocne strony to czynniki wewnętrzne, które mają lub mogą mieć w przyszłości korzystny wpływ na 

rozwój gminy w zakresie sportu i rekreacji, podnoszą atrakcyjność gminy. Słabe strony to 

wewnętrzne czynniki, które mają lub mogą mieć negatywny wpływ na rozwój gminy, atrakcyjność 
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gminy. Szanse to czynniki w otoczeniu sprzyjające lub mogące sprzyjać w przyszłości rozwojowi 

gminy, powinny umożliwiać eliminowanie słabych stron gminy i wzmacniać jej mocne strony. 

Zagrożenia to czynniki w otoczeniu utrudniające lub mogące w przyszłości utrudniać rozwój gminy, 

stanowią bariery w podejmowaniu działań rozwojowych.  

Opracowując analizę SWOT wykorzystano informacje i dane przedstawione w części 

diagnozującej niniejszego opracowania, dane z dokumentów strategicznych gminy oraz materiały 

zebrane podczas spotkań warsztatowych. Wyniki analizy SWOT dla gminy Lipie przedstawia poniższe 

zestawienie.  

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

1)  
Atrakcyjne warunki krajobrazowo-
przyrodnicze sprzyjające rozwojowi różnych 
form aktywności fizycznej (sportu, rekreacji, 
turystyki) 

 
2) Organizacja imprez sportowych  

o charakterze lokalnym i ponadlokalnym,  
w tym z długoletnimi tradycjami, takich jak 
bieg Hopfera 

 
3) Realizacja programów ministerialnych  

i samorządowych, wykorzystanie środków 
zewnętrznych na rozwój działalności 
sportowej 

 
4) Wysokie wyniki osiągane przez zawodników 

reprezentujących szkoły gminy Lipie  
 
5) Wysokie wyniki osiągane przez zawodników 

wywodzących się z gminy Lipie 
 
6) Dostępność istniejącej bazy sportowej dla 

osób zainteresowanych uprawnianiem 
sportu 

 
7) Duża liczba dzieci i młodzieży 

zainteresowanych sportem i przejawiających 
predyspozycje w tej dziedzinie 

 
8) Promowanie osiągnieć sportowych 

(stypendia, konkursy, zawody)  
 
9) Prężna działalność PKS Danków  

 
1) Niewystarczająca liczba zarządzanych przez 

gminę oraz inne podmioty 
ogólnodostępnych, nowoczesnych obiektów 
sportowo – rekreacyjnych 

 
2) Niezadowalający stan techniczny 

istniejących obiektów sportowych  
 

3) Brak obiektów służących rekreacji  
i turystyce, w tym ścieżek rowerowych  
i joggingowych, ścieżek zdrowia, parków 
fitness i siłowni na wolnym powietrzu 

 
4) Brak gminnej infrastruktury turystyczno-

wypoczynkowej 
 

5) Brak programów rekreacji ruchowej  
i animatorów zajęć dla osób dojrzałych  
i starszych  

 
6) Niewystarczająca ilość godzin zajęć 

sportowych, zarówno obowiązkowych, jak  
i pozalekcyjnych  

 
7) Brak przystani kajakowych  

 
8) Niewystarczająca ilość środków finansowych 

przeznaczanych na funkcjonowanie klubów 
sportowych i organizację współzawodnictwa 
sportowego  

 
9) Zbyt słaba aktywność klubów sportowych 

od dawna istniejących na terenie gminy  
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10) Powołanie i działalność Gminnej Rady 

Sportu 
 
11) Wykwalifikowana kadra szkoleniowa 
 
12) Coraz większe zaangażowanie władz 

samorządowych gminy w organizację sportu 
 

13) Bardzo rozbudowany system rozgrywek 
 

14) coraz bogatsza oferta zajęć sportowych 
oferowanych przez szkoły, np. ( innowacje 
pedagogiczne)  dla przedszkolaków w ZS-P 
 w Lipiu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZANSE ZAGROŻENIA 

1) Dostępność środków zewnętrznych, w tym 
UE, przeznaczanych na popularyzację sportu  
i rekreacji oraz rozwój bazy sportowej  

 
2) Moda na zdrowy styl życia; duża liczba 

ogólnopolskich akcji (kampanii medialnych) 
promujących zdrowy styl życia we 
wszystkich grupach wiekowych 

