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***
28 maja 2012 r. w Urzędzie Gminy w Lipiu odbyło się 

spotkanie Starosty Powiatu Wieluńskiego, Starosty Powiatu Kło-
buckiego, Przewodniczącego Rady Powiatu w Kłobucku, Wójta 
Gminy Pątnów oraz Wójta Gminy Lipie. Tematem spotkania był 
remont drogi Giętkowizna – Załęcze. Strony podtrzymują wolę  
i gotowość realizacji wspólnego projektu budowy drogi do 
2014 r.

***
Wykonano nową dokumentację projektową termo-

modernizacji Gminnego Domu Kultury w Lipiu, w której za-
planowano nowe źródło ciepła (pompę ciepła). Prace przy GOK 
będą podzielone na dwa etapy: I - Termomodernizacja obiektu  
i wymiana instalacji elektrycznej i grzewczej, II - Instalacja pom-
py ciepła. Przez 11 dni na terenie naszej gminy odbyła się zbiór-
ka zużytych opon. W sumie zebrano ponad 80 ton. 

***
Na ternie gminy zamontowano trzy tablice powital-

ne: przy wjeździe od strony Kłobucka, Krzepic i Smolarzy. Dwa 
kolejne, które są już wykonane będą zamontowane na granicy  
z gminą Działoszyn (Grabarze) i na granicy z gminą Rudniki (Kle-
śniska).  Ich montaż uzależniony jest od otrzymania stosownej 
decyzji zezwalającej od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  
i Autostrad. Sukcesywnie będą zamontowywane kolejne wita-
cze. 

***
30 maja br., w tut. urzędzie odbyło się spotkanie z soł-

tysami naszej gminy. Na spotkaniu dokonano analizy dotych-
czasowych statutów sołectw oraz przedstawiono do konsultacji 
społecznych projekty nowych statutów. Ustalono również har-
monogram spotkań z mieszkańcami w sprawie realizacji fundu-
szu sołeckiego na 2013 rok i projektów statutów sołectw.

***
14 czerwca 2012 roku w GOK w Lipiu odbyło się ze-

branie dyrektorów i nauczycieli naszej Gminy poświęcone 
organizacji nowego roku szkolnego 2012/2013. Na spotkaniu 
przedstawiono projekty organizacyjne, wysokość subwencji 
oświatowej oraz ilość uczniów. Zaprezentowano również po-
noszone koszty oraz zmiany w regulaminie wynagradzania od  
1 lipca 2012 r.

W skrócie
Przetarg na zakup energii elektrycznej rozstrzygnię-

ty - 18 czerwca 2012 r wybrano dostawców energii elektrycz-
nej na potrzeby gminy Lipie. Od 1 sierpnia br. dostawcą energii 
elektrycznej na oświetlenie dróg będzie firma IDEON z Katowic, 
natomiast dostawcą energii na potrzeby obiektów należących 
do gminy firma Tauron z Krakowa. Dzięki przeprowadzonemu 
przez gminę Lipie postępowaniu przetargowemu spodziewa-
ne oszczędności przy zakupie energii będą wynosiły ok . 20 %.       

***
Jesteśmy w trakcie przygotowywania dokumentacji pro-

jektowej dot. ogrodzenia parku w Parzymiechach. Na chwi-
lę obecną mamy sporządzoną mapę do celów projektowych. 
Dokumentacja projektowa zostanie przedłożona Wojewódz-
kiemu Konserwatorowi Zabytków celem uzyskania stosownej 
zgody.  Po uzyskaniu zgody Gmina będzie mogła złożyć wnio-
sek o wydanie pozwolenia na budowę ogrodzenia i przystąpić 
do opracowania koncepcji zagospodarowania terenu parku.  
Z LGD możemy wykorzystać około170 tys. z przeznaczeniem na 
modernizację parku. Projekt w tym zakresie będzie złożony we 
wrześniu tego roku.

