
Gmina Lipinki
skala 1:5000

obszar zdegradowany
obszar rewitalizacji:
obszar realizacji projektu
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Projekty główne
Projekty uzupełniające

Projekty główne:
1.Podtrzymanie tradycji ludowych - warsztaty dla dzieci i młodzieży w Gminnym Centrum Kultury wraz z doposażeniem Klubów Młodzieży w Li-
pinkach, Krygu i Wójtowej
2.Droga ku samodzielności – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Lipinki
3.Przeciwdziałanie  uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez aktywne spędzanie czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży 
4.Integracja i aktywizacja mieszkańców w działania promujące dziedzictwo lokalne gminy „Cudze chwalicie – swego nie znacie, dlatego nie pro-
mujecie”
5.Aktywizacja osób starszych -  Klub Seniora w Krygu i  Wójtowej
6.Matematyka wokół nas – zajęcia dodatkowe dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wójtowej
7.Prowadzenie zróżnicowanych form opieki nad dziećmi poprzez wzbogacenie oferty zajęć programowych oraz poprawę warunków opieki  i wy-
chowania w placówce wsparcia dziennego 
w Lipinkach
8.Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Diecezjalnego Ośrodka Profilaktyki i Wychowania w Lipinkach
9.Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku przedszkola w Lipinkach wraz z zakupem wyposażenia oraz modernizacją placu 
zabaw
10.Modernizacja budynku remizy OSP w Krygu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu
11.Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół w Krygu w celu dostosowania go do potrzeb przedszkola wraz z modernizacją boiska 
sportowego i zagospodarowaniem terenu wokół szkoły
12.Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Budynku Wiejskiego z remizą OSP w Wójtowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu
13.Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej
14.Rewitalizacja Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego Magdalena Kokoczka w Lipinkach, z rozbudową i wdrożeniem nowych in-
nowacyjnych technologii produkcji chleba i ciast
15.Jeszcze w zielone gramy, ciągle coś odkrywamy

Projekty uzupełniające:
1) Modernizacja Szkoły Podstawowej w Lipinkach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły.
2) Odtworzenie przybudówki do zabytkowego dworu na cele społeczne.
3) Modernizacja Szkoły Podstawowej w Wójtowej z modernizacją placu zabaw.
4) Modernizacja stadionu w Wójtowej z adaptacją zaplecza sportowego na cele społeczne.
5) Modernizacja dróg gminnych, w tym budowa chodników, parkingów, zatoczki autobusowej w Krygu, rozbudowa oświe-
tlenia, co podniesie jakość życia mieszkańców i ich bezpieczeństwo (brak możliwości oznaczenia lokalizacji)
6) Renowacja zabytkowego kościoła P.W. Św. Bartłomieja Apostoła w Wójtowej.
7) Rewaloryzacja zabytkowego parku w Lipinkach.
8) Budowa ścieżek rowerowych (brak możliwości oznaczenia lokalizacji)
9) Modernizacja stadionu sportowego w Krygu. 
10) Modernizacja Budynku Wiejskiego w Krygu na cele społeczne, kulturalne.
11)Zagospodarowanie działki nr 294 w Krygu na cele rekreacyjno-społeczne - „siłownia pod chmurką”
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