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Szanowni Państwo,

Cztery lata temu z woli i wy-
boru Mieszkańców rozpoczęłam 
pracę na stanowisku Wójta Gminy 
Lipie. Pragnę podziękować Pań-
stwu za zaufanie, jakim mnie 
wtedy obdarzyliście, powierza-
jąc mi tę zaszczytną, ale i bardzo 

odpowiedzialną funkcję. Nadchodzi czas zakończenia kadencji 
2010 – 2014, dlatego w tym numerze biuletynu przedstawiam 
podsumowanie działań, które zostały zrealizowane w na-
szej gminie w ostatnich czterech latach.

Od 2011 roku w gminie Lipie nastąpiło wiele istotnych  
i pozytywnych zmian. To była bardzo owocna kadencja. Podję-
liśmy i z sukcesem zrealizowaliśmy wiele działań. Wszystkie one 
miały na celu wielokierunkowy rozwój gminy i poprawę ja-
kości życia mieszkańców. Inwestowaliśmy w drogi, chodniki, 
infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną, ochronę środo-
wiska, bezpieczeństwo, oświatę, sport i służbę zdrowia. Skala 
wykonanych zadań rosła z każdym rokiem, podobnie jak ilość 
pozyskanych środków zewnętrznych na ich realizację – w mija-
jącej kadencji udało nam się zdobyć prawie 16 mln zł właśnie ze 
źródeł zewnętrznych. 

Praca na rzecz lokalnej społeczności oznaczała dla mnie 
także owocną współpracę z władzami powiatowymi, woje-
wódzkimi i centralnymi, sprawne kierowanie urzędem gminy, 
który jest dostępny i przyjazny mieszkańcom, prowadzenie 
otwartej polityki informacyjnej, ale przede wszystkim stały kon-
takt z mieszkańcami i wsłuchiwanie się w ich potrzeby. 

DROGI I CHODNIKI

W trosce o poprawę sytuacji komunikacyjnej w gmi-
nie oraz bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego  
w ostatnich czterech latach zrealizowaliśmy bardzo dużo zadań 
inwestycyjnych w obszarze infrastruktury drogowej. Na tere-
nie gminy wybudowano i wyremontowano łącznie prawie 24 
kilometry dróg gminnych, powiatowych i krajowych, w tym 
ponad 9 km dróg gminnych. Powstało prawie 10 kilometrów 
chodników oraz 2850 m2 parkingów i placów. Drogi nieutwar-
dzone systematycznie utwardzaliśmy kruszywem pozyska-
nym m.in. z rozbiórki starych chodników. W sumie nawieźliśmy 
1100 ton kruszywa. Uzupełnialiśmy oświetlenie uliczne, na 
terenie gminy ustawiliśmy 36 lamp. Pragnę podkreślić, że 
wiele prac wykonaliśmy oszczędnym, gospodarczym systemem 
– z udziałem pracowników interwencyjnych i skazanych pracu-
jącyh na rzecz gminy. 

WODOCIĄGI

Aby podwyższyć standard życia mieszkańców przystą-
piliśmy do wymiany infrastruktury wodociągowej. W okresie 
mijającej kadencji wymieniliśmy 9 km dziurawych i niebez-
piecznych dla zdrowia rur azbestowo-cementowych oraz wy-
konaliśmy 400 indywidualnych przyłączy. Dokończyliśmy budo-
wę kanalizacji w Dankowie, a dla trzech kolejnych miejscowości: 
Parzymiech, Zimnowody i Napoleona wykonaliśmy dokumenta-
cję projektową na budowę kanalizacji i wymianę wodociągu  
z rur azbestowych. 

RADA GMINY LIPIE 
Rada  Gminy jest organem uchwałodawczym gminy, 

mającym kompetencje stanowiące i kontrolne. Jest wybie-
rana na  4-letnią kadencję w  wyborach powszechnych przez 
mieszkańców gminy. Ustawowy skład Rady dla gmin do 
20.000 mieszkańców wynosi 15 radnych. Zgodnie z ustawą 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do jej wła-
ściwości należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie 
działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Obecna kadencja Rady Gminy Lipie rozpoczęła się 21 listo-
pada 2010 r. Pierwsza sesja odbyła się 29 listopada 2010 r. Na 
sesji tej dokonano wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprze-
wodniczącego Rady Gminy oraz ustalono składy osobowe Ko-
misji Rady Gminy. W trakcie kadencji 2010-2014 radni spotkali 
się na 51 sesjach. Do 24 października 2014 r. podjęli 465 uchwał  
i 8 stanowisk. 

W czasie trwania kadencji nastąpiły zmiany w składzie Rady 
Gminy Lipie.  4 października 2013 r., zmarł Przewodniczący Rady 
Gminy Lipie Tadeusz Pułka. Od lat był związany z samorządem 
lokalnym. W latach 1990-1998 piastował urząd Wójta Gminy Li-
pie, przez 4 kadencje był Radnym, a w trakcie ostatniej kadencji 
Przewodniczącym Rady Gminy.  

SKŁAD RADY GMINY LIPIE 

Przewodnicząca Rady Gminy - Henryka Siejka  
I Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Jarosław Łyźniak 
II Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Alicja Podgórska 

Zbigniew Bystrzykowski, Stanisław Cieślak,  
Ludwik Cieśliński, Jacek Jeziorski, Ryszard Kmiecik, Izabela 
Konc, Gabriela Krzak,  Robert Lipartowski, Janusz Mączka, 

 Krzysztof Orzełek, Teresa Podruczna, Piotr Woźniak

KOMISJE STAŁE RADY GMINY LIPIE
KOMISJA REWIZYJNA 

Przewodniczący: Ludwik Cieśliński  
Z-ca przew.: Izabela Konc  

Członkowie:  Stanisław Cieślak, Gabriela Krzak 
 Teresa  Podruczna, Henryka  Siejka  

KOMISJA ROZWOJU I FINANSÓW ORAZ PRZESTRZEGANIA 
PRAWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

Przewodniczący: Zbigniew  Bystrzykowski 
Z-ca przew.: Krzysztof Orzełek 

Członkowie: Janusz Mączka, Jarosław Łyźniak,  Piotr Woźniak

 KOMISJA KULTURY, OŚWIATY, ZDROWIA  
I POMOCY SPOŁECZNEJ

Przewodniczący: Teresa Podruczna 
Z-ca przew.: Alicja Podgórska 

Członkowie: Stanisław Cieślak, Jacek Jeziorski 
Henryka Siejka, Piotr Woźniak

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Przewodniczący: Gabriela Krzak 
Z-ca przew.:  Robert Lipartowski 

Członkowie: Zbigniew Bystrzykowski, Jacek Jeziorski 
Ryszard Kmiecik, Krzysztof Orzełek
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EDUKACJA

Mając na uwadze wszechstronny rozwój dzieci i młodzie-
ży, wielką wagę przykładaliśmy do jakości oferty edukacyjnej 
oraz organizacji pracy szkół i przedszkoli gminy Lipie. Jednym  
z ważnych elementów gminnej polityki oświatowej jest reali-
zacja projektów unijnych, które wzbogacają i dostosowują pra-
cę naszych szkół do standardów europejskich. Na przestrzeni 
ostatnich czterech lat w gminie zrealizowanych zostało  11 
projektów unijnych na łączną kwotę dofinansowania ponad 
3 mln zł. 

W czasie tej kadencji we wszystkich gminnych szkołach 
udało się nam wykonać wiele niezbędnych bieżących prac 
remontowych, jak również prac inwestycyjnych, mających 
na celu poprawę generalnego stanu technicznego obiek-
tów oświatowych. Wymienię w tym miejscu dwie największe 
inwestycje w tym zakresie, czyli termomodernizację szkoły  
w Lindowie i remont szkoły w Lipiu. Wiele zrealizowanych dzia-
łań było możliwych dzięki racjonalizacji systemu oświaty  
i pozyskanym w ten sposób oszczędnościom.

SPORT

Aby umożliwić mieszkańcom gminy Lipie realizację spor-
towych zainteresowań, wybudowaliśmy nowoczesny obiekt 
sportowy, jakim jest kompleks boisk Orlik. W Lipiu powstał 
również plac zabaw, na którym najmłodsi mieszkańcy gminy 
mogą aktywnie spędzać czas wolny. Obecnie pracujemy nad 
projektem budowy przyszkolnego boiska sportowego w Pa-
rzymiechach, dokumentacja zostanie przygotowana do końca 
bieżącego roku. 

Działania gminy mające na celu pobudzenie aktywno-
ści sportowej obejmują także program nauki pływania dla 
uczniów ze wszystkich szkół naszej gminy, zajęcia z gimnasty-
ki artystycznej,  program gminnych stypendiów sportowych 
oraz stypendia wójta dla uczniów wyróżniających się zna-
czącymi sportowymi osiągnięciami. 

Podsumowanie szeroko pojętej działalności sportowej sta-
nowiła pierwsza Gminna Gala Sportu, którą zorganizowaliśmy 
w styczniu 2014 roku. W bieżącym roku powołaliśmy Gminną 
Radę Sportu i rozpoczęliśmy prace nad Strategią Rozwoju 
Sportu.  Jestem głęboko przekonana, że działania, które pod-
jęliśmy, odniosą pozytywny skutek w postaci poprawy kondy-
cji fizycznej oraz ogólnego stanu zdrowia mieszkańców naszej 
gminy. 

ZDROWIE

Właściwa profilaktyka jest niezbędna dla utrzymania do-
brego stanu zdrowia. Dostrzegając problem, jakim jest zacho-
rowalność na raka szyjki macicy, w 2012 roku, jako jedyni w 
powiecie, przystąpiliśmy do opracowania i realizacji gminnego 
programu szczepień przeciwko onkogennym typom wirusa 
HPV. Dzięki naszej inicjatywie ponad 100 dziewcząt skorzysta-
ło ze szczepień ochronnych, dofinansowanych z budżetu gminy.

W celu zapewnienia jak najlepszych warunków 
dla świadczenia usług medycznych, wspólnie z powiatem kło-
buckim, wykonaliśmy termomodernizacje trzech ośrodków 
zdrowia: w 2011 roku w Lipiu, w 2012 roku w Parzymiechach, 
a w 2013 roku w Stanisławowie. Jeszcze w tym roku wykonane 
zostaną podjazdy dla osób niepełnosprawnych w ośrodkach 
zdrowia w Lipiu i w Parzymiechach.

POMOC SPOŁECZNA

W bieżącej działalności gminy szczególną wagę 
przykładaliśmy do zaspokojenia potrzeb najuboższych 
mieszkańców. Za pośrednictwem Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej udzielaliśmy różnych form pomo-
cy osobom potrzebującym, w tym uczniom i młodzieży  
w postaci wsparcia materialnego. Bardzo istotna była reali-
zacja Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD,  
w ramach którego gmina Lipie pozyskała i zaoferowała 
mieszkańcom prawie 48 ton żywności. Aby jeszcze skutecz-
niej realizować zadania w zakresie pomocy społecznej, w szcze-
gólności te dotyczące rozwiązywania problemów społecznych 
i zapobiegania wykluczeniu społecznemu, opracowaliśmy  
i uchwaliliśmy Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów 
Społecznych na lata 2014 – 2020.  

OCHRONA ŚRODOWISKA

Od roku 2011 podjęliśmy szereg działań mających na 
celu poprawę systemu ochrony środowiska, rozpoczynając 
od wprowadzenia nowego systemu zbiórek odpadów segre-
gowanych. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców 
do każdej posesji w gminie dostarczaliśmy worki na odpady 
segregowane, które w wyznaczonych terminach były bezpłat-
nie odbierane spod każdego domu. W roku 2013 z sukce-
sem wdrożyliśmy na terenie gminy przepisy nowej ustawy  
o utrzymaniu porządku i czystości w gminach i uruchomi-
liśmy gminny system zbiórki odpadów komunalnych. Od 
trzech lat prowadzimy systematyczne zbiórki odpadów wielko-
gabarytowych, zbiórki elektrośmieci oraz zbiórki opon. Przyję-
liśmy również program odbioru i unieszkodliwiania pokryć 
dachowych zawierających azbest oraz program dofinanso-
wania przydomowych oczyszczalni ścieków.

WSPARCIE DLA OSP

Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych jest 
warunkiem naszego bezpieczeństwa.  W czasie pożarów, 
powodzi i innych kataklizmów nasze jednostki są zawsze go-
towe, aby nieść pomoc potrzebującym. Czynnie wspomagają 
gminę podczas organizacji gminnych imprez i uroczystości.  
W okresie ostatnich czterech lat utrzymywaliśmy w stanie go-
towości 12 jednostek OSP. Gmina dofinansowała zakup dwóch 
samochodów strażackich: w roku 2011 dla OSP w Parzymie-
chach, a w roku 2012 dla OSP Rębielice Szlacheckie. Ponosiliśmy 
wydatki m.in. na zakup niezbędnego wyposażenia i umundu-
rowania, pokrywaliśmy koszty stosownych badań lekarskich, 
szkoleń oraz ubezpieczenia NNW druhów.  

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE GMINĄ

Aby jak najskuteczniej wykonywać powierzone 
gminie zadania oraz tworzyć optymalne  warunki do jej pla-
nowego i trwałego rozwoju, w latach 2011–2014 sukcesywnie 
opracowywaliśmy najważniejsze dla gminy dokumenty. 
W roku 2012 przyjęliśmy nową Strategię Rozwoju Gminy Li-
pie. Jest to obszerny dokument, który na podstawie dogłębnej 
analizy potrzeb i możliwości naszej gminy, wyznacza kierunki 
jej rozwoju do 2020 roku. W omawianym okresie dokonaliśmy 
aktualizacji Statutu Gminy Lipie i przyjęliśmy 19 nowych Sta-
tutów Sołectw. 
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W bieżącym roku wznowiliśmy wydanie powieści Rycerz 
Mora. Jej akcja rozgrywa się na naszej Ziemi, a autor opowiada 
o lokalnych bohaterach. Gorąco zachęcam do jej lektury.

Podczas gminnych obchodów Święta Niepodległości 
uhonorowane zostały osoby, organizacje i przedsiębiorstwa, 
które wyróżniają się swoją postawą i aktywnością społeczną 
oraz promują naszą Małą Ojczyznę swoimi działaniami. W sumie 
przyznano 45 wyróżnień. Dodatkowo uczniowie, którzy uzyska-
li wysokie wyniki w nauce, konkursach i sporcie, otrzymali jed-
norazowe stypendia Wójta Gminy Lipie. O tym jak potrzebna 
była ta inicjatywa, niech świadczy fakt, że łącznie ze stypendia-
mi, które przyznamy w tym roku, ich liczba wyniesie 116. Mamy 
naprawdę zdolną młodzież, a docenianie efektów ich pracy jest 
wręcz naszą powinnością. 

Od trzech lat niezmiennie dużym zainteresowaniem 
mieszkańców i gości odwiedzających naszą gminę cieszy 
się Jarmark nad Liswartą „Dobre, bo swojskie”. Rozmach 
oraz bogaty, wkomponowany w historię i tradycje gmi-
ny, program imprezy, uczyniły ją jedną z najciekawszych  
w regionie. Jeszcze raz dziękuję Państwu, że tak licznie przyby-
liście na boisko w Dankowie, aby uczestniczyć w tym gminnym 
wydarzeniu. 

Przekazując w Państwa ręce niniejszy biuletyn, przed-
stawiam czteroletnie efekty pracy Wójta, Rady Gminy oraz 
pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych. Wspólnie 
podejmowaliśmy te liczne działania dla dobra gminy Lipie i jej 
mieszkańców. Ich realizacja przyczyniła się do systematycznego 
i wielowymiarowego rozwoju naszej gminy. Pozwala to nam, 
mieszkańcom tej gminy, z optymizmem patrzeć w przy-
szłość. 

Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w pracę na 
rzecz naszego wspólnego dobra, jakim jest gmina Lipie. Po-
dziękowania składam radnym, sołtysom, pracownikom urzędu, 
dyrektorom i pracownikom gminnych jednostek organizacyj-
nych, księżom z parafii gminy Lipie, członkom organizacji po-
zarządowych i stowarzyszeń działających na terenie gminy oraz 
właścicielom firm, którzy wsparli nas w organizacji wielu gmin-
nych przedsięwzięć. 

Za owocną współpracę dziękuję władzom powiatu kło-
buckiego oraz dyrekcji i pracownikom ZOZ w Kłobucku. Pragnę 
podziękować również Komendantom Policji w Krzepicach i Kło-
bucku.  

Przede wszystkim jednak dziękuję Wam, Mieszkańcy 
Gminy Lipie, za zaangażowanie w działania na rzecz gminy 
oraz zaufanie, jakim mnie obdarzyliście. 