***
Rozpoczęły się prace projektowe dotyczące budowy 

drogi dojazdowej do pól w Zbrojewsku. Na tę drogę gmina 
otrzymała dofinansowanie z FOGR-u na kwotę 105.000,00 zł.

***
21 czerwca odbył się przetarg na sprzedaż szkoły w Al-

bertowie. Nikt nie zgłosił się do przetargu. Cenę wywoławczą 
ustalono na kwotę 304.112,00 zł netto. Będziemy przeprowa-
dzać drugi przetarg, jednak nie wcześniej niż przed upływem 
miesiąca i nie później niż sześciu miesięcy. Cena najprawdopo-
dobniej musi być niższa, jednak o tym zdecydujemy podczas 
spotkania z radą sołecką Albertowa.

***
 18 maja 2012 r. w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie 

dotyczące opracowania Portalu Edukacyjnego na stronie in-
ternetowej Gminy Lipie.  W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy 
oraz wybrani nauczyciele ze wszystkich szkół naszej gminy oraz 
wybrani pracownicy Urzędu. Podczas spotkania ustalono i za-
projektowano poszczególne elementy portalu. 

Informacja Wojta Gminy Lipie
o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Lipie

 Na podstawie art. 11 pkt 1 i art. 27 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) oraz na podstawie  art. 39 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko  
(Dz.U. Nr 199 poz.1227 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lipie 

uchwały  Nr X/48/2007 z dnia 10 sierpnia 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipie, przyjętego uchwałą nr 179/XXVI/2001  

z dnia 28 grudnia 2001 r.
 Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski dotyczące zmiany studium. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie 

Urzędu Gminy Lipie, w terminie do dnia 23.07.2012r.Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
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sił specjalnych i nowoczesnych samochodów, będą strzelnice  
i wiele innych atrakcji. W tym dniu będziemy także degustować 
ze swojskiego stołu lokalne potrawy przygotowane przez panie  
z KGW i mieszkańców poszczególnych wiosek.  Mając na uwa-
dze, że w sobotę przypada 1 września – rocznica wybuchu  
II wojny światowej, Jarmark rozpocznie się przy moście w Dan-
kowie odsłonięciem i poświęceniem kamienia upamiętniają-
cego walki 19 Pułku Ułanów Wołyńskiej Brygady Kawalerii, do 
jakich doszło na terenie naszej gminy. 

Niedziela to na początek barwny korowód na czele z uła-
nami, rycerzami, orkiestrą dętą, paniami w ludowych strojach  
z dożynkowymi wieńcami i jednostkami straży, który przejdzie  
z GOK-u na wały przy kościele w Dankowie, aby uczestni-
czyć tam w uroczystej mszy polowej. Mszę z udziałem re-
konstrukcyjnej grupy Pułku Ułanów i Szlacheckich Straży 
Honorowych, zakończoną salwami armatnimi, odprawi pro-
boszcz dankowskiej parafii, ks. Kanonik Henryk Dusza. Po 
mszy, na której poświęcone zostaną wieńce dożynkowe, 
nastąpi przejście na boisko oraz uroczyste otwarcie drugie-
go dnia Jarmarku przez Wójta, Bożenę Wieloch, połączone  
z wybiciem historycznej monety. Centralnym punktem niedziel-
nego programu będzie Wielkie Gotowanie Staropolskiego Dan-
kowskiego Bigosu. Potrawę w ogromnym, biesiadnym garnku 
przygotuje znany z telewizyjnego programu Ostoja, Grzegorz 
Russak.  Mamy nadzieję, że gotowanie relacjonowane na żywo 
przez kucharza, który podaje przepis, składniki i opisuje kolej-
ność czynności, będzie dla przybyłych atrakcyjne, szczególnie, 
że tuż po nim nastąpi bezpłatna degustacja przygotowanej po-
trawy. Ale to nie wszystko co będziemy smakować tego dnia.   
Specjalną kulinarną niespodziankę przygotują rycerze, którzy 
oprócz pokazów walk rycerskich, prezentacji uzbrojenia for-
macji dawnej Rzeczpospolitej, nauki fechtunku i licznych kon-
kursów będą częstowali nas średniowiecznymi chlebkami tzw. 
podpłomykami, na bieżąco wypiekanymi w ich osadzie. Panie 
z KGW przygotują nasze produkty lokalne. Popróbujemy piero-
gów prosto z pieca, ziemniaków nadziewanych kaszą i grzybami, 
chleba Sitka oraz marchwioka. W programie artystycznym tego 
dnia zaprezentuje się m.in. zespół folklorysty Czeremcha,  grupa 
wokalna  Jantarki, swój koncert da Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
z Lipia, a amazonki z 19 Pułku Ułanów z Opola wykonają Kadryla 
(widowiskowy taniec, w którym udział bierze kilkanaście koni, 
prowadzonych w rytm specjalnie skomponowanej muzyki). Dla 
zgromadzonej publiczności zaśpiewa również Andrzej Rybiński.       