 
3) Angażowanie się lokalnych firm i działaczy 

sportowych w organizację gminnego sportu 
(organizacja imprez, sponsoring) 

 
4) Planowana budowa zalewu w Dankowie  
 
5) Promocja lokalnego sportu w prasie 

powiatowej 
 

 

1) Kryzys ekonomiczny i związane z nim 
zubożenie społeczeństwa 

 
2) Rozwój nowoczesnych technologii, 

będących substytutem aktywności 
sportowej  

 
3) Brak tradycji uprawiania sportu i rekreacji 

wśród osób dojrzałych i starszych 
 

4) Narastająca presja czasowa – brak czasu, 
jako podstawowa przyczyna rezygnacji  
z uprawiania sportu 

 
5) Niż demograficzny 
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1. Misja, priorytety i cele rozwoju sportu i rekreacji w gminie 

Władze gminy Lipie, w trosce o zdrowie i jakość życia mieszkańców, mając na uwadze 

atrakcyjność gminy dla osób przyjezdnych, stwarzają warunki organizacyjne i finansowe na rzecz 

upowszechniania oraz rozwoju sportu i rekreacji w gminie 

Misja gminy akcentuje konieczność zapewnienia przez samorząd finansowania inwestycji  

w infrastrukturę wykorzystywaną na potrzeby sportu i rekreacji, a także udzielenia wsparcia 

finansowego i organizacyjnego dla działań, mających na celu pobudzenie, upowszechnienie  

i organizację szeroko rozumianej aktywności sportowo-rekreacyjnej. W ramach przytoczonej misji 

określono cele strategiczne i operacyjne cele samorządu gminy Lipie do 2020 roku.  

CEL STRATEGICZNY I: ROZWÓJ NOWOCZESNEJ BAZY SPORTOWO-
REKREACYJNEJ 

Dążenie do zapewnienia mieszkańcom gminy Lipie nowoczesnej infrastruktury sportowej 

będzie realizowane poprzez budowę nowych oraz modernizację i remonty istniejących obiektów 

sportowych. Celem podjętych działań jest zaoferowanie mieszkańcom szerokiego dostępu do 

różnego typu infrastruktury, zarówno przyszkolnej jak i ogólnodostępnej i zapewnienie 

powszechnej możliwości uprawiania aktywności fizycznej. Zadania będą realizowane ze środków 

własnych oraz pozyskanych ze źródeł zewnętrznych. 

 

Cel operacyjny I 

Rozbudowa  
i modernizacja 

istniejącej 
infrastruktury 

sportowej 

Zadania: 

1. Odnowienie nawierzchni sali sportowej w ZS-P Lipiu  

2. Modernizacja boiska sportowego KS „Sokół” w Parzymiechach 

(murawa, zaplecze) 

3. Modernizacja boiska sportowego przy ZSP w Lindowie (do mini 

piłki nożnej, do piłki siatkowej oraz do koszykówki) lub 

przebudowa na boisko wielofunkcyjne 

4. Modernizacja boiska sportowego do mini piłki nożnej przy SP w 

Rębielicach Szlacheckich (wymiana nawierzchni i bramek) oraz 

utwardzenie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego  

5. Modernizacja boiska sportowego w Zimnowodzie  

6. Modernizacja skoczni w dal w Rębielicach Szlacheckich 

7. Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, znajdującej 

się w parku w Parzymiechach  

 boiska trawiastego 
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 boiska do piłki siatkowej  

 kortu tenisowego 

 zielonej sali gimnastycznej 

8. Doposażenie istniejących obiektów sportowych 

9. Organizacja boiska w Szyszkowie 

Cel operacyjny II 

 

Budowa nowej 

infrastruktury 

sportowej 

Zadania: 

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS-P w Parzymiechach  

2. Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy ZS-P w Lipiu  

3. Budowa bieżni lekkoatletycznej, rozbiegu do skoczni w dal oraz 

rzutni do pchnięcia kulą przy kompleksie boisk sportowych 

Orlik w Lipiu  

4. Budowa siłowni na wolnym powietrzu (parków fitness)m.in.  

w parku w Parzymiechach i w parku w Lindowie oraz przy 

kompleksie boisk sportowych Orlik 

5. Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Lindowie i przy SP w 

Rębielicach Szlacheckich 

6. Budowa zewnętrznych stołów do tenisa stołowego w parku w 

Parzymiechach i przy kompleksie boisk sportowych Orlik w 

Lipiu 

 