                                                     Z poważaniem 
                                                         Wójt Gminy Lipie

Uchwaliliśmy także zmiany w Studium Uwarunko-
wań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gmi-
ny Lipie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 
Dokument ten jest najważniejszym narzędziem kształtowania 
polityki przestrzennej naszego samorządu. Realizując postulaty 
mieszkańców zleciliśmy wykonanie projektów planów zago-
spodarowania przestrzennego dla miejscowości: Rębielice 
Szlacheckie i Szyszkowów oraz dla części Parzymiech. 

W roku bieżącym przyjęliśmy Gminną Strategię Rozwią-
zywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2020. Obec-
nie trwają prace nad Strategią Rozwoju Sportu. Dla zapewnie-
nia aktywnego udziału gminy Lipie w kształtowaniu wspólnej 
polityki samorządowej na płaszczyźnie wojewódzkiej przystą-
piliśmy do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Bardzo ważna była także restrukturyzacja zadłużenia 
gminy poprzez emisję obligacji, co jest szczególnie istotne  
w związku z nowym budżetem Unii Europejskiej i szansami na 
partycypowanie w nim przez naszą gminę. 

POLITYKA INFORMACYJNA

Od 2011 roku na bieżąco informujemy Państwa 
o działaniach naszego samorządu. Na początku 2011 roku 
utworzyliśmy nową stronę internetową i rozpoczęliśmy cy-
kliczne wydawanie gminnego biuletynu, który jako bezpłatny 
informator jest dostarczany do każdego domu w naszej gminie. 
Realizujemy w ten sposób zasadę jawności życia publicznego 
i zapewniamy wszystkim mieszkańcom szeroki dostęp do róż-
norodnych informacji z życia gminy. Uruchomiliśmy także profil 
gminy na portalu społecznościowym Facebook. 

Dla wzmocnienia uczestnictwa mieszkańców w za-
rządzaniu gminą w jej budżecie corocznie  wyodrębnialiśmy 
środki na fundusz sołecki. Z inicjatywy mieszkańców w po-
szczególnych sołectwach powstały place zabaw, wyremonto-
wano drogi, chodniki i parkingi, uzupełniono oświetlenie ulicz-
ne, doposażono i wyremontowano świetlice wiejskie. 

W latach 2011–2014 szereg projektów uchwał poddali-
śmy dyskusji społecznej w procesie konsultacji. We wszystkich 
sołectwach odbywałam cykliczne spotkania z mieszkańcami, 
podczas których zgłaszaliście Państwo swoje propozycje, uwagi 
i inicjatywy, które wyznaczały cele mojej pracy na stanowisku 
Wójta Gminy Lipie. 

MARKA GMINY LIPIE

Lata 2011–2014 to czas dynamicznego budowa-
nia wizerunku gminy oraz wzmacniania tożsamości lokal-
nej. Chcemy, aby Gmina Lipie była marką, z której jesteśmy 
dumni. Taką przyjęliśmy misję i dokładamy wszelkich starań, 
aby każdego dnia ją realizować. W mijającej kadencji uroczyście 
przyjęliśmy insygnia herbowe gminy. Po raz pierwszy nadane 
zostały tytuły Honorowego Obywatela Gminy Lipie. Od 2012 
roku cyklicznie odbywa się konkurs recytatorski, którego celem 
jest promocja twórczości Heleny Chłopek, poetki wywodzą-
cej się z naszej gminy. 

W ubiegłym roku wydaliśmy obszerny folder tu-
rystyczno-promocyjny, który prezentuje nasze malow-
nicze tereny oraz ukazuje historyczne bogactwo gminy.  
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KADENCJA WIELU INWESTYCJI
CORAZ LEPSZE DROGI

DROGI GMINNE

W 2011 roku przeprowadzono I etap re-
montu drogi gminnej Giętkowizna-Grabarze.  
Prace polegały na utwardzeniu, poszerzeniu 
oraz wykonaniu nakładki asfaltowej na długo-
ści 1620 m. Łączny koszt inwestycji wyniósł 
383.190,10 zł, w tym 193.690,10 zł to środki  
z budżetu gminy, a 189.500,00 zł dotacja z bu-
dżetu państwa w ramach Narodowego Progra-
mu Przebudowy Dróg Lokalnych. II etap miał 
miejsce w roku 2012 . Na długości 1100 m,  
w miejscu drogi gruntowej, powstała droga asfaltowa o szerokości 3,5 m 
wraz z poboczami i odwodnieniem. Inwestycja kosztowała 595.926,91 zł. 
Środki na realizację inwestycji pochodziły z promesy dotacyjnej z MSW na 
usuwanie klęsk żywiołowych. 

Przebudowa drogi gminnej na ul. Szkol-
nej w Kleśniskach została przeprowadzona w 2011 
roku. Na długości 480 m powstała utwardzona, sze-
roka droga z nakładką asfaltową.   Łączna wartość 
inwestycji wyniosła 298.605,80 zł, w tym środki 
gminne to 76.713,80 zł, a dofinansowanie z dotacji 
przydzielonej przez MSWiA na usuwanie klęsk ży-
wiołowych 221.892,00 zł.

Budowa drogi gminnej w Napoleonie 
miała miejsce w 2011 roku. Na odcinku 1200 m 
wykonano podbudowę z kruszywa kamiennego, 
nawierzchnię asfaltową o szerokości 3 metrów 
oraz pobocze. Na inwestycję gmina otrzymała 
promesę dotacyjną z MSWiA na usuwanie klęsk 
żywiołowych w wysokości 503.837,00 zł. Wkład 
własny gminy to 16.409,51 zł.

Droga gminna ul. Szkolna w Kleśniskach

Droga gminna w Napoleonie

Droga gminna Giętkowizna-Grabarze

Aby poprawić standard życia mieszkańców, na terenie gminy Lipie przez ostatnie 4 lata wykonano wiele zadań 
w zakresie infrastruktury drogowej. Wybudowano i wyremontowano ponad 9 km dróg gminnych. W ramach Naro-
dowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych gmina współfinansowała remont drogi powiatowej na odcinku Dan-
ków – Julianów (5,6 km). Dzięki staraniom gminy GDDKiA wyremontowała drogę krajową DK 42 na odcinku 8,5 km. 
Systematycznie wykonywano remonty doraźne dróg. Na drogi nieutwardzone nawieziono ponad 1100 ton kruszywa.
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W 2012 roku wykonano przebudowę drogi 
dojazdowej do pól w Zbrojewsku. Prace pole-
gały na utwardzeniu podłoża tłuczniem i położe-
niu nakładki asfaltowej o szerokości 3 m na od-
cinku 1000 m oraz na wykonaniu utwardzonych 
poboczy. Koszt inwestycji wyniósł 290.000,00 zł, 
z czego 85.000,00 zł to dofinansowanie z Urzędu 
Marszałkowskiego w ramach Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych.

Przebudowa drogi gminnej Dan-
ków Góry miała miejsce w 2013 roku. Pra-
ce obejmowały wykonanie podbudowy, 
korytek ściekowych, zjazdów z kostki bru-
kowej oraz nakładki asfaltowej na długo-
ści 450 m. Koszt inwestycji to 418.285,75 
zł, z czego 401.193,00 zł pozyskano z MSW 
w ramach promesy dotacyjnej na usuwa-
nie klęsk żywiołowych.

Przebudowa drogi gminnej na ul. Stawo-
wej w Parzymiechach odbyła się w 2013 roku. 
Na długości 600 m wykonano podbudowę, 
nakładkę asfaltową, korytka ściekowe, zjazdy  
i przepusty. Koszt prac wyniósł 287.603,40 zł,  
z czego 279.571,00 zł pozyskano z MSW w ra-
mach promesy dotacyjnej na usuwanie klęsk ży-
wiołowych.

Droga gminna w Zbrojewsku

Droga gminna w Dankowie

Droga gminna ul. Stawowa w Parzymiechach

W 2013 roku wykonano przebudowę drogi 
w Zimnowodzie na odcinku – od skrzyżowa-
nia do granicy z gminą Krzepice. Przebudowa 
polegała na wymianie nawierzchni, wykonaniu 
poboczy utwardzonych z frezu bitumicznego 
oraz tłucznia, a także odbudowy rowów i przepu-
stów na długości 929 m. Łączny koszt inwestycji 
wyniósł 333.580,82 zł, z czego 80% pokryto ze 
środków promesy dotacyjnej na usuwanie klęsk 
żywiołowych.

Droga gminna w Zimnowodzie

Budowa drogi dojazdowej do pól – ul. Re-
formy Rolnej w Parzymiechach miała miejsce  
w 2013 roku. W zakres prac wchodziło wykonanie 
podbudowy z kruszywa łamanego oraz nakładki as-
faltowej na długości 970 m i szerokości 3 m, utwar-
dzenie poboczy na szerokości 0,5 m oraz wykonanie 
odwodnienia drogi poprzez ułożenie korytek ścieko-
wych. Koszt inwestycji wyniósł 381.248,00 zł, z cze-
go 182.377,02 zł zostało sfinansowane z Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych. 

Droga gminna ul. Reformy Rolnej w Parzymiechach



www.lipie.pl 7

Remont drogi na cmentarz w Lindowie 
polegał na wyrównaniu istniejącego utwardzenia, 
wykonaniu podbudowy z tłucznia oraz ułożeniu 
nawierzchni asfaltowo-betonowej na odcinku ok. 
230 m. Remont odbył się w 2013 roku. Równocze-
śnie wyrównano place parkingowe przy drodze. 
Koszt prac wyniósł 33.115,29 zł i został pokryty  
z funduszy sołeckich dla miejscowości: Stanisła-
wów, Lindów i Julianów.

 W 2014 roku wykonano przebudowę dro-
gi - ul. Lasek w Kleśniskach. Przebudowa polega-
ła na wykonaniu pasa drogowego o nawierzchni 
asfaltowo-bitumicznej o szerokości 4m na długo-
ści 250 m i o szerokości 3m na długości 250 m. 
Pas drogowy jest wyposażony w odwodnienie  
w postaci korytek ściekowych, tzw. drenażu fran-
cuskiego oraz pobocza o  szerokości 0,5 m. Cał-
kowity koszt inwestycji wyniósł ok. 260  000,00 zł,  
w tym ok. 247  000,00 zł zostało pokryte z promesy 
dotacyjnej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 

Droga gminna w Lindowie

Droga gminna ul. Lasek w Kleśniskach

W latach 2011- 2014 na drogi gminne nieutwardzone nawieziono 
ponad 1100 ton kruszywa pozyskanego między innymi z rozbiórki na-
wierzchni starych chodników. Przez 4 lata utwardzono drogi w miejsco-
wościach: Albertów, Brzózki, Danków, Grabarze, Kleśniska, Lindów, 
Lipie Troniny, Napoleon, Natolin, Parzymiechy, Rozalin, Chałków, 
Stanisławów, Wapiennik, Zbrojewsko, Zimnowoda.

Drogi gminne utwardzone kruszywem

DROGI POWIATOWE

W 2011 roku przeprowadzono remont drogi powia-
towej na odcinku 5600 m - od Dankowa przez Lipie, Alber-
tów, Stanisławów, Lindów do Julianowa. Inwestycja obej-
mowała wykonanie nowej nawierzchni dróg, jak również 
utwardzenie poboczy, odtworzenie rowów przydrożnych 
oraz wykonanie zjazdów na posesje i pola. Przy remonto-
wanej drodze powstał również nowy chodnik. Całkowity 
koszt inwestycji wyniósł 3.309.476,12 zł. Inwestycja była 
współfinansowana ze środków Narodowego Funduszu 
Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 1.564.500,00 
zł, środki powiatowe 889.476,12 zł a wkład gminy wyniósł 
855.500,00 zł.

W 2011 roku powiat kłobucki przeprowadził remont 
drogi powiatowej Lipie-Parzymiechy. Remont polegał 
na położeniu 1200 m2 nowej nawierzchni bitumicznej na 
odcinku 600 m. Koszt inwestycji wyniósł 91.874.41,00 zł  
i pokryty został ze środków powiatu. 

Remont drogi powiatowej Danków-Julianów
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DROGI KRAJOWE

W 2012 roku Generalna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad przeprowadziła remont drogi 
krajowej na odcinku od km 73+197 do km 81 + 
854, tj. od granic naszej gminy w miejscowości 
Kleśniska, aż do granic gminy w miejscowości 
Grabarze, w sumie wyremontowano ponad 8,5 
km. Zakres robót objął rozbiórkę istniejącej war-
stwy ścieralnej, oczyszczenie i skropienie warstw 
konstrukcyjnych, wykonanie nowej nawierzchni  
i odtworzenie punktów referencyjnych. Zostało wy-
konane także oznakowanie poziome jezdni oraz 
pobocza z destruktu bitumicznego.  Koszt robót wy-
niósł 2.146.664,78 zł.

Droga krajowa DK 42

W 2012 roku na odcinku ok. 900 m prze-
prowadzono remont chodnika w Rębielicach 
Szlacheckich, w środkowej części miejscowo-
ści. Remont był wykonany systemem gospo-
darczym, przy udziale skazanych pracujących 
na rzecz gminy Lipie. Koszt zadania wyniósł 
ok. 55.000,00 zł. W 2013 roku wykonany został 
II etap budowy chodnika. Powstał dalszy ciąg 
chodnika o długości 150 m i szerokości 1,2 
m. Na to zadanie przeznaczone zostały środki  
z funduszu sołeckiego w wysokości 15.660,61 zł

Chodnik w Rębielicach Szlacheckich

NOWE CHODNIKI

W ramach remontu drogi powiatowej, 
który odbył się w roku 2011, na odcinku 2300 
m  – w Dankowie, w Lipiu przy ul. Częstochow-
skiej – do skrzyżowania z drogą na Albertów  
i przy ul. Nowej oraz w Albertowie na odcinku od 
firmy Jamar do szkoły, pobudowano nowy chod-
nik. Koszt budowy chodnika został ujęty w  ogól-
nym koszcie remontu drogi.

W 2011 roku, w ramach budowy kanalizacji 
w Dankowie, dokonano odtworzenia chodnika. 
Chodnik wyremontowano na odcinku 1700 m. 
Koszt odtworzenia chodnika został ujęty w in-
westycji budowy kanalizacji. 

Chodnik przy drodze powiatowej Danków-Julianów

Chodnik w Dankowie 

W latach 2011 – 2014 na terenie gminy wyremontowano i wybudowano prawie 10 kilometrów chodni-
ków przy drogach i 2850 m2 przy infrastrukturze publicznej, w tym szkolnej, o ktorej mowa w rozdziale po-
święconej oświacie. Większość prac wykonano systemem gospodarczym.  
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W 2012 roku na długości 250 m wykona-
no remont istniejącego chodnika przy kościele 
w Dankowie. Remont wykonano systemem 
gospodarczym, przy udziale skazanych pracu-
jących na rzecz gminy Lipie. Koszt wykonania 
wyniósł ok. 15.000,00 zł.

Chodnik w Dankowie przy kościele

Przy ul. Częstochowskiej w Lipiu, na odcinku 
od ulicy Stawowej do przystanku przy ulicy Dolnej, 
w 2012 roku wykonano 1100 m chodnika o szero-
kości 1,5 m. Koszt inwestycji wyniósł ok. 90.000,00 
zł. Chodnik wykonano systemem gospodarczym.

Chodnik w Lipiu przy ul. Częstochowskiej

Chodnik w Dankowie przy drodze na cmentarz

W 2012 roku na odcinku 250 m wyremonto-
wano chodnik w Dankowie przy drodze na cmen-
tarz.  Prace wykonano systemem gospodarczym.

Chodnik w Rozalinie 

W 2013 roku w Rozalinie po jednej stronie ulicy 
wykonano chodnik na długości 778 m o szerokości 1,2 
m. Koszt prac wyniósł ok. 55.000,00 zł. Część kosztów 
wykonania chodnika pokryto z funduszu sołeckiego. 
Chodnik wykonano systemem gospodarczym. 

Chodnik w Zbrojewsku

W Zbrojewsku w 2013 roku powstał chodnik na długości 300 m o szero-
kości 1,4 m. Na budowę chodnika przeznaczono fundusz sołecki w wysokości 
10.660,00 zł. Chodnik wykonano systemem gospodarczym.

Chodnik w Albertowie

W 2013 roku w Albertowie wykonano chodnik o długości 
1200 m. Koszt zadania wyniósł ok. 90.000,00 zł. Chodnik wyko-
nano systemem gospodarczym.
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W 2013 roku w Lipiu przy ul. Parkowej 
wykonano chodnik na długości 150 m o szeroko-
ści 1 m. Koszt robót wyniósł ok. 8.000,00 zł. Chod-
nik wykonano systemem gospodarczym.