Podczas dwóch dni Jarmarku opisanym wyżej atrakcjom 
towarzyszyć będą wystawy i kiermasze oraz warsztaty rękodzie-
ła artystycznego. Będą stoiska z biżuterią, ceramiką, wyrobami 
szydełkowymi, wyrobami z wikliny, drewna, bibuły itp. Swoje 
wyroby zaprezentują  także lokalni producenci. Przewidujemy 
wiele atrakcji dla dzieci, takich jak: kącik Zaczarowana Kraina,  
w ramach którego będą zabawy taneczne, konkursy z nagro-
dami, malowanie twarzy, bańki mydlane. Będą też zjeżdżalnie, 
zamki, kule wodne itp.

Na czas imprezy zabezpieczyliśmy namioty, stoiska gastro-
nomiczne, ochronę, zabezpieczenie sanitarne i medyczne oraz 
profesjonalną scenę. Szczegółowy program już wkrótce na pla-
katach. 

Organizacja takiej imprezy to wielkie wyzwanie logistycz-
ne. Już dziś dziękujemy wszystkim zaangażowanym. Serdecznie 
zapraszamy mieszkańców  do licznego uczestnictwa w Jarmar-
ku. 

We wrześniu spotkajmy 
się nad Liswartą! 

Artyści, rycerze, walki na miecze, konkurs kozac-
kiego siłacza, wielkie gotowanie staropolskiego bigosu,  
lokalne talenty znane z telewizji, sarmackie zabawy, smacz-
ne staropolskie podpłomyki, degustacje tradycyjnych re-
gionalnych potraw, rącze ułańskie rumaki, zjeżdżalnie, 
dmuchane zamki – takie i wiele innych atrakcji przygotowa-
liśmy dla mieszkańców gminy na pierwszy weekend wrze-
śnia. 

W sobotę i niedzielę, tj. 1 i 2 września na terenie na-
szej gminy odbędzie się duża impreza plenerowa pod nazwą  
Jarmark nad Liswartą „Dobre, bo swojskie”. Na jej organi-
zację gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich, przyznanych przez Urząd Marszał-
kowski Województwa Śląskiego. Organizacja Jarmarku ma na 
celu pokazanie piękna, bogactwa i różnorodności Gminy Lipie.   
- Warunki krajobrazowe, ekologiczne i historyczne stanowią 
ogromny potencjał naszej gminy, ta impreza to jedna z form 
promocji i propagowania tego potencjału – mówi Wójt, Bożena 
Wieloch.