 

CEL STRATEGICZNY II: ROZWÓJ SPORTU SZKOLNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY 

Cel, jaki gmina zamierza osiągnąć poprzez rozwijanie sportowych pasji dzieci i młodzieży, 

zakłada rozpoznanie i rozwijanie ich uzdolnień, zainteresowań oraz umiejętności oraz 

kształtowanie osobowości uczestników zajęć. Jego realizacja możliwi dzieciom i młodzieży szkolnej 

podnoszenie sprawności fizycznej i kształtowanie nawyków czynnego wypoczynku. Cel zostanie 

osiągnięty poprzez realizację ministerialnych i samorządowych programów sportowych, 

poszerzenie sportowej oferty edukacyjnej oraz wspieranie i osiągnięć.  

Cel operacyjny I 

 

Realizacja 

ministerialnych  

Zadania: 

1. Opracowywanie i realizacja gminnych programów sportowych 

2.  Uczestniczenie w programach dotyczących rozwoju sportu 

oferowanych przez jst wyższego szczebla oraz w programach 
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i samorządowych 

programów 

sportowych 

ministerialnych np. „Mały mistrz” 

3. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zajęć 

sportowych  

Cel operacyjny II 

 

Rozwój zajęć 

sportowych  

w szkołach 

Zadania: 

1. Organizacja klas sportowych w szkołach 

2. Zwiększenie liczby godzin zajęć z wychowania fizycznego 

3. Diagnoza możliwości i umiejętności sportowych dzieci na etapie 

wczesnoszkolnym i nabór do młodszych sekcji sportowych 

4. Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych  

5. Zwiększenie godzin gimnastyki korekcyjnej w szkołach 

6. Kontynuacja nauki pływania 

7. Opracowywanie i realizacja autorskich programów sportowych 

8. Organizacja i rozwój szkolnych dyscyplin sportowych 

9. Rozwój działalności szkolnych klubów sportowych 

Cel operacyjny III 

 

Wspieranie 

osiągnięć sportowych 

dzieci  

i młodzieży 

Zadania: 

1. Aktywne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym   

2. Przyznawanie jednorazowych stypendiów dla sportowców 

3. Przyznawanie wyróżnień dla najlepszych sportowców podczas 

Gminnej Gali Sportu 

4. Organizacja konkursów w szkołach na „najlepszego sportowca 

roku”  

 

CEL STRATEGICZNY III: ORGANIZACJA IMPREZ I WYDARZEŃ SPORTOWYCH 

    Nadrzędnym celem przygotowania sportowego jest udział w rywalizacji sportowej, która ma na 

celu weryfikację umiejętności zawodników, zachęcenie do uprawiania konkretnej dziedziny sportu, 

promocję aktywnego stylu życia wśród różnych grup wiekowych, a także szeroką promocja gminy 

Lipie.   Ważną rolę odgrywa w tym zakresie cykliczność imprez, partnerstwo samorządu  

z innymi jst oraz organizacjami pozarządowymi i biznesem, co dodatkowo sprzyja popularyzacji 

sportu dla wszystkich.  

Cel operacyjny I 

 

Organizacja imprez 

Zadania  

1. Organizacja biegu jesiennego im. red. Tomasza Hopfera 
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sportowych  

o charakterze  

ogólnopolskim 

 

Cel operacyjny II 

 

Organizacja imprez 

sportowych  

o charakterze 

regionalnym 

Zadania  

1. Mistrzostwa gminy Lipie w tenisie stołowym w 8 kat. 

Wiekowych 

2. Bieg Abstynenta – Parzymiechy 

3. Turnieje organizowane przez PKS Danków  

Cel operacyjny III 

 

Organizacja imprez 

sportowych o 

charakterze 

powiatowym 

 