Chodnik w Lipiu przy ul. Parkowej

Chodnik i parkingi w Parzymiechach przy ul. Parkowej
W bieżącym roku na długości 140 m 

wykonano remont chodnika przy ul. Parkowej 
w Parzymiechach. Przypomnijmy, że gmina wy-
kupiła tę drogę w bieżącym roku od prywatnego 
właściciela, ponieważ, jest to jedyna droga prowa-
dząca do szkoły. Przy drodze wykonano również 
dwa parkingi (650 m2), które wykorzystywane 
są na potrzeby szkoły i przedszkola. Prace zostały 
wykonane systemem gospodarczym. Koszt prac 
wyniósł ok. 55.000,00 zł.

Parking przed budynkiem Urzędu Gminy w Lipiu

Wiosną bieżącego roku wykonano parking przed budyn-
kiem Urzędu Gminy w Lipiu, – 550 m2. Z parkingu ucieszyli się 
nie tylko interesanci Urzędu Gminy i Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Lipiu, ale także rodzice uczniów ZS-P w Lipiu. Wykonano 
17 nowych miejsc parkingowych i chodnikowe ciągi piesze. 
Koszt materiału i prac wyniósł ok. 35.000,00 zł. Prace wykonano 
sposobem gospodarczym. Parking został połączony z wykona-
nym wcześniej ciągiem komunikacyjnym (150 m2), prowadzą-
cym do budynku szkoły, przystosowanym do poruszania się na 
wózku inwalidzkim. 

Chodnik Szyszków-Rębielice Szlacheckie

W bieżącym roku wykonano chodnik 
na odcinku Szyszków-Rębielice Szla-
checkie o długości 500 m i szerokości 1.2 
m. Koszt wykonanego chodnika to ok. 
35.000,00 zł. Prace wykonano systemem 
gospodarczym 

Obecnie wykonywany jest chod-
nik w Parzymiechach przy ul. Krzepic-
kiej - 220 m. Prace wykonywane są sys-
temem gospodarczym. Koszt zadania 
to ok 18 tys. zł

Chodnik w Parzymiechach przy ul. Krzepickiej
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Plac przed świetlicą wiejską w Kleśniskach 

Latem bieżącego roku utwardzono dojście do świetlicy wiejskiej  
w Kleśniskach. Ułożono 100 m2 kostki brukowej. Koszt materiałów wy-
niósł ok. 4 tys. zł i został pokryty z funduszu sołeckiego.

Parking przed budynkiem GOK w Lipiu 

Wraz z termomodernizacją Gminne-
go Ośrodka Kultury w Lipiu wykonano 200 
m2 parkingu przed budynkiem. Prace wy-
konano systemem gospodarczym. Koszt 
wykonania chodnika wyniósł ok 5 tys. zł

Plac gminny przed kościołem w Dankowie

Wiosną bieżącego roku utwardzono plac gminny przed ko-
ściołem w Dankowie. Na placu parkingowym ułożono ok. 150 
m2 kostki brukowej. Prace zostały wykonane przez skazanych pra-
cujących na rzecz gminy. Koszt robót wyniósł ok. 8.000,00 zł.

Chodnik w Natolinie

Po zakończeniu prac przy chodniku w Parzymiechach przy ul. 
Krzepickiej planowane jest wykonanie chodnika w Natolinie na od-
cinku od budynku szkoły w kierunku Brzózek. 

MOSTY

Remont został wykonany w 2012 roku. Pra-
ce objęły wymianę drewnianej konstrukcji mo-
stu oraz wykonanie dwóch betonowych przy-
czółków. Koszt prac wyniósł 297.196,49 zł i był 
sfinansowany z promesy powodziowej przyzna-
nej przez MSW. 

Remont mostu w Rębielicach Szlacheckich

ROWY ODWADNIAJĄCE

W 2011 roku wzdłuż drogi gminnej nr 667009 S na długości 2440 m odtworzono przepusty w rowach odwadniających.  Cał-
kowity koszt inwestycji wyniósł 104.009,20 zł, w tym środki gminne to 34.012,20 zł, natomiast 69.997,00 zł to dotacja przydzielona 
przez MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 

Prace zostały wykonane w 2014 roku, polegały na odmuleniu i pogłębieniu rowów oraz odtworzeniu niedrożnych przepustów 
przy drodze gminnej na odcinku 400 m. Koszt prac wyniósł 12.623,33 zł, z czego 8.317,10 zł pokryto z funduszu sołeckiego miejsco-
wości Rozalin.

Udrożnienie rowów i przepustów w Rozalinie

Przepusty w rowach odwadniających  Zimnowoda-Karcze 
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W 2014 roku zakończono wymianę 
wodociągu w Stanisławowie, Lindowie  
i Julianowie. Na odcinku 3,9 km położono 
nowy wodociąg z rur PE w miejsce starego z 
rur azbestowo-cementowych. Wymieniono 
150 sztuk przyłączy wodociągowych. Łączny 
koszt inwestycji wyniósł 953.600,00 zł, z cze-
go 75 % kosztów kwalifikowalnych sfinanso-
wano ze środków PROW.

WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWYCH I BUDOWA KANALIZACJI
Przez trzy lata w gminie Lipie wymieniono 9 km dziurawych i niebezpiecznych dla zdrowia rur azbestowo-ce-

mentowych. Wykonano 400 indywidualnych przyłączy.  Dokończyliśmy budowę kanalizacji w Dankowie, a dla trzech 
kolejnych miejscowości: Parzymiech, Zimnowody i Napoleona wykonaliśmy dokumentację projektową na budowę 
kanalizacji i wymianę wodociągu z rur azbestowych.

Wymiana wodociągu azbestowo-cementowego w Lipiu 

W 2011 roku, przed położeniem 
nowego chodnika, w związku z remon-
tem drogi powiatowej, w Lipiu przy ul. 
Częstochowskiej wymieniono wodo-
ciąg z rur azbestowo-cementowych na 
rury PE. Długość wymienionego wodo-
ciągu wynosi 1700 m, a długość przy-
łączy wodociągowych 1300 m; ilość 
przyłączy 84. Koszt inwestycji wyniósł 
967.859,08 zł.

Budowa kanalizacji w Dankowie – II etap inwestycji

W 2011 roku wykonano II etap budo-
wy kanalizacji w Dankowie. Wybudowano  
4400 m sieci kanalizacyjnej oraz cztery prze-
pompownie. Inwestycja była współfinansowana  
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Cał-
kowity koszt inwestycji wyniósł 6.177.984,25 
zł, w tym dofinansowanie ze środków PROW  
w roku 2010 wyniosło 1.600.282,66 zł, natomiast  
w roku 2011 wartość dofinansowania wyniosła 
1.773.421,00 zł.

Wymiana wodociągu w Dankowie 

Mając na uwadze stopień zniszczenia rur i wpływ azbestu na zdro-
wie wraz z budową kanalizacji wymieniono wodociąg z rur azbestowo-
-cementowych w Dankowie.  Wykonano ok. 3000 m wodociągu i 150 
przyłączy wodociągowych. Do wodociągu dołączono również posesje 
z ul. Ziołowej. Koszt inwestycji wyniósł: 1.009.846,20 zł 

 Uzupełnienie kanalizacji w Dankowie

  W 2014 roku przeprowadzono prace polegające na doprowa-
dzeniu sieci kanalizacyjnej do dwóch posesji w Dankowie, które nie 
zostały uwzględnione w projekcie budowy kanalizacji sanitarnej. Koszt 
robót wyniósł 33.948,00 zł.

Wymiana wodociągu w Stanisławowie, Lindowie i Julianowie
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Trwa remont GOK-u w Lipiu.  
 W październiku zakończono pra-
ce, które objęły docieplenie stro-
pu, wymianę okien, modernizację 
kotłowni i  instalacji centralnego 
ogrzewania oraz instalacji elektrycz-
nej. W budynku wstawiono nowe 
drzwi wejściowe (ewakuacyjne) od 
strony ul. Parkowej, ponieważ wcze-
śniej droga ewakuacji prowadziła 
przez podwórko sąsiedniej posesji.  
Budynek doczekał się również docieplenia ścian zewnętrznych, na 
których wykonano nową elewację.  Na wymienione prace gmina 
wnioskowała o dofinansowanie unijne w ramach PROW, tj. 80 % 
kosztów kwalifikowalnych. Koszt prac wyniósł 418.135,55 zł tys. 
natomiast koszt nadzoru inwe-
storskiego 6.300 zł. Wykonaw-
ca remontu został wybrany w 
drodze przetargu nieograni-
czonego. 

INFRASTRUKTURA ZWIĄZANA Z ROZWOJEM  
ŻYCIA KULTURALNEGO

Gmina rozpoczęła remonty budynków świetlic wiejskich  
w Kleśniskach i Stanisławowie. Na zadanie gmina pozyska-
ła środki unijne w ramach PROW w wysokości 80% kosztów 
kwalifikowalnych.  W Kleśniskach wykonany zostanie remont 
dachu, koszt zadania to kwota 38.467,02 zł. W świetlicy w Sta-
nisławowie przewidziano remont dachu, wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej oraz ocieplenie ścian zewnętrznych. Koszt 
wymienionych prac wyniesie 44.142,24 zł. Złożony o dofinan-
sowanie wniosek obejmuje również prace remontowe i zakup 
wyposażenia dla Centrum Kultury Wsi w Parzymiechach. Za-
planowano malowanie ścian, zakup oświetlenia oraz zakup sto-
łów i krzeseł. Wartość tego zadania to kwota 31.627,68 zł. 

Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu 

Remonty świetlic wiejskich w Kleśniskach, Stanisławowie, 
Parzymiechach

Na przestrzeni ostatnich czterech lat w innych miejscowościach gminy przeprowadzano remonty (o różnym zakresie) świetlic 
wiejskich i miejsc spotkań mieszkańców oraz je doposażano. W tym celu wykorzystano środki z funduszu soleckiego: Danków 
(2011), Albertów (2011 i 2014), Kleśniska (2013, 2014), Natolin (2013, 2014), Wapiennik (2011), Zimnowoda (2011). Dokładny 
wykaz prac znajduje się w rozdziale poświęconym funduszowi sołeckiemu.

Podczas przygotowań do ocieplenia stropu, okazało się, 
że przecieka dach budynku i wymaga natychmiastowego re-

montu. Po konsultacjach z kierownikiem budowy i inspek-
torem nadzoru, władze gminy postanowiły, że dach zostanie 
wyremontowany. Koszt remontu dachu wraz z orynnowaniem 
wyniósł 105.956,56 zł, a koszt nadzoru 4 tys. Na remont da-
chu gmina pozyskała dodatkowe środki zewnętrzne z PROW  
w wysokości 75% kosztów kwalifikowalnych. Dofinasowanie 
nie obejmuje części budynku GOK, wykorzystywanej przez 
OSP.  Wykonawca został wybrany w drodze zapytania o cenę. 

W budynku wykonano również inne niezbędne prace 
remontowo-wykończeniowe m.in. malowanie ścian w biblio-

tece, w dużej sali oraz korytarzach. Na ścianach korytarzy i sali 
głównej położono marmolit. Na podłodze w korytarzach ułożo-
no nowe płytki.  Przed budynkiem oraz od strony ul. Parkowej 
ułożono kostkę brukową, wykonując wcześniej wokół całego 
budynku konieczne odwodnienie. Obecnie trwa remont kuch-
ni. Wszystkie prace remontowo-wykończeniowe wykonano 
systemem gospodarczym. 

ŚWIETLICE WIEJSKIE

We wrześniu zakończono remont dachu w świetlicy 
wiejskiej w Natolinie. Remont polegał na wymianie pokrycia 
dachowego. Po zdemontowaniu starej blachy okazało się, że 
należy również wymienić izolację przeciwwilgociową oraz łaty. 
Ponadto połać dachu była mocno ugięta i należało ją wypro-
stować. Zdemontowano zatem stare łaty, ułożono membranę 
paroprzepuszczalną, przybito kontrłaty i łaty, na które przy-
mocowano nową blachę trapezową w  kolorze czerwonym. 
W ramach prac przebudowano również komin, wymienio-
no orynnowanie i  wykonano obróbki blacharskie. Całkowi-
ty koszt prac wyniósł 21 tys. zł, z czego 11.281,87 zł to środki  
z funduszu sołeckiego.

Remont świetlicy wiejskiej w Natolinie 
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Trwają prace związane z budową ogrodzenia oddzielającego ogólnodostępną część parku w Parzymiechach od czę-
ści należącej do Zakładu Terapii Uzależnień w Parzymiechach. Zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwato-
ra Zabytków w Katowicach ogrodzenie będzie składało się ze zgrzewanych paneli ogrodzeniowych w kolorze zielonym  
o łącznej długości ok. 330 m i wysokości 180 cm. W ciągu ogrodzenia wykonane zostaną również bramy. Planowany koszt inwe-
stycji wyniesie ok. 70 000,00 zł. Na wykonanie ogrodzenia oraz renowację alejek spacerowych gmina pozyskała dofinansowanie  
z PROW w  wysokości 80%. 

 W 2013 roku przy remizie 
OSP w Dankowie wykonano 
zadanie po nazwą „Przystanek 
na szlaku”. Inwestycja polegała 
na budowie altany, wykonaniu 
piaskownicy i zamontowaniu 
stojaka na rowery oraz utwar-
dzeniu placu kostką brukową. 
Całkowity koszt zadania 
wyniósł 30.685,39 zł brutto, 
w tym dofinansowanie  
z PROW – 17.217,33 zł

 Budowa placu turystyczno-rekreacyjnego w Dankowie

INFRASTRUKTURA SPORTOWA

W 2013 roku przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipiu powstał kompleks 
sportowo-rekreacyjny, w  skład, którego wchodzą: boisko piłkarskie o wymiarach 
30m x 62m (pole gry 26m x 56m), boisko wielofunkcyjne do koszykówki, tenisa 
ziemnego i piłki siatkowej o wymiarach 19,1m x 32,1m (pole gry 15,1m x 28,1m) oraz 
budynek sanitarno-szatniowy. Boiska i budynek są ogrodzone 
i oświetlone. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1.153.447,90 
zł. Inwestycja została dofinansowana przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki kwotą 500.000,00 zł oraz przez Urząd Mar-
szałkowski Województwa Śląskiego sumą 333.000,00  zł.

Budowa ogrodzenia w parku w Parzymiechach

Kompleks boisk sportowych Orlik 2012

śnia z Orlika skorzystało 8625 osób, w tym 2600 uczniów szkół 
podstawowych, 2292 uczniów szkół gimnazjalnych, 1592 
uczniów szkół średnich oraz 2141 osób dorosłych. W zorga-
nizowanych na obiekcie zawodach sportowych udział wzięło 
1127 osób. Na Orliku odbywały się też zajęcia lekcyjne, zajęcia 
SKS ZSP w Lipiu w różnych dyscyplinach sportowych, zajęcia  
z wszystkich dyscyplin sportowych dla uczniów ZSP Parzymie-
chy, SP Lindów oraz SP Rębielice Szlacheckie, treningi piłki noż-
nej dzieci i młodzieży PKS Danków oraz mecze sparingowe

W roku 2013, w czasie ogólnodostępnym, w okresie od 
czerwca do listopada oraz w roku bieżącym od marca do wrze-

W maju br. wybrano wykonawcę projektu boiska sportowego w Parzymiechach. Jego zadaniem jest opracowa-
nie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.  Zakres zamówienia obejmuje wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego  
o nawierzchni sztucznej z możliwością gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę i tenisa ziemnego, zaprojektowanie ciągów ko-
munikacyjnych, oświetlenia, odwodnienia i ogrodzenia boiska. Termin realizacji zamówienia zaplanowano na 31.12.2014 r. Na zapy-
tanie o cenę odpowiedziało 14 wykonawców, spośród których wybrano ofertę Pracowni Architektury Kuźmiak&Kuźmiak z Jeleniej 
Góry, która zaoferowała najniższą cenę: 4 900 zł brutto. 

Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Parzymiechach
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W 2011 roku udało się pozyskać dla gminy ponad 4,5 
mln zł środków zewnętrznych z przeznaczeniem na inwesty-
cje gminne. 

Źródło dofinansowania Zadanie

PROW Budowa kanalizacji sanitarnej  
w Dankowie i wodociągu Albertów –
Chałków 3.564.657,00 zł 

Narodowy Program Prze-
budowy Dróg 
Lokalnych

Remont drogi gminnej Giętkowizna-
-Grabarze189 500,00 zł 

Promesa przydzielona 
przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Admini-
stracji na usuwanie skut-
ków klęsk żywiołowych

Odtworzenie przepustów w rowie od-
wadniającym wzdłuż drogi gminnej nr 
667009 S w miejscowości Zimnowoda 
69 997,00 zł 

Przebudowa drogi gminnej nr 667003S 
ul. Szkolna w miejscowości Kleśniska 
221 892,00 zł 

Przebudowa drogi gminnej nr 667006S 
w m. Napoleon  503.837,00 zł 

W 2012 roku pozyskaliśmy dla gminy ok. 3, 5 mln zł, 
były to środki związane głównie z inwestycjami w infra-
strukturę gminną.