Jarmark odbędzie się na boisku sportowym w Dankowie,  
w pobliżu jednego z najbardziej atrakcyjnych historycznie i tury-
stycznie miejsc naszej gminy. Pozostałości XV-wiecznego zam-
ku nad Liswartą w postaci bastionowych umocnień oblicowa-
nych wałami ziemnymi będą stanowić malowniczą i atrakcyjną 
scenerię dla wydarzenia promującego naszą gminę. W ramach 
ciekawostki dodajmy, że armaty, które służyły do obrony Jasnej 
Góry przed Szwedami, pochodziły z Dankowa, a sam Kasztelan 
Warszycki, za zasługi włożone w obronę Klasztoru, po śmierci 
spoczął wraz z małżonką na Jasnej Górze. Według dostępnych 
źródeł historycznych żona Kasztelana była jedyną kobietą po-
chowaną w klasztorze na ścianie bazylikowej.   

Program imprezy jest bardzo bogaty, wkomponowany  
w bogatą historię i tradycje gminy, ale także promujący jej no-
woczesne oblicze. Na czas Jarmarku zaplanowano wiele różnych 
atrakcji.  W sobotę będą liczne koncerty, wystąpią m.in. zespół 
Paranoja, Magda Dłubak i Iga Kozacka – uczestniczki programu 
Bitwa na głosy, grupa wokalna Stokrotki, zespół The Adapters. 
Będą pokazy tańca, konkursy, pokazy strażackie, skoki ułanów 
na koniach nad palącymi się przeszkodami, pokazy jednostki 

Agnieszka Kotynia
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Inicjatywy lokalne
Inicjatywa lokalna to nowa forma realizacji zadań pu-

blicznych przez samorząd. Polega na realizowaniu zadania 
publicznego na rzecz społeczności lokalnej we współpracy 
z mieszkańcami. Inicjatywa lokalna wprowadzona została 
zmienionymi przepisami Ustawy o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie obowiązującymi od 2010 roku. 

W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy gminy bezpo-
średnio bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych,  
a także podmiotów takich jak: osoby prawne, stowarzyszenia 
jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, 
spółki akcyjne i spółki z o.o. oraz kluby sportowe mogą złożyć 
wniosek o realizację zadania publicznego. 

 Celem podejmowania inicjatyw lokalnych jest realizacja 
przedsięwzięć polepszających warunki życia lokalnej społecz-
ności, na rzecz i z inicjatywy, której je podjęto. Szczegółowy 
zakres zadań, które mogą być realizowane w trybie inicjatywy 
lokalnej został określony w ustawie o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie. Przykładowe zadania to:

•	 budowa, rozbudowa lub remont dróg, kanalizacji, sieci wo-
dociągowej, budynków oraz obiektów architektury stano-
wiących własność jednostek samorządu terytorialnego;

•	 działalność charytatywna;
•	 podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej;

•	 podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej;
•	 pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości naro-

dowej, obywatelskiej i kulturowej;
•	 działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych 

oraz języka regionalnego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kul-
tury i dziedzictwa narodowego;

•	 promocja i organizacja wolontariatu;
•	 edukacja, oświata i wychowanie;
•	 działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki, ochrony 

przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, porządku  
i bezpieczeństwa publicznego.
Działając w trybie inicjatywy lokalnej mieszkańcy de-

klarują współudział w realizacji konkretnego zadania. 
Udział ten może polegać na świadczeniu pracy społecznej, 
świadczeniach rzeczowych lub świadczeniach pieniężnych. Jed-
nak środki pieniężne przeznaczone przez Wnioskodawcę na re-
alizację przedsięwzięcia nie mogą pochodzić z budżetu gminy.