Zadania  

1. Noworoczny Turniej Tenisa Stołowego 

2. Turniej Tenisa stołowego z okazji Narodowego Święta 

Niepodległości 

3. Otwarty „Mikołajkowy” Turniej Tenisa Stołowego w 7 kat. 

Wiekowych 

4. Integracyjny Turniej Piłki Nożnej Firm i Instytucji 

5. Turniej Piłki Nożnej Seniorów „Sokół Cup” 

6. Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej Seniorów 

7. Mecze drużyny siatkarskiej UKS Jagiełło Lipie w Powiatowej 

Amatorskiej Lidze Siatkówki 

Cel strategiczny IV 

Organizacja imprez 

sportowych o zasięgu 

gminnym 

Zadania  

1. Sztafetowe Biegi Przełajowe dziewcząt i chłopców Szkół 

Podstawowych SZS 

2. Mistrzostwa Gminy Lipie Szkół Podstawowych w Mini Piłce 

Nożnej chłopców SZS 

3. Mistrzostwa Gminy Lipie dziewcząt i chłopców Szkół 

Podstawowych w Mini Piłce Ręcznej SZS 

4. Mistrzostwa Gminy Lipie dziewcząt i chłopców Szkół 

Podstawowych w Mini Piłce Siatkowej SZS 

5. Drużynowe Mistrzostwa Gminy Lipie dziewcząt i chłopców 

Szkół Podstawowych w Tenisie Stołowym  SZS 

6. Mistrzostwa Gminy Lipie dziewcząt i chłopców Szkół 
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Podstawowych w Mini Piłce Koszykowej  SZS 

7. Mistrzostwa Gminy Lipie dziewcząt i chłopców Szkół 

Podstawowych w Halowej Piłce Nożnej SZS  

8. Gminny Turniej Piłki Nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych 

Cel operacyjny V 

Organizacja 

wydarzeń 

promujących sport 

Zadania  

1. Organizacja Gminnej Gali Sportu  

2. Przyznanie honorowego tytułu „Przyjaciel sportu”  

Cel operacyjny VI 

 

Współpraca  

z podmiotami 

prywatnymi  

i organizacjami  

pozarządowymi oraz 

klubami sportowymi  

w zakresie 

współorganizacji 

imprez sportowych 

 

1. Współorganizacja biegu jesiennego im. red. Tomasza Hopfera 

2. Współpraca przy organizacji „Pilots meeting” 

3. Współorganizacja Integracyjnego Turnieju Piłki Nożnej Firm i 

Instytucji  

4. Popieranie inicjatyw organizacji imprez sportowych 

5. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na organizację wydarzeń 

sportowych  

Id: F148EAD2-4AE2-4292-92FB-5FBDC1B38AD5. Podpisany Strona 32



Strategia rozwoju sportu i rekreacji w gminie Lipie na lata 2015-2020  

33 
 

CEL STRATEGICZNY IV: ROZWÓJ I POPULARYZACJA RÓŻNORODNYCH FORM 

REKREACJI I AKTYWNEGO WYPOCZYNKU 

       Efektem realizacji celu będzie pobudzenie aktywności fizycznej mieszkańców gminy Lipie  

w każdej grupie wiekowej, tj. dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów.  Aby osiągnąć założony 

cel należy zapewnić mieszkańcom odpowiednią bazę i ofertę sportowo-rekreacyjną, prowadzić 

politykę informacyjną w tym zakresie oraz edukację społeczeństwa, dotyczącą wartości 

aktywnego stylu życia dla zdrowia i samopoczucia  

Cel operacyjny I 

 

Budowa 

infrastruktury 

rekreacyjnej 

 Zadania 

1. Wytyczenie i organizacja ścieżek pieszych i rowerowych 

2. Budowa siłowni na wolnym powietrzu, parków fitness, placów 

zabaw  

3. Budowa kortów tenisowych 

4. Budowa zewnętrznych stołów do tenisa stołowego  

5. Organizacja wypożyczalni sprzętu wodnego (kajaki i rowery 

wodne) 

6. Budowa boisk do plażowej piłki siatkowej  

7. Organizacja lodowiska, ścianek wspinaczkowych, placów do 

jazdy na rolkach 

8. Organizacja pola golfowego 

9. Organizacja dostępu do obiektów sportowych dla jego 

maksymalnego i efektywnego wykorzystania we wszystkie dni 

tygodnia 

10. Modernizacja i budowa placów zabaw 

11. Budowa kręgielni 

Cel operacyjny II  

 

Zagospodarowanie 

rzeki  

i terenów jej 

przyległych na cele 

rekreacyjne 

Zadania 

 

1. Organizacja spływów kajakowych 

2. Budowa przystani kajakowej na wyspie w Dankowie  

3. Budowa przystanków na szlaku kajakowym 

4. Budowa przystani kajakowej w Szyszkowie 

Cel operacyjny III 

 