Źródło finansowania Zadanie

Ministerstwo Sportu  
i Turystyki

Kompleks boisk sportowych Orlik – 
481.000,00 zł 

Urząd Marszałkowski                                                                                                               Kompleks boisk sportowych Orlik – 
333. 000,00 zł 

PROW Budowa kanalizacji w Dankowie – 
1.773 421,00 zł  

Fundusz Ochrony 
Gruntów Rolnych

Droga dojazdowa do pól w Zbrojew-
sku –73 685,42 zł 

Promesa przydzielona 
przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Admini-
stracji na usuwanie skut-
ków klęsk żywiołowych

- droga Giętkowizna-Grabarze 595. 
926,91 zł 

- most w Rębielicach Szlacheckich – 
dofinasowanie 292.768,00 zł   

 
W 2013 roku pozyskaliśmy dla gminy ok. 3 mln zł, były 

to środki związane z inwestycjami w infrastrukturę gmin-
ną.

Źródło finansowania Zadanie

Fundusz Ochrony Grun-
tów Rolnych

Droga dojazdowa do pól w Parzymie-
chach ul. Reformy Rolnej – dofinansowa-
nie -182 377,02 zł 

MEN Wykonanie szkolnego placu zabaw  
w Lipiu w ramach Rządowego Programu 
Radosna Szkoła – dotacja 58.950,00 zł

Promesa przydzielona 
przez Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych 
i Administracji na usu-
wanie skutków klęsk 
żywiołowych

Drogi: Danków (góry) – dofinansowanie
401 193,00 zł 
Parzymiechy ul. Stawowa- dofinansowa-
nie 279 571,00 zł 

Zimnowoda (do lasu) – dofinansowanie 
262 864,00 zł 

PROW –Małe projekty Kultywowanie tradycji ludowych w 
środowisku lokalnym w Rębielicach Szla-
checkich – dofinasowanie 13 215,81zł 

PROW –Małe projekty Budowa placu turystyczno-rekreacyjne-
go „Przystanek na szlaku” w Dankowie – 
dofinansowanie – 17 217,33 zł 

Wykonanie w roku  2014

PROW- Odnowa i roz-
wój wsi

Remont i przebudowa budynku Gminne-
go Ośrodka Kultury w Lipiu- wnioskowa-
ne dofinansowanie 432 359,00 zł

Regionalny Program 
Operacyjny Wojewódz-
twa Śląskiego

Poprawa jakości środowiska naturalnego 
w Gminie Lipie poprzez termomoderni-
zację budynku szkoły w Lindowie – wnio-
skowane dofinansowanie 549 277,54 zł

PROW Przełożenie wodociągu z rur AC na rury 
PE wraz z przekładką przyłączy wodocią-
gowych w miejscowościach Stanisławów, 
Lindów i części Julianowa – wnioskowa-
ne dofinansowanie 626 000,00 zł

Regionalny Program 
Operacyjny Wojewódz-
twa Śląskiego

System Elektronicznej Komunikacji dla 
Powiatu Kłobuckiego E-usługi dla powia-
tu kłobuckiego 135 175,65 zł

WFOŚiGW Wymiana odcinka sieci wodociągowej 
uszkodzonej przez powódź w m. Troniny, 
gmina Lipie – dotacja 40 824,00 zł 

W 2014 roku pozyskaliśmy już dla gminy ponad 700 
tys. zł, były to środki związane głównie  z inwestycjami w 
infrastrukturę gminną

Źródło dofinansowania Zadanie

PROW- Odnowa i rozwój 
wsi

Rewitalizacja parku w Parzymie-
chach - wnioskowane dofinansowanie 
170.000,00 zł 

Remont i wyposażenie budynków Cen-
trum Kultury Wsi w Parzymiechach  
i świetlic wiejskich w Kleśniskach i Stani-
sławowie.- wnioskowane dofinasowanie 
– 74 300,00 zł 

Remont dachu budynku GOK w Li-
piu – wnioskowane dofinasowanie – 
62 802,00 zł

POZYSKANE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE
W latach 2011-2014 gmina Lipie pozyskała prawie 16 mln środków zewnętrznych na zadania inwestycyjne, oświa-

towe oraz związane z kulturą, turystyką i sportem. Pozyskane środki zewnętrzne w przeliczeniu na jednego mieszkańca 
to kwota ok. 2.400 zł. Poniżej prezentujemy wykaz zadań oraz pozyskanych na ich realizację środków zewnętrznych  
w poszczególnych latach. 
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PROW –Małe projekty Opracowanie i druk książki pt. Rycerz 
Mora – wnioskowane dofinasowanie 
14.588,00 zł  

Fundusz Ochrony Grun-
tów Rolnych- 

Droga dojazdowa do pól w Wapien-
niku - wnioskowane dofinansowanie 
-112.200,00 zł (I)

Ministerstwo Spraw  
Wewnętrznych  
i Administracji

Promesa na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych - ul. Lasek w Kleśniskach 
– dofinansowanie 350.000,00 zł 

W latach 2012-2014 pozyskano środki na organi-
zację Jarmarku nad Liswartą „Dobre, bo swojskie”  
w łącznej kwocie prawie 170 tys. zł. Środki pochodziły  
z Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Śląskiego 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski złożone w roku 2014

Źródło 
dofinansowania

Zadanie

PROW- Małe  
projekty

Projekt Twierdza Danków – wnioskowa-
ne dofinansowanie 47 200,00 zł

Dodatkowe środki zewnętrzne pozyskane na cele oświatowe

Dotacje i zwiększenie subwencji 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r.

Dotacja dla przedszkola - - 87.768 zł 258.506 zł

Dotacje na zakup podręcznika do nauki j. obcego i materiałów ćwicze-
niowych do klasy I - - - 6.199,28 zł

Rządowy Program„Cyfrowa szkoła” - 75.120,43 zł -

Zwiększenie subwencji z rezerwy 0,4 na odprawy  emerytur-rent i z Art. 20 7.986 zł 15.253 zł 65.000 zł

Zwiększenie subwencji z rezerwy na likwidację barier architektonicznych - - 116.000 zł

Zwiększenie subwencji z rezerwy na pomoc j. s. t. w przypadkach zda-
rzeń losowych 173.000 zł 100.200zł -

Zwiększenie subwencji – wzrost składki rentowej - 67.599 zł -

Razem 180.986 zł 258.172,43   zł 268.768,00 zł 264.705,28 zł

Razem 2011 - 2014                                                                       972.631,71 zł

Narodowy Program 
Przebudowy Dróg 
Lokalnych

Remont ulic na osiedlu w Lipiu- wniosko-
wana dotacja 790.883,00 zł

Środki Unijne 2014-
2020 Zintegrowane 
Inwestycje Terytorialne

- Poprawa jakości środowiska naturalne-
go w gminie Lipie poprzez budowę sieci 
kanalizacji sanitarnej w m. Napoleon, 
Parzymiechy -  wnioskowana dotacja 
4.075.000,00 zł

Fundusze Norweskie - Gmina Lipie zmienia oblicze, czyli EKO-
inwestycje poprawiające efektywność 
energetyczną w budynkach użyteczności 
publicznej – wnioskowane dofinasowanie 
5.758.465 zł

NPPDL 
Etap II – Bezpieczeń-
stwo – Dostępność – 
Rozwój

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2000S 
Parzymiechy - Giętkowizna od km 0+000 
do km 2+605(granica powiatu).

Wartość zadania 2.527.385,10 zł. Wyso-
kośc wkładu własnego razem z powiatem 
kłobuckim 1.263.693,10 zł, w tym wkład 
gminy 631.846,00

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH 
Nazwa projektu Okres realizacji Wnioskowana kwota 

dofinansowania 

„Stawiamy na edukację” 01.02.2011 r. – 21.12.2012 r. 1.057.568 zł

„Potrafię lepiej” 09.2011 r. – 02.2013 r. 180.000 zł

„Już dziś zaczynam odnosić sukces” 01.12.2012 r. – 30.06.2013 r. 49.772 zł

„N@uczyciel  ZS-P Parzymiechy” 01.09.2013 r.– 28.02.2014 r. 69.500 zł 

„Badam – wiem więcej” 01.09.2013 r. – 30.05.2014 r. 40.071 zł

„Świadomie buduję przyszłość” 01.10.2013r. – 30.04.2014 r. 45.523 zł

„Twórczy przedszkolak” 01.09.2013 r. – 30.06.2015 r. 744.000 zł

„Czas na rozwój” 01.10.2013 r. – 30.06.2015 r. 668.433 zł

„Wolontariat w naszych rękach”
ZSP w Lipiu 01.05.2013 r. – 30.06.2013 r. 18.986 zł

„Comenius” – ZSP Lipie 01.09.2012 r. – 30.06.2014 r. 78.852 zł

„Comenius” – ZSP Parzymiechy 01.09.2013 r. – 30.06.2015 r. 84.000 zł

Razem:    3.036.705 zł 
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 W okresie ostatnich trzech lat pod-
jęto również inne działania zmierzają-
ce do racjonalizacji finansowania i za-
rządzania jednostkami oświatowymi. 
Ograniczając liczbę godzin dodatkowych 
finansowanych z budżetu, zapewniono 
ich realizację w ramach projektów eduka-
cyjnych i wprowadzono zajęcia w ramach 
tzw. grantów wójta Gminy. Wyłączono 
opiekunów dowozu dzieci spod Karty Na-
uczyciela. Na cele oświatowe pozyskano 
środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej 
w postaci dotacji i zwiększonej subwencji 
- prawie milion złotych, a w ramach pro-
jektów edukacyjnych finansowanych z UE 
ponad 3 mln zł. 

WYŻSZY STANDARD PRACY SZKÓŁ 
Gmina Lipie jest organem prowadzącym dla czterech jednostek oświatowych. Od 2011 roku w gminnym systemie 

oświaty nastąpiło wiele zmian. Najistotniejszą była reorganizacja sieci szkół.  Przeprowadzono wiele prac remonto-
wych w obszarze infrastruktury szkolnej. Ważnym elementem obecnej polityki w zakresie edukacji jest realizacja róż-
norodnych projektów unijnych.  W okresie ostatnich czterech lat zrealizowano 11 projektów, na które pozyskano ponad 
3 mln zł.  

REORGANIZACJA SYTEMU OŚWIATY
Do roku 2011 w gminie Lipie funk-

cjonowało 11 placówek oświatowych 
oraz Gminny Zespół Oświaty. Było po-
nad sto etatów nauczycielskich i 12 dy-
rektorskich. Po reorganizacji w gminie 
działają 4 jednostki oświatowe: Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Lipiu, Ze-
spół Szkolno-Przedszkolny w Lindo-
wie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w 
Parzymiechach i Szkoła Podstawowa  
w Rębielicach Szlacheckich. W wyniku 
wprowadzonych zmian nastąpiło znaczne 
zmniejszenie zatrudnienia. Liczba etatów 
nauczycielskich zmniejszyła się ze 104,45 
w roku szk. 2010/2011 na 73,04 w roku 
szk. 2014/2015.

  Łączenie placówek, oprócz re-
alnych oszczędności finansowych - 
przed reorganizacją gminnego systemu 
oświaty wydatki na oświatę stanowiły 
ok. 58% budżetu gminy, a obecnie ich 
wielkość kształtuje się na poziomie ok. 
44%, dało   również szansę na poprawę 
warunków pracy uczniów i nauczycieli 
oraz stworzenie silniejszych szkół o bo-
gatszej ofercie kształcenia. Podjęte dzia-
łania usprawniły system zarządzania 
placówkami oświatowymi poprzez lepsze 
i efektywniejsze wykorzystanie kadry pe-
dagogicznej i pozostałego personelu. 

DZIAŁANIA INWESTYCYJNE I REMONTOWE
Remont szkoły w Lipiu

Po tym jak Nadzór Budowlany zamknął od 
1 sierpnia 2011roku szkołę w Lipiu, w latach 
2012 -2014 wykonywano remont budynku. Do 
tej pory wymieniono strop nad parterem i nad 
pierwszym piętrem, nadbudowano budynek o 
sale lekcyjne na poddaszu, wykonano nową 
konstrukcję dachu, który następnie pokryto 
blachodachówką oraz zamontowano stolarkę 
okienną. Ekipa skazanych skuła wszystkie stare 
tynki, poszerzyła otwory drzwiowe, wykuła 
otwory pod instalację elektryczną, rozburzyła 
ścianki działowe w toaletach, zerwała 
podłogi na parterze i wyrównała 
powierzchnię ścian. W całym budynku 
ułożono nową instalację elektryczną. 

Na parterze położono tynk właściwy, 
wykonano instalację wod.-kan. oraz przepro-
wadzono wszystkie pozostałe prace wykoń-
czeniowe (wstawienie stolarki drzwiowej, pod-
wieszenie sufitów kasetonowych, położenie 
płytek na ścianach i posadzkach, malowanie 
ścian i położenie marmolitu na ścianach oraz 
ułożenie paneli podłogowych). Wykonano 
również szereg prac wokół budynku: ogrodzo-
no plac zabaw oraz plac, na którym powstanie 
miejsce do zabaw na wolnym powietrzu. 

Utwardzono również kostką brukową dojście z przedszkola do pla-
cu zabaw. We wrześniu do wyremontowanej części budynku prze-
niesiono przedszkole z ulicy Parkowej. Koszt dotychczasowych 
prac wyniósł ok. 800 tys. zł, z czego środki zewnętrzne pozyskane 
na remont to ok. 380 tys.zł
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Remont i termomodernizacja szkoły w Lindowie

W 2013 r., w miesiącach wa-
kacyjnych, przeprowadzono 
częściowy remont budynku 
Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Lindowie. Wymienio-
no okna, przy czym część otwo-
rów okiennych zamurowano. 
Na parterze budynku zaadop-
towano dwie duże sale wraz  
z korytarzem na przedszkole. 
W pomieszczeniach tych prze-
budowane zostały ściany dzia-
łowe, wymieniono drzwi i okna, odnowiono 
tynki i położono nowe podłogi. Do nowego 
przedszkola dzieci uczęszczają od września 
2013 roku.  W ubiegłym roku wyremontowa-
no także szkolną kuchnię. W roku bieżącym 
przeprowadzono szereg prac remontowych 
uzupełniających termomodernizację. Były 
to m.in. uzupełniania tynków wewnątrz po-
mieszczeń, gipsowanie, malowanie sal lek-
cyjnych i korytarzy, wymiana i odbudowa

  Infrastruktura przyszkolna

toalet, wymiana starej boazerii 
na marmolit oraz zamontowa-
nie hydrantu wewnętrznego. 
Prace te zostały wykonane 
przez skazanych pracujących 
na rzecz gminy Lipie oraz przez 
pracowników interwencyjnych. 
Łączny koszt prac na przestrze-
ni dwóch ostatnich lat to kwota 
ok. 200 tys. Część funduszy (na 
wymianę okien) pochodziła ze 
środków Rady Rodziców.  

Od maja do sierpnia br. trwały prace związane z termo-
modernizacją budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego  
w Lindowie. Zakres rzeczowy zadania obejmował ocieplenie 
ścian i stropodachu oraz wykonanie nowej elewacji budynku. 
Częściowo wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. W ra-
mach prac zmodernizowano kotłownię i instalację centralnego 
ogrzewania. Koszt inwestycji wyniósł 460.924,39 zł, z czego 
85% kosztów kwalifikowanych zostało sfinansowanych w ra-
mach środków UE Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Śląskiego. Całkowity koszt inwestycji obejmujący 
wykonane prace, dokumentację projektową oraz koszty nadzo-
ru wyniósł prawie 500 tys. zł. 

W 2013 roku przy budynkach szkół systemem gospodarczym wykonano następu-
jące chodniki i place: 
•	w Lindowie (80 m2), 
•	w Parzymiechach (80 m2), 
•	w Zimnowodzie (90 m2) 
•	w Lipiu przy kompleksie boisk sportowych Orlik (800 m2)
Koszt realizacji w/w zadań wyniósł ok. 85.000,00 zł.

W bieżącym roku wykonano ogrodzenie placu 
szkolnego w Zimnowodzie. W ramach prac usunię-
to część starego ogrodzenia i zamontowano ok. 80 
m nowej siatki. Koszt prac wyniósł ok. 4 tys. zł. Prace 
wykonano systemem gospodarczym. 

Przypomnijmy, że w bieżącym roku na długości 
140 m wykonano remont chodnika przy ul. Parko-

wej w Parzymiechach. Gmina wykupiła tę drogę w bieżącym roku od prywatnego właścicie-
la, ponieważ jest to jedyna droga prowadząca do szkoły. Przy drodze wykonano również dwa 
parkingi (650 m2), które wykorzystywane są na potrzeby szkoły i przedszkola. Prace zostały 
wykonane systemem gospodarczym. 
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W 2013 roku przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Li-
piu utworzono plac zabaw. Plac jest zlokalizowany przy kom-
pleksie boisk sportowych Orlik. 