Na ostatniej sesji Rady Gminy Lipie, która odbyła się  
w dniu 22 czerwca, podjęto uchwałę w sprawie określenia 
trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o reali-
zację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej  
w Gminie Lipie 

Zainteresowani będą mogli składać wnioski o realizację 
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej do Urzędu 
Gminy Lipie. W ciągu 30 dni od daty otrzymania wniosku wła-
ściwa komórka organizacyjna:

1) dokonana analizy wniosku oraz ustali okoliczności istotne, 
co do możliwości realizacji zadania;

2) dokona oceny wniosku według kryteriów; 
3) przygotuje stosowne uzasadnienie, dotyczące uwzględ-

nienia lub odrzucenia wniosku. 
Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach 

inicjatywy lokalnej podlegać będzie ocenie ze względu 
na jego celowość z punktu widzenia potrzeb społeczności 
lokalnej oraz według podanych niżej kryteriów szczegóło-
wych:
1) zgodności inicjatywy z priorytetami Gminy Lipie w dziedzinie 
realizacji zadań publicznych;
2) wysokości udziału finansowego Wnioskodawcy w całkowi-
tych szacunkowych kosztach realizacji przedsięwzięcia;
3) wielkości i rodzaju wkładu rzeczowego Wnioskodawcy w re-
alizację przedsięwzięcia;
4) wielkości wkładu pracy społecznej zadeklarowanego przez 
Wnioskodawcę;
5) wielkości przewidywanych przyszłych nakładów na utrzy-
manie efektów zrealizowanego przedsięwzięcia obciążających 
budżet Gminy.

Decyzję o realizacji zadania publicznego w ramach 
inicjatywy lokalnej podejmie Wójt Gminy Lipie w terminie  
7 dni od dnia otrzymania stosownej opinii od właściwej komór-
ki organizacyjnej. W przypadku przyjęcia wniosku do realizacji 
Wójt Gminy Lipie zawrze z Wnioskodawcą umowę na realizację 
przedsięwzięcia. Wójt Gminy Lipie może odstąpić od wykonania 
umowy, jeżeli po jej zawarciu zostaną ujawnione nowe okolicz-
ności uniemożliwiające realizację inicjatywy lokalnej bądź Ini-
cjator nie wywiąże z zadeklarowanego wkładu własnego.

Małgorzata Jasińska, Dariusz Kubicki

Jesteśmy coraz bliżej 
zalewu 

Trwają prace związane z opracowywaniem mapy 
sytuacyjno-wysokościowej dla celów projektowych zalewu 
w Dankowie.

Przez trzy miesiące prowadzone były prace terenowe, 
które polegały na wykonywaniu pomiarów terenu, inwentary-
zacji istniejącej infrastruktury i badaniach geologicznych. Wy-
konywano także odwierty na głębokości do 8 metrów w celu 
określenia występujących warunków gruntowo-wodnych dla 
posadowienia budowli hydrotechnicznych, takich jak zapory, 
obwałowania, jazy i przepusty. 

- Obecnie, jeżeli chodzi o geologię, prowadzi się bada-
nia laboratoryjne pobranych próbek w celu określenia rodzajów 
gruntów i ich składu chemicznego. Co do pomiarów, to trwa 
tzw. kameralne opracowanie mapy, polegające na przenosze-
niu materiałów zgromadzonych w terenie na odpowiednie no-
śniki papierowe i elektroniczne – mówi projektant zalewu,  Jerzy 
Kołomak. 

Zarys projektu zalewu ma być gotowy do końca bieżą-
cego roku, a gotowy projekt do końca października 2013r. Po 
wykonaniu projektu gmina przystąpi do opracowania planu 
zagospodarowania obrzeży zbiornika. Chodzi o zaprojektowa-
nie zaplecza turystycznego zalewu, m.in. wytyczenie miejsc na 
pola namiotowe, drogi dojazdowe i inną infraktusturę okołotu-
rystyczną. Prosimy mieszkańców o zgłaszanie propozycji w tym 
zakresie do naszego urzędu.