Zadania 
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Adaptacja zalewu  

w Dankowie do celów 

rekreacyjno-

wypoczynkowych 

1. Organizacja wypożyczalni sprzętu wodnego 

2. Budowa pola biwakowego  

3. Budowa boiska do piłki plażowej 

4. Budowa plaży gminnej  

Cel operacyjny IV 

 

Rozbudowa oferty 

Ośrodka Sportu  

i Rekreacji w 

Troninach 

Zadania 

 

1. Budowa domków wypoczynkowych 

2. Organizacja wypożyczalni kajaków 

3. Organizacja pola biwakowego 

4. Budowa przystani kajakowej 

5.  Bodowa boiska do plażowej piłki siatkowej 

Cel operacyjny V 

 

Organizacja  

i współorganizacja  

zajęć i imprez 

rekreacyjnych 

Zadania 

 

1. Organizacja gminnych rajdów rowerowych 

2. Organizacja spływów kajakowych 

3. Współorganizacja imprez rekreacyjnych organizowanych przez 

instytucje lub podmioty prywatne  

4. Organizacja sekcji sportowo-rekreacyjnych dla dorosłych,  

w tym sekcji i zajęć, które nie były dotąd w gminie 

organizowane, takich jak: taniec, fitness, sztuki walki, joga, 

nordic-walking, bieganie, jazda na rowerze itp.) 

 

Cel operacyjny VI 

 

Promocja aktywnego 

wypoczynku jako 

sposobu na 

zachowanie zdrowia i 

kondycji 

 

Zadania  

 

1. Informacja na stronie internetowej urzędu  

2. Artykuły w lokalnej prasie 

3. Organizacja gminnych wydarzeń rekreacyjnych np. rajdy, 

spływy itp.  

Cel operacyjny V 

 

Kreowanie 

Zadania  

 

1. Wytyczenie i rozbudowa szlaków turystycznych oraz 
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CEL STRATEGICZNY V: ZABEZPIECZENIE FINANOSWE I ORGANIZACYJNE 

ROZWOJU SPORTU I REKREACJI NA TERENIE GMINY  

       Efektem realizacji celu będzie wzrost aktywności sportowej mieszkańców poprzez zwiększenie 

finansowania działań inwestycyjnych i organizacyjnych związanych ze sportem i rekreacją, w tym 

w szczególności finansowania pozyskanego ze środków zewnętrznych.  

Cel operacyjny I 

 

Pozyskiwanie 

środków na realizację 

zadań sportowych  

i rekreacyjnych 

 Zadania 

 

1. Stały monitoring i aplikowanie o fundusze krajowych centralne 

i regionalne oraz unijnych związane z realizacją działań  

o charakterze inwestycyjnym i organizacyjnym w zakresie 

sportu i rekreacji 

2. Pozyskiwanie funduszy ze źródeł prywatnych; analiza 

możliwości działań w partnerstwie publiczno-prywatnym, 

pozyskiwanie sponsorów 

3. Współpraca ze związkami sportowymi  

4. Kontynuacja finansowania działań w ramach programu GKRPA 

oraz w ramach programu współpracy z OPP 

Cel operacyjny II  

 

Zapewnienie 

profesjonalnej kadry  

Zadania 

 

1. Zatrudnianie profesjonalnej kadry szkoleniowej i trenerskiej 

2. Doskonalenie kompetencji  kadr trenersko-instruktorskich   

 

 

 

specyficznych 

produktów 

turystycznych 

sprzyjających 

rekreacji  

i aktywnemu 

wypoczynkowi 

turystycznych ścieżek edukacyjnych 

2. Aktywizacja agroturystyki, jako lokalnego produktu 

turystycznego 

3. Promocja wypoczynku na terenie gminy Lipie 

4. Oznakowanie turystyczne gminy 
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IV. Powiązanie z dokumentami strategicznymi  

 

Sport jest składową polityki społecznej państwa. Przy formułowaniu Strategii Rozwoju Sportu  

I Rekreacji w gminie Lipie wzięto pod uwagę ustalenia dokumentów strategicznych, 

opracowanych na szczeblu krajowym i samorządowym.  