Do dyspozycji najmłodszych został oddany plac z na-
wierzchnią bezpieczną, na której zamontowano dwie zjeżdżal-
nie, wejście liniowe, tunel liniowy, ściankę linową, ściankę wspi-
naczkową oraz dwie huśtawki.

W okresie ostatnich czterech lat remonty bieżące wykony-
wano także w pozostałych placówkach oświatowych. W ZS-P 
w Parzymiechach wykonano m.in. wymianę kotła i pompy 
CO, częściowy remont instalacji elektrycznej i oświetlenia,  
w budynku szkoły podstawowej częściowo wymieniono grzej-
niki, dokonano odnowienia i renowacji sali gimnastycznej oraz 
parkietu sali przedszkolnej, dokonano odnowienia niektórych 
sal lekcyjnych, biblioteki szkolnej i pokoju nauczycielskiego, 
dokupiono nowe meble i sprzęt dydaktyczny, wyremontowano 
schody wejściowe do budynku. Ogólny koszt wymienionych 
prac na przestrzeni czterech lat to kwota ponad 100 tys. zł.

 W Szkole Podstawowej w Rębielicach Szlacheckich na 
remonty bieżące wydatkowano kwotę ok. 40 tys. zł.  Prace ob-
jęły remont i pokrycie dachu papą termozgrzewalną, częściowe 
odnowienie pomieszczeń lekcyjnych, pomalowanie holu i ko-
rytarzy, wymianę drzwi zewnętrznych, doposażenie i umeblo-
wanie pomieszczeń klasy I, pomieszczeń oddziału przedszkol-
nego i świetlicy oraz bieżące naprawy systemu grzewczego 
 w oddziale przedszkolnym. 

Bieżące prace remontowe

Całkowity koszt inwestycji to 118.269,00 zł, z czego 
59.319,00 zł to wkład własny gminy, w tym 24.228,80 zł to środki 
z funduszu sołeckiego. Na realizację tego zadania gmina otrzy-
mała dofinansowanie w ramach Rządowego Programu „Rado-
sna Szkoła” w kwocie 58.950,00 zł. W bieżącym roku wykonano 
ogrodzenie placu. 

SZKOŁY REALIZUJĄ UNIJNE PROJEKTY
W latach 2011-2014 w placówkach oświatowych gminy Lipie realizowano 11  różnorodnych projektów edu-

kacyjnych.  Choć różniły się one między sobą ofertą zajęć, to wszystkie realizowały podobne cele, którymi 
były m.in. zmniejszenie dysproporcji w  osiągnięciach edukacyjnych, wyrównanie szans edukacyjnych, zwięk-
szenie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej, kształtowanie umiejętności kluczowych i wykorzystywa-
nie ich w codziennym życiu oraz rozwijanie uczniowskich pasji i talentów. W ramach projektów każda placówka 
proponowała swoim podopiecznym szeroki wachlarz zajęć, dostosowanych do   potrzeb uczniów oraz spe-
cyfiki placówki. Dzięki realizacji projektów szkoły i przedszkola wzbogaciły się o nowoczesne wyposażenie  
i szereg pomocy dydaktycznych. 

Stawiamy na edukację
W okresie od 01 lutego 2011 roku do 21 grudnia 2012 roku 

we wszystkich szkołach naszej gminy realizowany był projekt 
„Stawiamy na edukację”. W ramach projektu 560 uczniów 
wzięło udział w 11.384  godzinach różnorodnych zajęć. Były to 
zajęcia uzupełniające, uwzględniające treści nauczania z 11 
różnych przedmiotów, zajęcia rozwijające, przygotowujące do 
konkursów przedmiotowych i egzaminów, zajęcia specjalistycz-

ne (logopedyczne, rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, 
zajęcia i warsztaty pedagogiczne i psychoedukacyjne, konsul-
tacje w zakresie poradnictwa zawodowego oraz bezpłatne wy-
jazdy edukacyjne.   W ramach projektu szkoły pozyskały nowy 
sprzęt i pomoce dydaktyczne: 3 tablice interaktywne, 2 kse-
rokopiarki, 2 laptopy, 8 mikroskopów oraz programy i pomoce 
dydaktyczne za ponad 40 tys. zł.   
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Projekt „Potrafię lepiej” realizowany był od września 2011 roku do 
lutego 2013 roku. W projekcie uczestniczyło 168 uczniów z klas I-III wszyst-
kich szkół podstawowych w naszej gminie. Dzieci brały udział w szeregu 
zajęć, które wynikały z przeprowadzonej wcześniejszej przez nauczycieli 
poszczególnych szkół diagnozy potrzeb i możliwości uczniów. W sumie 
przeprowadzono 727 godzin zajęć, wśród których 
były: zajęcia wspierające dla dzieci ze specy-
ficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w 
tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, zajęcia 
logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju 
mowy; gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wa-
dami postawy; zajęcia rozwijające zaintereso-
wania uczniów ze szczególnym uwzględnieniem 
nauk matematyczno-przyrodniczych; zajęcia wspierające dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych; 
zajęcia rozwijające językowo – teatralne oraz zajęcia rozwijające zainteresowania muzyczne. Budżet projektu wynosił 180 tys. zł 
i w głównej mierze  (168.500 zł) przeznaczony został na zakup różnorodnych pomocy dydaktycznych, odtwarzaczy CD, programów 
komputerowych, laptopów i projektorów, specjalistycznego oprogramowania oraz pakietów do diagnozowania i korygowania dys-
funkcji i dysharmonii rozwojowych. 

W okresie od 01 grudnia 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. w 
Zespole-szkolno-Przedszkolnym Lipiu realizowano projekt 
„Już dziś zaczynam odnosić sukces”. Jego adresatami było 58 
uczniów trzecich klas gimnazjum, którzy uczestniczyli w zajęciach  
i warsztatach przygotowujących do świadomego planowania 
kariery zawodowej.   Uczniowie korzystali z zajęć grupowych  
i indywidualnych z doradcą zawodowym, podczas których 
mieli sposobność do bardzo szczegółowej analizy swoich pre-
dyspozycji i zainteresowań w kontekście podjęcia pierwszej 

Potrafię lepiej

Już dziś zaczynam odnosić sukces

w życiu decyzji zawodowej. Na zajęciach omawiano także za-
sady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych oraz komunikacji 
interpersonalnej ze szczególnym uwzględnieniem technik au-
toprezentacji. W ramach projektu gimnazjaliści uczestniczyli w 
warsztatach, podczas których uczyli się redagować dokumenty 
aplikacyjne w języku polskim, angielskim i niemieckim, po-
znali klasyfikację zawodów oraz zasady elektronicznej rekruta-
cji do szkół. Projekt obejmował również zajęcia informatyczne 
oraz wyjazdy na dni otwarte do wybranych szkół ponadgimna-
zjalnych, a także na targi pracy. 

N@uczyciel

Od 1 września 2013 r. do 28 lutego 2014r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pa-
rzymiechach realizowany był projekt: „N@uczyciel– przygotowanie nauczycieli z ZSP 
w Parzymiechach do stosowania e-learningu w naucza-
niu i samokształceniu”.  Projekt realizowany był w formie 
specjalistycznych szkoleń skierowanych do 19 nauczycieli. 
Szkolenia miały na celu podniesienie kwalifikacji zawodo-
wych w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-
-komunikacyjnych. W ramach projektu szkoła pozyskała 
laptopa oraz tablicę interaktywną.

Badam - wiem więcej

Kolejny projekt pt. „Badam – wiem więcej” był realizowa-
ny w okresie od 01 września 2013 roku do 30 maja 2014 roku. 
Projekt obejmował 392 godziny zajęć z matematyki, chemii, 
biologii, geografii, technika i fizyki z astronomią, w których 

uczestniczyło 62 uczniów gimnazjum. Uczniowie uczestniczyli 
także w pokazach z fizyki, które odbyły się na Akademii Jana 
Długosza w Częstochowie. W ramach projektu zakupiono wizu-
alizer, artykuły biurowe ora cztery tablice korkowe macera-
cyjne (parawany). 

Świadomie buduję przyszłość

W ramach projektu „Świadomie buduję przyszłość”, któ-
ry był realizowany od 1 października 2013 roku do 30 kwietnia 
2014 roku, prowadzone były warsztaty grupowe i porady indy-
widualne z doradcą zawodowym, podczas których 98 uczniów 
gimnazjum z ZS-P w Lipiu uczyło się rozpoznawać swoje pre-
dyspozycje zawodowe oraz mocne i słabe strony pod kątem 
wyboru dalszej drogi kształcenia. Ponadto odbywały się zajęcia 

warsztatowe z języka polskiego, angielskiego i niemieckiego, 
na których uczniowie sporządzali dokumenty aplikacyjne. Od-
bywały się także zajęcia informatyczne. Uczniowie wzięli udział 
w targach pracy oraz dwóch wyjazdach na targi edukacyjne  
w Częstochowie. W ramach projektu zakupiono kolorową dru-
karkę waz z tonerami zastępczymi, słowniki do nauki języka an-
gielskiego i niemieckiego oraz materiały biurowe. 
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Z kolei projekt „Czas na rozwój”, realizowany od paź-
dziernika 2013 do czerwca 2015r., adresowany jest do uczniów 
klas IV – VI szkół podstawowych oraz gimnazjów gminy Li-
pie. Bierze w nim udział 357 uczestników.   W ramach projektu 
prowadzone są zajęcia uzupełniające i rozwijające właściwie ze 
wszystkich przedmiotów, a dodatkowo zajęcia teatralne, mu-
zyczne, zajęcia rozwijające wyobraźnię i kreatywne myślenie, 
zajęcia medialne oraz zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kom-
pensacyjne, socjoterapeutyczne, zajęcia z pedagogiem oraz do

W ZS-P w Parzymiechach trwa realizacja wielostronnego projektu partnerskiego Comenius pn. „Art overcomes obstacles’’ 
czyli „Przezwyciężanie trudności przez sztukę”. Projekt realizowa-
ny jest we współpracy z uczniami i nauczycielami z Turcji, Hiszpa-
nii i Włoch. W ramach realizacji projektu uczniowie i nauczyciele 
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Parzymiechach brali udział 
w wizytach studyjnych w miejscowościach Massafra (Włochy) i 
Isparta (Turcja), Sanlucar (Hiszpania). ZS- P w Parzymiechach był 
organizatorem wizyty studyjnej, która odbyła się w czerwcu 2014r. 
i była lokalnym wydarzeniem. Celem projektu jest wymiana do-
świadczeń pomiędzy uczniami i nauczycielami z różnych kręgów 
kulturowych, popularyzacja nauki języka obcego oraz rozwijanie 
umiejętności artystycznych. Okres realizacji projektu trwa od 01.09.2013 do 30.06.2015r. 

Twórczy przedszkolak
Projekt „Twórczy przedszkolak w gminie Lipie”, realizo-

wany od września 2013 r. do 30 czerwca 2015r. we wszystkich 
przedszkolach naszej gminy, jest adresowany do dzieci w wie-
ku przedszkolnym. Celem projektu jest wsparcie prawidłowe-
go rozwoju 167 dzieci z gminy Lipie, zwiększenie dostępu do 
edukacji przedszkolnej poprzez wydłużenie czasu pracy przed-
szkoli z 5 do 8 godzin dziennie poprzez organizację różnorod-
nych zajęć. Wśród nich znajdą się zajęcia kształtujące nawyki 
prozdrowotne, nauka języka angielskiego, uwrażliwianie dzieci 
na sztukę w teatrze małego aktora oraz zabawy językowe wspierające rozwój mowy i współ-
działanie w grupie rówieśniczej, zajęcia pobudzające wyobraźnię i rozwijające kreatywność.  
W projekcie przewidziano także wsparcie dla rodziców poprzez zapewnienie 3 spotkań warsz-
tatowych dla 80 osób. W celu dostosowania pomieszczeń do możliwości efektywnego realizowania zajęć zakupiono sprzęt do pla-
cówek na 100 tys. zł w tym pomoce naukowe, materiały papiernicze, meble, wyposażenie szatni, stoliki, krzesełka. 

Czas na rozwój

Wolontariat
Jana Śniadeckiego w Solecznikach na Litwie poznali m.in. różne 
metody i formy pomocy zwierzętom, odwiedzili stadninę koni, 
przygotowali happening dla społeczności lokalnej, opracowali, 
ulotki informacyjne oraz quiz dotyczący pomocy zwierzętom. 
Jednak najważniejszym celem wymiany było rozwijanie umie-
jętności kluczowych oraz współpracy w grupie i wzajemnej ak-
ceptacji. 

Comenius ”This is My World”

radcą zawodowym. Do 30 września br. uczniowie uczestniczy-
li w 5615 godzinach zajęć. W celu podniesienia atrakcyjności 
zajęć zorganizowane zostały wyjazdy na targi edukacyjne do 
szkół ponadgimnazjalnych, wyjazd do planetarium dla uczniów 
szkół podstawowych, a w tym roku odbędzie się wyjazd na 
pokazy doświadczeń na AJD w Częstochowie. W ramach pro-
jektu za kwotę ponad 20 tys. zł zakupiono meble do trzech sal 
lekcyjnych – szafy, stoliki i krzesła, kserokopiarkę oraz pomoce 
dydaktyczne w postaci map, książek, encyklopedii, słowników  
i programów multimedialnych. 

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lipiu, dla 
uczniów szkoły podstawowej (134), realizowano pro-
gram Comenius pt.”This is My World”. Realizacja 
programu rozpoczęła się 1 sierpnia 2012r. i trwała do 
30 czerwca 2014r. W ramach projektu, szkoła z Lipia 
współpracowała z 5 zagranicznymi placówkami. Są to 
dwie szkoły brytyjskie, szkoła włoska, czeska i francu-

ska. Głównym tematem współpracy, poprzez rozwijanie umiejętności badawczych, było szersze zrozumienie przez dzieci tematyki 
ekologii, odnawialnych źródeł energii oraz recyklingu. 

Comenius „Art overcomes obstacles”

Od 01 maja 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. w  ZS-P w Lipiu 
realizowano projekt pn.  „Wolontariat w naszych rękach”. Pro-
jekt, nakierowany na poszukiwanie nowych metod edukacji 
pozaformalnej i nowych inspiracji do tworzenia kolejnych mię-
dzynarodowych wymian młodzieżowych, był inicjatywą pol-
skiej i litewskiej młodzieży. Podczas kilkudniowych warsztatów 
uczniowie ze szkoły w Lipiu oraz z Gimnazjum im. 
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Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie ochrony zdrowia jest jed-
nym z najważniejszych zadań własnych gminy. Do zadań tych należy także opracowywanie i realizacja pro-
gramów zdrowotnych. W okresie ostatniej kadencji gmina Lipie, jako pierwsza w powiecie, opracowała  
i wprowadziła gminny program szczepień przeciwko onkogennym typom wirusa HPV. W trosce o zapewnienie jak naj-
lepszych warunków świadczenia usług medycznych, wspólnie z powiatem kłobuckim, gmina przeprowadziła termomo-
dernizację trzech ośrodków zdrowia. 

laktycznych. Ze względu na najlepszą skuteczność szczepionki 
u kobiet, które nie zetknęły się jeszcze z wirusem, program skie-
rowano do dziewczynek nastoletnich. Na przestrzeni trzech lat 
z dofinansowanych przez gminę szczepień skorzystało aż 109 
dziewcząt z roczników: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 i 2001.  
W ramach programu przeprowadziliśmy również kampanię in-
formacyjno-edukacyjną, skierowaną m.in. do młodzieży szkol-
nej, rodziców, nauczycieli .

OCHRONA ZDROWIA 

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
Problem stanowiący motyw i podstawę do przygotowania 

i realizacji programu szczepień przeciwko onkogennym typom 
wirusa brodawczaka ludzkiego ( HPV), które są główną przyczy-
ną raka szyjki macicy, to zwiększająca się liczba zachorowań na 
raka RSM, skutkująca wysoką śmiertelnością. Mając na uwadze 
poprawę stanu zdrowia mieszkańców poprzez zwiększenie 
świadomości zdrowotnej i promocję działań profilaktycznych, 
w 2012 roku opracowaliśmy gminny program szczepień profi

Termomodernizację wykonano w 2013 roku. 
W ramach robót wymieniono stolarkę okienną, 
ocieplono budynek oraz nałożono tynk silikonowy  
i mozaikowy, wymieniono rynny, rury spustowe, 
pomalowano barierki, pokryto dach papą termo-
zgrzewalną nawierzchniową oraz wymieniono 
instalację odgromową. Ponadto we wnętrzu bu-
dynku wykonano drobne prace wyburzeniowe, 
murarskie i tynkarskie. Koszt robót wyniósł 66.074,91 zł. Ze względu na fakt, 
że piętro budynku, zajmują pomieszczenia gminne, udział gminy był większy niż w przypadku wcześniej opisanych termomoder-
nizacji i wyniósł 43.882,19 zł. 