Agnieszka Kotynia
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Z prac Rady Gminy
W okresie od kwietnia do czerwca odbyły się trzy 

sesje Rady Gminy Lipie. Radni podjęli 50 uchwał, w tym: 
14 uchwał finansowych, 11 odnoszących się do oświaty,  
3 uchwały dotyczące nieruchomości należących do 
Gminy Lipie, 3 dotyczące mieszkaniowego zasobu gminy,  
2 odnoszące się do dróg gminnych, 2 w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, 13 obejmujących 
działalność Gminy oraz 2 związane z ustaleniem obwodów  
i okręgów wyborczych.

Do ważniejszych uchwał  możemy zaliczyć: uchwałę  
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Lipie na lata 2012-
2020, uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Lipie do Śląskiego 
Związku Gmin i Powiatów, uchwałę w sprawie podziału Gminy 
Lipie na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów 

Absolutorium dla Wójta
Podczas ostatniej sesji, 22 czerwca 2012 roku, Rada 

Gminy Lipie udzieliła absolutorium Wójtowi, Bożenie Wie-
loch z tytułu wykonania budżetu za rok 2011. Podczas gło-
sowania 13 rajców było za jego udzieleniem, jeden wstrzy-
mał się od głosu.

Zgodnie z zapisem ustawy o samorządzie gminnym 
kompetencja w zakresie udzielania absolutorium należy wy-
łącznie do radnych.  Jest to przywilej, obowiązek, ale przede 
wszystkim jedno z ważniejszych zadań organu stanowiącego.  
Udzielenie absolutorium wyraża akceptację działalności finan-
sowej Wójta za poprzedni rok oraz uznanie jej za prawidłową.   

Na czerwcowej sesji z wnioskiem o udzielenie absolu-
torium Wójtowi Gminy wystąpił Przewodniczący Komisji Rewi-
zyjnej, Ludwik Cieśliński. Wcześniej jednak odczytał pozytywną 
opinię Komisji Rewizyjnej odnośnie sprawozdania finansowego 
za 2011 rok. Pozytywną opinię odnośnie wykonania budżetu 
wydała również Regionalna Izba Obrachunkowa.

- Udzielenie absolutorium oznacza, że według radnych 
publiczne pieniądze w naszej gminie wydawane są prawidłowo. 
Wynik dzisiejszego głosowania jest dla mnie bardzo satysfak-
cjonujący. Jest to nie tylko mój indywidualny sukces, ale także 
radnych, dyrektorów jednostek organizacyjnych, sołtysów i pra-
cowników urzędu. Dlatego to im chciałabym dziś również po-
gratulować. Wierzę, że nasza dalsza współpraca będzie równie 
owocna jak w ubiegłym roku - mówiła Wójt, Bożena Wieloch już 
po głosowaniu.

Środki z GKRPA  
po nowemu

 W roku 2013 r. podział środków finansowych po-
chodzących z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych będzie odbywał się w trybie konkursu ofert  
na realizację zadania własnego gminy zawartego w progra-
mie GKRPA w zakresie wspierania i upowszechniania kul-
tury fizycznej, promocję zdrowego stylu życia oraz działal-
ność profilaktyczną w Gminie Lipie.

 O przyznanie dofinansowania będą mogły ubiegać się: 
organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działal-
ność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy  
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536), realizujące za-
dania statutowe w zakresie kultury fizycznej, prowadzące swoją 
działalność na terenie Gminy Lipie lub na rzecz jej mieszkańców 
– nie działające w celu osiągnięcia zysku oraz kluby sportowe, 
świetlice środowiskowe, Koła Gospodyń, Ochotnicze Straże 
Pożarne.

 Celem konkursu będzie wyłonienie i finansowanie za-
dań mających na celu m.in.

	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

	organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży  
z Gminy Lipie;

	ochronę dóbr kultury i tradycji;

 Szczegóły dotyczące konkursu zostaną zamieszczone 
w Biuletynie Informacji Publicznej http:/bip.lipie.akcessnet.net, 
na stronie internetowej www.uglipie.pl  oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy po uchwaleniu projektu budżetu Gminy Lipie na 
rok 2013 ( po 15 listopada 2012 r.)