Strategia rozwoju sportu i rekreacji w gminie Lipie na lata 2015-2020 wpisuje się w cele  

i obszary Strategii rozwoju sportu w Polsce do roku 2015.  Główny cel strategiczny „Aktywne  

i Sprawne Społeczeństwo” realizowany jest w ramach trzech priorytetów: Popularyzacja sportu 

dla wszystkich, Wzrost poziomu wyników sportowych, Rozwój infrastruktury sportowo – 

rekreacyjnej.   

Cele rozwoju sportu i rekreacji w gminie Lipie są również zgodne z celami i priorytetami 

zawartymi w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego, w szczególności w obrębie priorytetu B: 

Województwo śląskie regionem powszechnej dostępności do regionalnych usług publicznych 

 o wysokim standardzie i celu strategicznego B.1 Zdrowy i bezpieczny mieszkaniec województwa.  

Zapisy niniejszej strategii uwzględniają ustalenia Strategii Rozwoju Sportu w Województwie 

Śląskim do roku 2020 i są zgodne z wytyczonymi celami dla obszaru województwa: Zapewnienie 

dostępu do wysokiej jakości usług sportowych, Województwo Śląskie regionem odnoszących sukcesy 

sportowców oraz Organizacja wielkich wydarzeń sportowych oraz promocja sportu 

Strategia rozwoju sportu i rekreacji w gminie Lipie na lata 2015-2020 jest zgodna z celami 

Strategii Rozwoju Gminy Lipie na lata 2012 – 2020 w zakresie: Obszaru strategicznego I Rozwój 

ekonomiczny - Cel strategiczny I Wzmacnianie potencjału gospodarki lokalnej; Obszaru strategicznego 

II Atrakcyjność turystyczna - Cel strategiczny I Wykreowanie gminy jako atrakcyjnego miejsca 

turystycznego; Obszaru strategicznego III Jakość życia mieszkańców - Cel Strategiczny I Aktywizacja 

mieszkańców w życie społeczne gminy, Cel Strategiczny II Rozwój infrastruktury. 
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V. Monitoring i ewaluacja 

Strategia jest dokumentem dynamicznym i otwartym. Powinna podlegać aktualizacji  

w zależności od zmian zachodzących wewnątrz gminy oraz w jej otoczeniu. Za wdrożenie, monitoring 

i ocenę przebiegu realizacji zadań ujętych w Strategii oraz stopnia osiągnięcia celów w niej zawartych 

odpowiedzialny jest Wójt Gminy Lipie. Za opracowane corocznych raportów z realizacji Strategii 

odpowiedzialny, które będą przedkładane Wójtowi oraz Gminnej Radzie Sportu będzie koordynator 

ds. sportu i rekreacji. Raporty te określać będą poziom realizacji zdefiniowanych w niniejszym 

dokumencie celów i zadań.   

Dla oceny zasadności przyjętych ustaleń oraz stwierdzenia zgodności podejmowanych działań  

z określonymi celami proponuje się następujące mierniki: 

 liczba wybudowanych i wyremontowanych obiektów sportowo na terenie gminy, 

 liczba nowopowstałych obiektów rekreacyjnych, 

 zwiększenie wysokości wsparcia zewnętrznego dla zadań inwestycyjnych z zakresu rozwoju 

infrastruktury sportu i rekreacji, 

 liczba zrealizowanych projektów (programów) mających na celu podniesienie sprawności 

fizycznej mieszkańców w rożnych grupach wiekowych, 

 liczba zorganizowanych imprez sportowych,  

 liczba zorganizowanych imprez rekreacyjnych, 

 liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych, 

  liczba osób korzystających z systemu stypendiów i nagród z tytułu osiągania wybitnych 

osiągnięć sportowych, 

 liczba przeprowadzonych akcji promujących aktywność ruchową i zdrowy styl życia, 

 liczba istniejących na terenie gminy wszystkich klubów i sekcji sportowych, 

 liczba nowych klubów i sekcji sportowych, 

 liczba uczestników zajęć prowadzonych w poszczególnych  sekcjach, 

 liczba medali zdobytych w imprezach sportowych, 

 liczba utworzonych klas sportowych, 

 liczba uczniów objętych edukacją w ramach klas sportowych, 

 liczba ofert pozalekcyjnych zajęć sportowych, 

 liczba uczestników pozalekcyjnych zajęć sportowych 

Za ocenę pozytywną uznane zostaną dodatnie trendy wskaźników i pozytywne zmiany jakościowe.  
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