TERMOMODERNIZACJE OŚRODKÓW ZDROWIA 

W 2011 roku przeprowadzono termo-
modernizację ośrodka zdrowia w Lipiu.  
Zakres prac obejmował m.in.: docieplenie 
ścian i wykonanie tynku; obróbki z blachy 
ocynkowanej, w tym parapety; wymianę 
rur spustowych i rynien; remont daszków 
nad wejściami; pokrycie dachu papą ter-
mozgrzewalną oraz wymianę części stolar-
ki budowlanej. Koszt prac wyniósł 70 tys. zł. 
Gmina dofinansowała inwestycję kwotą 10 tys. zł. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Parzymiechach 

Termomodernizację ośrodka zdrowia  
w Parzymiechach przeprowadzono w roku 2012. Pra-
ce objęły m.in. wymianę okien drewnianych na PCV, 
wykonanie izolacji pionowej i docieplenie ścian wraz 
w wykonaniem wyprawy z tynku silikonowego wodo 
zmywalnego, montaż drzwi aluminiowych, wymianę 
instalacji odgromowej oraz naprawę ścian wjazdo-
wych do garażu i obłożenie ich tynkiem mozaiko-
wym. Wykonano także drobne remonty dotyczące 

balustrad i schodów przy wejściu głównym. Łączny koszt termomodernizacji 
wyniósł 78.562,14, z czego 20.000,00 zł dofinansowała gmina Lipie. 

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Stanisławowie

Gminny Ośrodek Zdrowia w Lipiu 

W październiku br.  rozpoczęto budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Lipiu. 
Koszt zadania na podstawie kosztorysu inwestorskiego – 86 380.92 zł W najbliższym czasie rozpocznie się budowa podjazdu dla 
osób niepełnosprawnych przy Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Parzymiechach. 
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ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ 
udzielane w ramach zadań własnych i zleconych w okresie 

od stycznia 2011 r. do września 2014 r. 

Wyszczególnienie Rok 
2011

Rok 
2012

Rok 
2013

Rok  
2014 

(do IX )
RAZEM

Zasiłki stałe [zł] 56.193 67.294 86.791 69.211 279.489

liczba świadczeń 170 204 212 168 754

Składki na ubezpie-
czenie zdrowotne za 
osoby pobierające 
zasiłki stałe [zł]

4.366 4.801 5.974 5.149 20.290

liczba świadczeń 126 142 145 130 543

Zasiłki okresowe zł] 20.556 20.263 25.792 15.056 81.667

liczba świadczeń 87 82 94 55 318

Schronienie [zł] 2.004 6.070 5.673 404 14.151

liczba świadczeń 85 363 327 27 802

Posiłki dla dzieci  
w szkole[zł]

36.307 37.403 41.079 18.169 132.958

liczba świadczeń 15.743 16.115 17.482 6.930 56.270

Posiłki dla dzieci  
w szkole z rt.6a 
 i programu osłono-
wego[zł]

1.634 4.653 7.428 1.843 15.558

liczba świadczeń 830 1.626 2.388 487 5.331

Usługi opiekuńcze 
ogółem w tym: spe-
cjalistyczne [zł]

1.795

700

7.672

1.478

7.904

1.640

5.165

1.733

22.536

5.551

liczba świadczeń  
w tym: specjalistyczne

130

25

631

51

636

56

299

55

1.696

187

Inne zasiłki celowe i 
w naturze oraz zasił-
ki celowe  
z programu posiłek 
ogółem [zł]

39.249 49.392 48.490 27.648 164.779

liczba świadczeń 181 198 177 129 685

Zasiłki celowe na 
pokrycie wydatków 
powstałych w wyni-
ku zdarzenia losowe-
go [zł]

--- --- 2.200 --- 2.200

liczba świadczeń --- --- 2 --- 2

Sprawienie  
pogrzebu [zł] 2.660 --- 2.918 --- 5.578

liczba świadczeń 1 --- 1 --- 2

Odpłatność gminy za 
pobyt w domu po-
mocy społecznej [zł]

75.416 82.440 86.293 92.420 336.569

liczba świadczeń 39 41 44 47 171

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW  
O CHARAKTERZE SOCJALNYM

udzielona w okresie od stycznia 2011 r. do września 2014 r.

Wyszczególnienie
Rok 

2011
Rok 

2012
Rok 

2013

Rok 
2014 

(do IX )
RAZEM

Stypendia szkolne  
i zasiłki szkolne [zł]

31.267 24.754 37.623 25.222 118.866

liczba świadczeń 252 206 306 164 928

POMOC ŻYWNOŚCIOWA  
w ramach Unijnego Programu PEAD „Dostarczanie pomocy 
żywnościowej dla najuboższej ludności Unii Europejskiej” 
w okresie od stycznia 2011 r. do kwietnia 2014 r.

Wyszczególnienie
Rok 

2011
Rok 

2012
Rok 

2013

rok 2014 
(do IV) 

w ramach 
programu 

PEAD 
2013

RAZEM

Żywność pozyskana[ 
kg]

10.300 12.057 21.045 4.054 47.456

Liczba osób korzysta-
jących

498 464 595 551 2.108

Wartość pomocy [zł] 18.169 38.628 63.086 13.472 133.355

Wkład gminy [zł] 3.740 3.706 5.234 608 13.288

WYDANE KARTY „RODZINA +” I KARTY 
 DUŻEJ RODZINY

Wyszczególnienie rok 2013 rok 2014 
(do IX ) RAZEM:

Program lokalnyKarta „Rodzina + ” 
liczba rodzin 33 10 43

liczba osób w rodzinach 168 50 218

Program rządowy Karta DUŻEJ 
RODZINYliczba rodzin --- 11 11

liczba osób w rodzinach --- 54 54

POMOC SPOŁECZNA 
W latach 2011-2014 za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej udzielali-

śmy różnych form wsparcia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, Realizując zada-
nia własne gminy oraz zadania zlecone, na opiekę społeczną gmina przeznaczała około 13% swoje-
go budżetu. Oferowano pomoc w formie świadczeń pieniężnych i pomoc w naturze, finansowano pobyt 
mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, dofinansowywano dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach z ro-
dzin o niskich dochodach oraz współfinansowano stypendia socjalne. Mieszkańcy gminy Lipie mogli również korzystać  
z pomocy żywnościowej w ramach Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD. Od 2011 roku pozyskaliśmy  
i wydaliśmy potrzebującym prawie 50 ton żywności. 

W 2013 roku gmina otrzymała dodatkową pomoc 
żywnościową od firmy ZPS „Jamar” Szczepaniak Sp. j. w 
postaci dżemów i koncentratów pomidorowych – 541 kg. 
Wartość pomocy wynosi 3.555 zł. Z pomocy skorzystało 
229 rodzin.
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FUNDUSZ SOŁECKI 

Rok 
realizacji Zadanie  Wysokość 

funduszu Wykonanie

ALBERTÓW i CHAŁKÓW

2011
Wykonanie małego placu zabaw dla dzieci na boisku szkolnym.
 Wymiana drzwi wejściowych do szkoły wraz z montażem. 
Doposażenie świetlicy dla młodzieży przy strażnicy OSP  

13.979,06 nie zrealizowano

2012 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w miejscowości Albertów 13.948,82 13.900,00

2013 Remont i wyposażenie pomieszczenia przy remizie OSP Albertów przeznaczonego na miejsce 
spotkań mieszkańców. 14.125,39 14.045,58

2014 Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej i części bojowej OSP Albertów czyli 
garaż i pomieszczenie wykorzystywane przez strażaków do działań bojowych. 15.112,45 15.112,45

Razem: 57.165,72 43.058,03

BRZÓZKI

2011 Wykonanie utwardzenia pobocza drogi gminnej na odcinku od drogi Natolin – Zimnowoda 
przez miejscowość  Brzózki – kruszywo ,transport i wykonanie 7.013,55 7.012,02

2012 Prace związane z  poboczem i odbudową rowu przy drodze gminnej na odcinku 500  metrów 7.022,68 6.974,10

2013 Brak wniosku - -

2014
Wykonanie mapy do celów projektowych do sporządzenia dokumentacji projektowej 
oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi publicznej Natolin-Brzózki oraz dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej

7.503,75 Zadanie w trakcie 
realizacji

Razem 21.539.98 13.986,12

DANKÓW i TRONINY

2011 Dokończenie remontu świetlicy: wymiana i montaż okien i drzwi, wymiana podłogi, wymiana 
sufitu, tynkowanie ścian 19.287,26 19.286,98

2012 Wykonania projektu remontu chodnika na odcinku 600 metrów
Zakup kostki brukowej, krawężników, obrzeża. 19.209,79 14.209,00

2013 Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Danków i Troniny 18.971,15 18.971,15

2014 Dokończenie linii oświetleniowej w miejscowości Troniny  i Danków 1 lampa.  20.517,26 20.517,26

Razem 77.985,46 72.984,39

GIĘTKOWIZNA

2011 Brak wniosku. - -

2012 Brak wniosku. - -

2013 Brak wniosku. - -

2014 Brak wniosku. -    -

GRABARZE

2011 Brak wniosku - -

2012 Zakup blachy na wymianę pokrycia dachu budynku  dawnej szkoły, obecnie miejsce spotkań 
mieszkańców wsi Grabarze   7.722,53 7.722,00

2013
Zakup blachy, rynien oraz elementów obróbki blacharskiej i materiałów montażowych 
niezbędnych do wymiany dachu budynku dawnej szkoły obecnie miejsca spotkań 
mieszkańców miejscowości Grabarze.

     7.801,67 7.778,00

2014
Remont dachu budynku dawnej szkoły obecnie miejsca spotkań mieszkańców                                                                                                      
-Zakup drewna (łaty, kontrłaty),Okna dachowe-2 sztuki
-Demontaż starych i montaż nowych belek

   8.448,28 Zadanie w trakcie 
realizacji

Razem23.972,48 15.500

Mieszkańcy poszczególnych wiosek są najlepszymi gospodarzami swoich miejscowości, najlepiej wiedzą, jak zadbać 
o ich estetykę czy organizację życia społecznego. Aby mogli realizować własne potrzeby związane z poprawą życia lokalnej 
społeczności, rada gminy w obecnej kadencji corocznie wyodrębniała w budżecie gminy środki na fundusz sołecki. 
Wysokość funduszu przypadającego na poszczególne miejscowości wyliczana była na podstawie wzoru podanego  
w ustawie o funduszu sołeckim, który uwzględnia m.in. liczbę mieszkańców danego sołectwa oraz dochody gminy.   
Kwoty funduszu sołeckiego oraz zadania wykonane z tych środków w latach 2011-2014 przedstawia poniższa tabela.   
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JULIANÓW

2011
Zakup pompy do wody brudnej. Zakup agregatu prądotwórczego. Zakup sprzętu 
nagłaśniającego do przedszkola

10.039,94 10.000,00

2012 Zakup sprzętu na plac zabaw do Przedszkola w Lindowie -zjeżdżalnia, pociąg, huśtawki 10.063,42 10.000,00

2013 Utwardzenie podłoża tłuczniem na działce nr 98/1 pod plac manewrowy przy cmentarzu. 10.079,18 10.066,81

2014 Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze głównej. 10.704,66
Zadanie w trakcie 

realizacji.

Razem 40.887.20 30.066.81

KLEŚNISKA

2011
Wykonanie remontu łazienki w przedszkolu:  wymiana i montaż 2 umywalek i 2 muszli, 
położenie płytek, malowanie. Wymiana drzwi wejściowych do przedszkola.

16.164,79 -

2012
Doposażenie placu zabaw: altana-piaskownica-4 ławeczki. Ogrodzenie placu zabaw, montaż 
ogrodzenia, zakup grilla. Kosiarka spalinowa, kosa spalinowa, zakup piasku do piaskownicy

16.434,52 14.615,71

2013
Remont i wyposażenie kuchni przy świetlicy wiejskiej ”miejsce spotkań lokalnej społeczności” 
w remizie OSP.

  16.596,73 16.596,73

2014
Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej(wymiana okien i drzwi, zakup płytek na korytarze, 
zakup kostki brukowej, naprawa schodów wejściowych, wykonanie barierek ochronnych, 
zakup stołu do tenisa stołowego).Konserwacja i malowanie urządzeń na plac zabaw.

18.050,99 16.128,77

Razem 67.247,03 47.341,21
LINDÓW

2011 Zakup umundurowania dla OSP – mundur, pas bojowy ,buty, hełm. Zakup piły do drewna 10.640,42 10.622,88

2012 Utwardzenie i wyłożenie drogi  wjazdowej kostką brukową do garażu   budynku OSP. 10.521,94 10.520,19

2013
Utwardzenie placu tłuczniem na działce nr 98/12 pod miejsce parkingowe przy gminnej 
drodze dojazdowej do przedszkola i cmentarza.

  10.563,76 10.561,65

2014
Remont dachu budynku nr 38 w Lindowie administrowanego przez Gminę Lipie na działce nr 
100/1.

11.386,81 11.131,61

Razem 43.112,93 42.836,33

LIPIE

2011
Zakup i montaż bram do Domu Kultury. Wykonanie parkingu przy boisku. Wykonanie małego 
placu zabaw przy Szkole Podstawowej

24.440,60 18.757,50

2012
Brak wniosku
(mieszkańcy zdecydowali, ze środki zostaną wykorzystane na rzecz remontu szkoły w Lipiu)

- -

2013
Zorganizowanie i urządzenie placu zabaw dla dzieci przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym  
w Lipiu

24.228,80 24.228,80

2014
Remont, wyposażenie pomieszczenia kuchennego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym  
w Lipiu.

26.236,90 26.235,90

Razem 74.906,30 42.986,30

NAPOLEON

2011
Utwardzenie drogi dojazdowej do pól. Pogłębienie i wyczyszczenie rowów przy drodze 
dojazdowej do pól

7.253,74 7.150,79

2012 Dofinansowanie wykonania dokumentacji drogi Napoleon    „pod lasem”   7.312,27 nie zrealizowano

2013 Dofinansowanie do budowy kanalizacji w miejscowości Napoleon. 7.268,64 nie zrealizowano

2014 Sporządzenie dokumentacji na budowę chodnika we wsi Napoleon   7.713,65
Zadanie w trakcie 

realizacji.
Razem 29.548,30 7.150,79

NATOLIN

2011

Doposażenie placu zabaw – huśtawka ważka , piaskownica, trampolina. Zagospodarowanie 
placu zabaw – ławki , altanka , siatka ogrodzeniowa. Zielona wizytówka wsi – krzewy ozdobne 
,trawa, piasek ,grys na alejkę,  krawężniki

10.448,26 10.149,48

2012
Doposażenie placu zabaw dla dzieci, zakup urządzeń na plac zabaw
-kompleks sprawnościowy, huśtawki, zakup bramek, wraz z siatkami na boisko

10.473,68
10.445,46

2013

1.Remont i modernizacja pomieszczeń w budynku strażnicy mających charakter świetlicy 
wiejskiej miejsca spotkań społeczności/wymiana okien, drzwi, uzupełnienie tynków, wylewki 
oraz położenie wykładziny, zakup stolików itp./
2.Zakup huśtawki drewnianej podwójnej dla młodszych dzieci na plac zabaw.

10.491,07 10.416,34

2014 Remont dachu świetlicy wiejskiej, zakup blachy i akcesoriów do montażu. 11.281,87 11.281,87

Razem 42.694,88 31.022.561
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PARZYMIECHY

2011 Wykonanie parkingu przy boisku sportowym, zakup ławek na boisko 21.232,80 21.232,32

2012
Prace związane z powiększeniem parkingu przy boisku sportowym ”SOKÓŁ”
Doposażenie sali spotkań wiejskich
Dokupienie sprzętu do  zabaw i ćwiczeń do ogrodu przedszkolnego

21.236,95
21.150,17

2013
1. Adaptacja kuchni przy świetlicy spotkań wiejskich w remizie OSP i wyposażenie jej w 
naczynia i sprzęt kuchenny. 2. Wykonanie chodnika z kostki łączącego budynek Szkoły
Podstawowej  i Gimnazjum oraz wyposażenie stołówki i szatni.

21.321,34 21.312,23

2014
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy ulicy Częstochowskiej.
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy ulicy Krzepickiej
Zakupienie  materiałów na budowę chodnika przy ulicy Krzepickiej

23.009,76
Zadanie                    
w trakcie 
realizacji.

Razem 86.800,85 63.694.72

RĘBIELICE SZLACHECKIE

2011
Zakup umundurowania dla OSP. Zakup urządzeń sportowych – bramki do piłki nożnej i kosza
Zakup siatki do bramek, zakup strojów reprezentacyjnych dla mieszkańców

16.068,71 16.005,76

2012
Budowa chodnika-sporządzenie dokumentacji projektowej
Zakup kosza jednosłupowego do piłki koszykowej, zakup kosiarki

15.927,71
15.927,40

2013
1.Budowa chodnika na odcinku drogi nr 2008S od Nr 1 do Nr 12 i od Nr 96  do końca wsi. 
2.Konserwacja,malowanie i zabezpieczenie urządzeń na placu zabaw przy szkole.

16.160,61 16.095,10

2014

Wniosek odrzucony 
Wniosek został odrzucony, ponieważ nie spełniał warunków określonych w art. 4 ust. 2-4 ustawy o 
funduszu sołeckim. Przedsięwzięcie zgłoszone przez Sołtysa nie spełniało obligatoryjnego wymogu 
trzech przesłanek, tj. musiało stanowić zadanie własne gminy, być zgodne ze strategią rozwoju 
gminy oraz służyć poprawie życia mieszkańców. Wyposażenie budynku, do którego gmina nie ma 
tytułu prawnego nie stanowi zadania własnego gminy.

- -

Razem 48.157,03 48.028,26

SZYSZKÓW
2011 Zakup grilla na plac przy strażnicy OSP. Zakup umundurowania dla strażaków 10.352,19 10.275,80

2012 Zakup kosy spalinowej. Wymiana okien i drzwi-miejsce spotkań wiejskich 10.521.94 10.521,00

2013 Wykonanie  oświetlenia przy drodze asfaltowej od Szyszkowa  do Rębielic Szlacheckich 10.539.53 9.594,00

2014 Wykonanie projektu chodnika od strony Rębielic Szlacheckich do końca Szyszkowa-1100m. 11.465,53
Zadanie w  trakcie 

realizacji.

Razem 42.879,19 30.390,80

STANISŁAWÓW

2011 Brak wniosku - -

2012
Sporządzenie dokumentacji projektowej na wymianę wodociągu
z rur  azbestowo-cementowych na wodociąg z rur PE

12.187,11 9.908,22

2013
Remont i modernizacja drogi gminnej dojazdowej do przedszkola i  cmentarza – utwardzenie 
tłuczniem.

12.235,54 12.217,26

2014
Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy drodze przebiegającej przez 
miejscowość Stanisławów, zakup krawężników

13.275,87
Zadanie  w trakcie 

realizacji.

Razem 37.698,52 22.125,48

ROZALIN

2011 Brak wniosku. - -

2012 Brak wniosku. - -

2013
1. Budowa chodnika przy drodze gminnej we wsi Rozalin.
2. Organizacja Majówki w roku 2013 oraz organizacja Dożynek  w roku 2013.

7.607,84 7.600,00

2014 Odtworzenie i odmulenie przepustów przy drodze gminnej w miejscowości Rozalin. 8.317,10 8.317,10

Razem 15.924,94 15.917,10

WAPIENNIK

2011
Kontynuacja ocieplenia świetlicy wiejskiej – izolacja ścian zewnętrznych   
z wymianą 2 okien i parapetów oraz wymianą rynien

11.937,44 11.937,00

2012
Remont i odbudowa 4 kominów dymnych i wentylacyjnych na budynku sali  spotkań 
wiejskich

12.138,85 12.137,64

2013
Wymiana instalacji wodnej, sanitarnej oraz prace remontowe   w toaletach Sali spotkań 
wiejskich w Wapienniku

12.162,86
12.040,15

2014
Przygotowanie projektu budowlanego na przebudowę odcinka drogi  
 gminnej od nr 53 do nr 59.
Remont kuchni i zaplecza kuchennego w budynku świetlicy wiejskiej.

13.118,45 11.406,34

Razem 49.357,60 47.521,13
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ZBROJEWSKO

2011 Wykonanie dojazdu do garażu strażnicy OSP 10.712,47 10.668,90

2012 Utwardzenie drogi gminnej w Zbrojewsku /nad stawami/: tłuczeń, wałowanie 10.763,27 nie zrealizowano

2013 Opracowanie projektu i zakup kostki brukowej oraz obrzeży na budowę chodnika 10.660,67 10.660,67

2014
Wykonanie dokumentacji projektowej  budowy chodnika, zakup kostki brukowej, obrzeży  
i krawężników.

11.570,47
Zadanie  w trakcie 

realizacji

Razem 43.706,88 21.329,57

ZIMNOWODA

2011
Wymiana okien w świetlicy środowiskowej, zakup agregatów prądotwórczych zakup pompy 
pływakowej

18.350,52 16.899,15

2012
Dofinansowanie dokumentacji kartograficzno-geodezyjnej na wymianę rur azbestowych  
w miejscowości Zimnowoda

18.389,27 18.389,27

2013
 1.Zakup mundurów bojowych dla jednostki OSP Zimnowoda. 2.Remont i wyposażenie 
świetlicy w Zimnowodzie przeznaczonejn na miejsce spotkań mieszkańców.

18.510,80 18.373,87

2014
Zakup kosy spalinowej.Wymiana okien w budynku administrowanym przez Urząd Gminy   
w Lipiu, adres Zimnowoda 60,42-164 Parzymiechy

19.913,81         19.799,01

Razem 75.164,40 73.461,30

Nieruchomości nabyte z mocy prawa przez gminę Lipie  
w latach 2011- 10.2014

Rok Liczba działek Powierzchnia [ha]

2011 9 2.0551

2012 14 3.3360

2013 50 39.1464

do 10.2014 27 9.5144

Razem lata  
2011 – 10.2014

100 54.0519

Wśród wymienionych nieruchomości są m.in.:
1.   Działki 1408/1, 1409/3,1410/3,1411/3,1412/3 o łącznej pow. 

0,5829 ha zabudowane budynkami Szkoły Podstawowej  
w Rębielicach Szlacheckich.

2.   Działka nr 98 o pow. 0,0970 ha zabudowana strażnicą OSP  
w  miejscowości Stanisławów.

3.   Działka nr 144/2 o pow. 0,0755 ha zabudowana strażnicą OSP 
w Natolinie.

4. Działka nr 225 o pow.0,2822 ha zabudowana strażnicą OSP  
w Kleśniskach.

W czasie ostatniej kadencji złożono wnioski o komunalizację 
kolejnych 118 działek o łącznej powierzchni 40.7939 ha. Na 
bieżąco podejmujemy także działania w celu zebrania stosow-
nej  dokumentacji do złożenia następnych wniosków.

MIENIE GMINNE 
W okresie od stycznia 2011 roku do października 2014 

roku gmina Lipie odnotowała następujące zmiany w stanie 
mienia komunalnego:
Nieruchomości nabyte – 109, w tym:
−	 Z mocy prawa – 100 nieruchomości (komunalizacja);
−	 Zakup – 5 nieruchomości;
−	 Nabyte w formie zamiany – 3 nieruchomości;
−	 Nabyte w formie darowizny – 1 nieruchomość.
Nieruchomości zbyte:
-  sprzedaż – 1 działka;
-  zbycie w formie zamiany – 2 działki;
- sprzedaż 5 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych 
najemców (4 lokale w budynku położonym w Zbrojewsku 14a  
i 1 lokal w budynku położonym w Lipiu przy ul. Czereśniowej 
10 - nie są to lokale w domach nauczycieli);
- darowizna działki na rzecz OSP Albertów.
Gmina nie sprzedała żadnych budynków szkolnych.

Komunalizacja mienia Skarbu Państwa w latach 2011-2014

W związku ze zmianami ustrojowymi, jakie zaszły w Pol-
sce po 1989 roku, organy administracji rządowej zarządzające 
majątkiem w imieniu Skarbu Państwa, zostały zobowiązane 
do nieodpłatnego przekazania na rzecz gmin nieruchomości  
i mienia ruchomego znajdującego się na ich terenie. Większość 
nieruchomości Skarbu Państwa, które miały uregulowany stan 
prawny i podlegały komunalizacji przez gminę, zostały jej prze-
kazane w niedługim czasie po jej powołaniu w obecnej formie 
administracyjnej. 

Pozostałe, stanowiące w większości działki o nieuregulo-
wanym stanie prawnym, komunalizowane są na wniosek gmin. 
O nabyciu ich przez gminę z mocy prawa decyduje Wojewoda 
Śląski w formie decyzji. Proces przejmowania nieruchomości 
o nieuregulowanym stanie prawnym jest czasochłonny, gdyż 
przed rozpoczęciem komunalizacji należy podjąć dodatkowe 
czynności, aby ich stan prawny uregulować. W latach 2011-
2014 podjęto szereg takich działań, wskutek czego gmina Lipie 
nabyła nieodpłatnie z mocy prawa 100 działek o łącznej po-
wierzchni ponad 54 hektary.

Wójt Gminy Lipie

składa podziękowania 

właścicielom firmy KIEPUREX za udostępnienie zakładu  
w Wapienniku na potrzeby ćwiczeń ogólnogminnych  

„na obiekcie” jednostek OSP gminy Lipie 

Panu Zbigniewowi Bystrzykowskiemu, Komendantowi 
 Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lipiu, 

 za zorganizowanie ćwiczeń
oraz

Członkiniom KGW w Wapienniku za przygotowanie  
poczęstunku dla uczestników
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W 2011 roku z inicjatywy Wójta 
Gminy Lipie odbyło się spotkanie, w trak-
cie którego ustalono wstępną koncep-
cję zbiornika w Dankowie. W spotkaniu 
oprócz władz i pracowników ze ŚZMiUW 
obecna była Aleksandra Banasiak, Czło-
nek Zarządu Województwa Śląskiego. 
Wstępne ustalenia przewidywały, że  
w Dankowie może powstać 35 hektarowy 
zbiornik przepływowo-zaporowy o głębo-
kości ok. 1,5 metra i pojemności 5300m2. 

15 lutego 2011 r. Zarząd Wojewódz-
twa Śląskiego przyjął uchwałę, na podsta-
wie której przyznał środki na opracowanie 
koncepcji budowy zalewu, która umożliwi 
wybór optymalnych rozwiązań technicz-
nych, uwzględniających szczególne wa-
runki terenowe. W lipcu ŚZMiUW podpisał 
umowę z pracownią projektową. 

26 września 2011 r. w Sali OSP w Dan-
kowie odbyło się drugie spotkanie z miesz-
kańcami Dankowa dotyczące budowy 
zbiornika wodnego. Z mieszkańcami spo-
tkała się Aleksandra Banasiak, ówczesny 
Członek Zarządu Województwa Śląskiego, 
Joanna Ślusarczyk i Tomasz Mainka, odpo-
wiednio dyrektor ŚZMiUW w Katowicach  
i dyrektor ds. technicznych, przedstawi-
ciele ŚZMiUW Oddziału w Częstochowie 
oraz Jerzy Kołomak – projektant zalewu. 
Na spotkaniu zaprezentowano dwa wa-
rianty koncepcji przyszłego zalewu.

W październiku 2011 r. opracowa-
no wstępny projekt studium koncepcyj-
nego budowy zbiornika retencyjnego 
i suchego polderu w dolinie rzeki Liswar-
ty. Wykonawcą była firma Melioprojekt. 

W 2012 roku ujęto budowę zbiorni-
ka w Dankowie w Strategii Rozwoju Gmi-
ny Lipie.

10 lutego 2012 r. Śląski Zarząd Me-
lioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach 
ogłosił przetarg na opracowanie doku-
mentacji technicznej dla zadania pn.: „

w Częstochowie – Tadeusz Stelmach oraz 
pracownicy Oddziału, projektant zale-
wu Jerzy Kołomak wraz z pracownika-
mi firmy Melioprojekt z Sieradza, a także 
rzeczoznawca majątkowy – Stanisław 
Hulbój. Na spotkaniu przedstawiono 
projekt zalewu. Omówiono również za-
sady odszkodowań dla mieszkańców  
z tytułu wywłaszczenia ich nierucho-
mości pod budowę zalewu na rzecz 
Skarbu Państwa. Kolejne dwa spotka-
nia z mieszkańcami odbyły się w 2014r. 

Zalew w Dankowie na przestrzeni kil-
ku lat uwzględniany był w kilku różnych 
ogólnopolskich programach związanych  
z gospodarką wodną. W bieżącym roku 
Unia Europejska zakwestionowała zgod-
ność z Ramową Dyrektywą Wodną Pro-
gramu dla Odry, w którym zalew był ujęty. 
W miejsce Programu dla Odry, utworzono 
nowy - Masterplan dla dorzecza Odry, któ-
ry pomyślnie oceniono pod względem 
zgodności z Dyrektywą Wodną Unii Eu-
ropejskiej, a w sierpniu br. został zatwier-
dzony przez Radę Ministrów.  Obecnie 
czekamy na dalsze decyzje właściwych 
organów w tej sprawie.

Koszty opracowania koncepcji 
projektowej oraz dokumentacji projek-
towo – kosztorysowej zbiornika reten-
cyjnego, pokrył Skarb Państwa oraz Sa-
morząd Województwa Śląskiego, koszt 
tych prac wyniósł nieco ponad milion 
złotych. W związku z budową zalewu 
gmina Lipie nie wydatkowała środków 
ze swojego budżetu. Podejmowaliśmy 
natomiast wszelkie możliwe starania, 
aby inwestycja była realizowana, po-
nieważ jest bardzo potrzebna miesz-
kańcom.  

OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA 
Przed siłami natury trudno się zabezpieczyć, jednak trzeba podjąć wszelkie możliwe działania, aby zminimali-

zować ich negatywne skutki. W gminie Lipie największym zagrożeniem jest powódź, która zagraża bezpieczeństwu 
mieszkańców z miejscowości położonych wzdłuż rzeki Liswarty oraz powoduje dotkliwe straty materialne. Na rozmiary 
powodzi i jej skutki można wpływać podejmując odpowiednie działania, do których należy między innymi budowa 
zbiorników retencyjnych oraz budowa wałów przeciwpowodziowych. Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych  
w Katowicach podjął się realizacji dwóch takich inwestycji na terenie gminy Lipie. Pierwszą z nich jest budowa zbiorni-
ka retencyjnego i suchego polderu zalewowego w Dankowie, a drugą modernizacja starych i budowa nowych wałów 
przeciwpowodziowych w Zbrojewsku.

ZBIORNIK RETENCYJNY W DANKOWIE

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe 
wsi Danków poprzez budowę zbiornika 
retencyjnego i polderu przeciwpowo-
dziowego, gm. Lipie pow. Kłobuck, woj. 
śląskie”. Rozstrzygnięta została kwestia 
opracowania projektu zalewu. W ramach 
projektu wykonawca miał uwzględnić 
rozwiązania zawarte w studium koncep-
cyjnym, które wyznaczało główne zało-
żenia projektu, ale nie przesądzało o jego 
ostatecznej wersji. Zakładano, bowiem że 
w wyniku analizy terenu i szczegółowych 
badań hydrogeologicznych, pierwotny 
plan zbiornika ulegnie pewnej korekcie. 

W czerwcu 2012 r. opracowana zo-
stała opinia geotechniczna dla potrzeb 
budowy zbiornika retencyjnego i polde-
ru przeciwpowodziowego w Dankowie. 
W lipcu 2012 r. odbyły się  prace tereno-
we w Dankowie. Wykonywano pomiary 
terenu, inwentaryzacje istniejącej infra-
struktury i badania geologiczne w celu 
określenia występujących warunków 
gruntowo-wodnych dla posadowienia 
budowli hydrotechnicznych, takich jak za-
pory, obwałowania, jazy i przepusty.

6 marca 2013r. - Regionalny Dyrek-
tor Ochrony Środowiska w Katowicach 
wszczął postępowanie w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowa-
niach dla przedsięwzięcia „Budowa zbior-
nika retencyjnego i suchego zbiornika prze-
ciwpowodziowego - polderu zalewowego 
w dolinie rzeki Liswarty wraz z zabezpie-
czeniami przeciwpowodziowymi wsi Dan-
ków, gm. Lipie pow. Kłobuck, woj. śląskie”.  
W lipcu 2013 r. powstał Raport o oddziały-
waniu inwestycji na środowisko.

18 lipca 2013 r. w remizie OSP  
w Dankowie odbyło się trzecie spotka-
nie z mieszkańcami w sprawie zalewu. 
W spotkaniu udział wzięli: Dyrektor Ślą-
skiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych – Artur Podlejski; Z-ca Dyrek-
tora ds. Technicznych ŚZMiUW – Tomasz 
Mainka; Kierownik Oddziału ŚZMiUW
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KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU GMINY LIPIE
Do zadań gminy, które szczegółowo określa ustawa o samorządzie gminnym, należą  sprawy związane z krzewieniem do-
robku kulturalnego i historycznego jednostki oraz jej promocją. Wykonywanie tych zadań ma służyć realizacji rozwoju 
lokalnego. W latach 2011–2014 podjęto szereg różnorodnych działań, które miały na celu budowanie tożsamości gminy 
Lipie, kształtowanie jej pozytywnego wizerunku, informowanie o regionie i ukazywanie jego atrakcyjności.

Insygnia herbowe
Jednym z podstawowych elementów budujących wizerunek gminy jest herb. Uży-

wany na flagach i pieczęciach stanowi znak rozpoznawczy danej społeczności. Gmina 
Lipie szczyci się tym symbolem samorządowej tożsamości od 11 marca 2012 roku, 
kiedy to Rada Gminy uroczyście podjęła uchwałę o ustanowieniu herbu, flagi, baneru  

 i pieczęci gminy Lipie.  Herby jednostek samorządu terytorialnego są tworzone w zgo-
dzie z zasadami heraldyki i miejscową tradycją historyczną. Symbolika naszego herbu nawiązuje do charak-
terystycznej nazwy „Lipie”, do krajobrazu i topografii gminy oraz do jej tradycji historycznych. Centralnym 

elementem naszego godła jest stylizowane drzewo lipy, pod którym widnieje wyobrażenie meandrującej rzeki Liswarty, mającej 
od wieków duże znaczenie dla rozwoju osadnictwa na tutejszych ziemiach. Awdaniec lub tzw. Łękawica, czyli godło herbowe rodu 
Warszyckich, nawiązuje do bogatej historii gminy i zasłużonego dla ziemi lipskiej rodu Warszyckich. Podczas ich panowania, od 
schyłku XVI wieku do lat trzydziestych XVIII w, Danków i okoliczne miejscowości przeżyły lata prawdziwego rozkwitu i świetności.  

Różnorodne formy komunikacji 

 Honorowy Obywatel Gminy Lipie

W historii gminy Lipie w obecnej kadencji po raz pierwszy przyznano tytuły Ho-
norowego Obywatela Gminy Lipie. Stanowią one wyraz najwyższego wyróżnienia i 
uznania, jakie władze samorządowe mogą złożyć ludziom szczególnie zasłużonym 
dla dobra i rozwoju lokalnej wspólnoty. Tytuł przyznawany jest wybitnym osobom, 
które swoją pracą oraz postawą pozostawiły trwały ślad w historii i wizerunku gminy. 
Pierwszym Honorowym Obywatelem GminyLipie, 25 września  2011 roku, na wnio-
sek Wójta Bożeny Wieloch, został śp. Ks. Kanonik Czesław Chwał, wieloletni pro-
boszcz Parafii Danków. Natomiast 26 czerwca 2014 roku Rada Gminy Lipie nadała ten zaszczytny tytuł 
Ks. Prałatowi Tadeusz Klimowiczowi, proboszczowi Parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła, w trzydziestą 
rocznicę posługi duszpasterskiej dla społeczności parafialnej w Parzymiechach.

PIECZĘĆ GMINY LIPIE załącznik nr 4
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Dbałość o dobry wizerunek gminy, zarówno na szczeblu lokalnym jak i ponadlokalnym, oznacza 
dla nas stały kontakt z mieszkańcami i innymi osobami zainteresowanymi gminą. W celu informo-
wania o bieżącej działalności samorządu oraz o jego perspektywicznych zamierzeniach, w 2011roku 
utworzyliśmy  nową stronę internetową gminy. Stanowi ona aktualne źródło wiedzy o urzędzie  
i jednostkach organizacyjnych gminy, aktach prawa miejscowego, inwestycjach, realizowanych pro-
jektach oraz ważnych gminnych wydarzeniach. Jednocześnie, poprzez prezentację historii gminy, jej 
bogactwa przyrodniczego, architektury czy lokalnych firm, portal służy promocji gminy i zachęca do 
bliższego jej poznawania.  Od 2011 roku wydajemy również bezpłatny biuletyn informacyjny, w któ-
rym publikujemy ważne dla mieszkańców informacje.  Realizując zasadę jawności życia publicznego, 
na stronie BIP na bieżąco zamieszczamy informacje o działaniach samorządu i pracy urzędu.  Kolejnym 
instrumentem polityki informacyjno-promocyjnej jest fanpage gminy, uruchomiony na portalu spo-
łecznościowym Facebook.  W zakresie przekazywania informacji o gminie współpracujemy również  

z lokalnymi środkami masowego przekazu. 

Folder turystyczno-promocyjny 
W ubiegłym roku wydaliśmy obszerny folder promocyjny gmi-

ny Lipie. Wydawnictwo zawiera szereg informacji dotyczących naszej 
gminy i jest uzupełnione piękną oprawą graficzną, podkreślającą 
atrakcyjność turystyczną naszych terenów. Opracowanie to jest wy-
jątkowe w dotychczasowym dorobku wydawnictw naszej gminy. 
W sposób rozbudowany ukazuje historię i dzień dzisiejszy naszego 
regionu, przedstawia lokalne osobliwości, specjalności i atrakcje. Na 
wydawnictwo gmina pozyskała dofinansowanie unijne z PROW. 
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Corocznie od 2011 roku gmina organizuje obchody Święta Niepodległości. Podczas tego wydarzenia Wójt Gminy przyznaje 
specjalne wyróżnienia osobom, organizacjom i przedsiębiorstwom, które wyróżniają się swoją postawą i aktywnością społeczną 
oraz swoimi działaniami promują naszą Małą Ojczyznę. Do tej pory przyznano 45 takich wyróżnień.  Święto Niepodległości jest 
także okazją do promocji zdolnej młodzieży, która za swoje osiągnięcia w nauce, sporcie i działalności artystycznej, otrzymuje jed-
norazowe stypendia Wójta Gminy Lipie. Razem z uczniami nagrodzonymi 
w tym roku liczba przyznanych stypendiów to 116.

W podejmowanych działaniach staramy się promować i prezento-
wać twórczość osób, związanych z naszą gminą.  Od 2012 roku cyklicznie 
przeprowadzamy konkurs recytatorski, którego celem jest promocja twór-
czości Heleny Chłopek, poetki wywodzącej się z Rozalina. Oprócz celu za-
sadniczego, konkurs ten stał się także doskonałym sposobem prezentacji 
twórczości współczesnych literatów – amatorów naszego regionu.

W ubiegłym roku nasza gmina była gospodarzem III Forum Rekonstruk-
cji Obiektów Historycznych.  Ta ważna konferencja naukowa zgromadziła na 
lipskiej ziemi wielu przedstawicieli instytucji naukowych z całego kraju. Małym 
gminom rzadko udaje się zainteresować swoimi zasobami środowiska naukowe 
i opiniotwórcze. Organizacja tej konferencji dała nam właśnie taką możliwość 
i stanowiła doskonałą okazję do szerokiej prezentacji historycznego dziedzic-
twa naszej gminy. Corocznie, w rocznicę wybuchu II wojny światowej, poprzez 
organizację patriotyczno-religijnych uroczystości, staramy się ukazać wojenną 
kartę gminnej historii oraz uczcić bohaterstwo mieszkańców gminy w walce  
z okupantem.

W okresie ostatnich czterech lat na terenie naszej gminy odbyło się wiele różnorodnych imprez sportowych. Były to turnieje, 
zawody i mistrzostwa o zasięgu gminnym, powiatowym, regionalnym i krajowym. Uczestniczyli w nich sportowcy w różnym wieku, 
którzy uprawiają różne dyscypliny sportu. W sumie przez cztery lata imprezy zgromadziły prawie 7000 uczestników. Aby podkreślić 
ważną rolę aktywności fizycznej i w jeszcze większym stopniu zachęcić mieszkańców do uprawiania sportu, w styczniu 2014 roku 
zorganizowano I Gminną Galę Sportu. Wydarzenie to stało się także okazją do podsumowania działalności sportowej w gminie 
Lipie oraz wyróżnienia najlepszych i najbardziej zasłużonych gminnych sportowców.   

W latach 2011-2014 gmina Lipie była organizatorem bądź 
współorganizatorem wielu lokalnych imprez. Wydarzenia te sta-
nowią nie tylko ważny element konsolidacji lokalnego środowiska, 
ale są też istotnym elementem promocji naszej gminy, zarówno 
wśród przyjezdnych, jak i samych mieszkańców.  

Imprezą najbardziej rozpoznawalną, 
która niezmienne od trzech lat przyciąga 
tłumy gości jest Jarmark nad Liswartą „Do-
bre, bo swojskie”. To niezwykle widowisko-
we przedsięwzięcie, organizowane z wiel-
kim rozmachem u podnóża dankowskich 
murów obronnych, corocznie niesie ze sobą 
przekaz o bogatej historii, niezwykłej przyrodzie, żywych tradycjach i no-
woczesności naszej gminy. Dużym atutem jarmarku jest ogromne spo-
łeczne zaangażowanie, jakie każdego roku towarzyszy jego organizacji. Pomysł imprezy narodził się  
w 2011 roku. Wtedy też rozpoczęliśmy starania o jej dofinansowanie 

ze środków unijnych i wpisanie do kalendarza imprez Sekre-
tariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Woje-
wództwa Śląskiego.  

Organizacja imprez regionalnych
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 W bieżącym roku gmina wznowiła wydanie książki Walerego 
Przyborowskiego „Rycerz Mora”. Na podkreślenie zasługuje fakt, że jej 
podstawę stanowił oryginał powieści z 1897 roku, który przetrwał do na-
szych czasów.   Praktycznie niedostępna na rynku wydawniczym książka 
dla gminy Lipie jest szczególnie ważna. W jej fikcyjnej fabule autor ujmu-
je prawdziwą historię, osnutą na tle dziejów Polski i związaną z bohater-
ską obroną tutejszych ziem przed szwedzkim najeźdźcą. Akcja powieści 
rozgrywa się na terenie naszej gminy i gmin ościennych.  Występują w niej 
barwne opisy wydarzeń poprzedzających obronę Jasnej Góry. Pisarz, obok 
fikcyjnych bohaterów wprowadził do powieści, postacie historyczne naszego 
regionu, m.in. Stanisława Warszyckiego.  Ukazał także realia społeczno-poli-
tyczne i obyczajowe ówczesnych czasów oraz bogactwo przyrodnicze naszych okolic. Publikacja ma charakter innowacyjny  
i stanowi ważny element budowania tożsamości lokalnej. Fabuła powieści stała się również wiodącym motywem historycznym te-
gorocznego Jarmarku nad Liswartą. Przez dwa dni rycerze-aktorzy przedstawili barwne sceny, nawiązujące do wydarzeń opisanych 
w książce. Na wydanie powieści pozyskaliśmy środki unijne z PROW.

„Rycerz Mora”- historyczny bohater naszej ziemi

 Kronika zdarzeń w ewidencji 
ludności za lata 2011   -  2014

Rok 
2011

Rok 
2012

Rok 
2013

Rok 2014
wg. stanu 
na 30.09

Liczba 
mieszkańców,  
w tym:
  
Mężczyzn 

Kobiet

6549 6531 6494 6503

3231

3318

3209

3322

3203

3291

3212

3291
Zameldowania na 
pobyt stały  
i czasowy

143 155 125 85

Zgłoszenie pobytu 
czasowego poza 
gminą

141 144 124 79

Wymeldowanie  
z pobytu stałego  
i czasowego

75 96 95 47

Urodzenia 55 71 59 53

Małżeństwa 85 66 78 78

Rozwody, separacje 13 13 12 5

Zgony 69 86 87 42

Wydane dowody 
osobiste 321 421 438 402

Uprawnionych do 
głosowania,

w tym dopisanych 
na wniosek

5341 5325 5327 5354

17 17 12 11

Dane statystyczne z USC 
W tutejszym urzędzie USC sporządzono ogółem następujące 
akty stanu cywilnego:

 2011r. 2012r. 2013r. do 09.2014r.

Akty urodzenia 4 3 2 3

Akty małżeństwa 50 32 37 51

Akty zgonu 45 57 47 17
akty powyższe dotyczą zdarzeń zaistniałych tylko na terenie 
gminy Lipie

W latach 2011-2014:  

•	 wydano ok. 4300 odpisów aktów stanu cywilnego, w tym 
skróconych, zupełnych oraz wielojęzycznych.

•	 wydano 128 zaświadczeń do ślubów konkordatowych;  
z zawartych łącznie 170 małżeństw ok. 1/3 stanowią śluby 
cywilne.

•	 wydano 4 decyzje o zmianie imion i nazwisk oraz 3 posta-
nowienia o powrocie do nazwiska panieńskiego po roz-
wodzie.

•	 Sporządzono 3 uznania ojcostwa dziecka poczętego  
a nienarodzonego oraz 2 zwykłe uznania ojcostwa.

•	 Liczba transkrypcji, czyli umiejscowienia aktów stanu cywil-
nego zdarzeń zagranicznych – do polskich ksiąg stanu cy-
wilnego – 22. Transkrypcje dotyczą przede wszystkim aktów 
dzieci urodzonych w innych państwach – dla nadania im Nr 
PESEL w Polsce i meldunku. Małżeństwa zawierane za grani-
cą też umiejscawiane są w polskich księgach USC.

•	 Zorganizowano w tutejszym USC, na Sali ślubów Jubileusz 
„ZŁOTYCH GODÓW” dla 57 par Jubilatów oraz Jubileusz 
100–latki  (w jej domu rodzinnym).

•	 Sporządzono 15 testamentów
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Epitafium 
Rok założenia 2003 

Usługi pogrzebowe i kwiaciarnia 

Oferujemy: 
obsługa pogrzebu 
wieńce i wiązanki 
chłodnia  
bukiety okolicznościowe  

 
obsługa całodobowa,  
korzystne ceny do negocjacji 
 
Lipie ul. Częstochowska 184,  
tel. 34 318 84 13, 693520374 
epitafium.mrowiec@onet.pl 

Zadłużenie gminy
Poziom zadłużenia gminy Lipie jest na bezpiecznym po-

ziomie i kształtuje się w sposób prawidłowy. Stan zadłużenia 
gminy na 31 grudnia 2010 r. wyniósł 5.877.913,97 zł, co sta-
nowiło 34,6% dochodów naszego budżetu. Stan zadłużenia 
gminy na 30 czerwca 2014 r. wynosi 6.626.804,40 zł. Stanowi 
to 33,6% dochodów naszego budżetu. Planowane obligacje, 
które są zamiennym instrumentem pozyskiwania kapitału ze-
wnetrznego, zostaną uruchomione do końca 2014 r. i będą 
przeznaczone na inwestycje oraz na spłatę wcześniej zacią-
gniętych kredytów i pożyczek. Zadłużenie na 31 grudnia 2014 
r. będzie się kształtowało na obecnym poziomie. 

STANOWISKO WÓJTA GMINY LIPIE

W związku z publikacją artykułu w „Gazecie Kłobuckiej” 
Nr 43 z 24.10.2014 r. o wysokości kosztów administracji w po-
szczególnych gminach, Wójt Gminy Lipie informuje, że na 
wysokość kosztów administracji w gminie Lipie, oprócz 
kosztów wynagrodzeń urzędników oraz kosztów utrzyma-
nia pracy urzędu, które to koszty są zbliżone pod wzglę-
dem poziomu do innych gmin, składają się także inne 
kategorie kosztów. Należą do nich: koszty utrzymania pracow-
ników interwencyjnych, koszty zatrudnionych pracowników 
realizujących ze skazanymi prace na rzecz gminy, koszty wy-
nagrodzeń pracowników byłego Gminnego Zespołu Oświaty.  
W tej grupie zawarto także koszty działań, które nie są za-
liczane do inwestycji, a do działań bieżących, np. remont 
parkingu przed budynkiem Urzędu. W wielu innych gmi-
nach zespoły ds. oświaty i zakłady budżetowe funkcjonu-
ją jako odrębne jednostki. Koszty ich działań ujmowane są 
wtedy na odrębnych kontach. U nas te koszty, choć nie są 
duże, wliczają się na konto wydatków administracyjnych. 
Nie należy więc utożsamiać kosztów administracji na-
szej gminy z administracją pojmowaną tylko jako urząd  
i jego pracownicy.

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego 

Związku OSP RP w Lipiu Bożena Wieloch 

wyraża podziękowania

wszystkim członkom jednostek OSP gminy Lipie, 

a w szczególności Komendantowi  Gminnemu ZOSP RP  
w Lipiu, Zbigniewowi Bystrzykowskiemu; Wiceprezesowi 
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lipiu, Mariuszowi 
Patockiemu oraz Członkowi Prezydium Zarządu Oddziału  

Gminnego ZOSP RP w Lipiu, Karolowi Węzikowi. Podzięko-
wania kieruje również do Przewodniczącego Rady Powiatu, 

Zbigniewa Pilśniaka; Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP w Kłobucku, Henryka Kiepury; Komendanta Pań-

stwowej Straży Pożarnej w Kłobucku, Zbigniewa Desperaka 