Agnieszka Plaminiak

i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. W trakcie 
posiedzeń przyjęto także projekt „Programu profilaktyki 
zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Lipie 
na lata 2012-2015”, którego celem jest uświadomienie rodziców 
i młodzieży w zakresie ryzyka związanego z wirusem HPV oraz 
ochrona przed wirusem poprzez prowadzenie systematycznych 
szczepień dziewcząt w latach 2012-2015. 

Rada Gminy Lipie podjęła również uchwałę dotyczącą 
przeznaczenia na remont Szkoły Podstawowej w Lipiu 
środków finansowych pozostałych z budowy Orlika - Gmina 
otrzymała dodatkowe środki na budowę boiska sportowego 
w ramach programu ,,Moje boisko – ORLIK 2012”. Ponadto 
przyjęto uchwałę w sprawie zasad używania i stosowania 
symboli samorządowych Gminy Lipie oraz uchwałę  
w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 
niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru 
godzin poszczególnych zajęć. Zmiana dotyczyła zwiększenia 
tygodniowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, 
logopedów i doradców zawodowych z 20 na 24 godziny. 

Agnieszka Kotynia

Karolina Kapral
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Ruszyły prace związane z budową kompleksu boisk 
sportowych Orlik w Lipiu. Dokumentacja projektowo-koszto-
rysowa obiektu była gotowa w maju, również w maju przepro-
wadzono postępowanie przetargowe i  wybrano wykonawcę 
kompleksu boisk. Spośród dziewięciu ofert, jakie wpłynęły na 
ogłoszony przez Gminę Lipie przetarg, wybrano ofertę firmy 
POLCOURT z Warszawy z ceną 1.084.640,57 zł brutto.  Ogólno-
dostępny kompleks sportowo-rekreacyjny, w skład którego wej-
dą: 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), budynek sanitarno-szatniowy oraz oświetlenie, ma po-
wstać przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipiu. Termin od-
dania planowany jest na koniec sierpnia 2012 r. 

 Zaczynamy budowę drugiej części drogi Giętkowi-
zna-Grabarze. Budowa obejmie odcinek o długości ok. 1,1 km, 
który nie był wykonany w ubiegłym roku. W miejscu gruntowej 
drogi powstanie droga asfaltowa o szerokości 3,5 m z pobocza-
mi i  odwodnieniem. Dokumentację projektowo-kosztoryso-
wą wykonano w maju , również w maju wybrano wykonawcę.   
W przetargu udział wzięło 6 firm, spośród których naj-
tańszą ofertę złożyła firma „DROMET” z Częstochowy  
(595.926,91 zł).  Budowa drogi zostanie sfinansowana z pro-
mesy dotacyjnej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,  
którą otrzymaliśmy  z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Kosz-
ty dokumentacji projektowej i nadzoru inwestorskiego pokry-
wane są z budżetu gminy. Oddanie drogi do użytku planowane 
jest na koniec sierpnia br.

W bieżącym roku planowane jest wykonanie 
pierwszego etapu remontu budynku Szkoły Podstawowej  
w Lipiu. Remont obejmie wymianę stropu i dachu. Do tej pory 
wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, uzyska-
no pozwolenie na budowę i ogłoszono przetarg na wykonanie 
pierwszego etapu prac. Remont będzie wykonywany w okresie 
wakacyjnym. Pieniądze na remont w kwocie 273 tyś otrzyma-
liśmy z Ministerstwa Edukacji Narodowej. W 2012 roku wyko-
namy jeden strop i poddasze (nadbudowa o sale lekcyjne) oraz 
dach. Część prac bedziemy wykonywać sposobem gospodar-
czym (jesień- zima) z udziałem więźniów.

Budowa obiektu jest współfinansowana przez Minister-
stwo Sportu i Turystyki w kwocie 500.000,00 zł oraz przez Urząd 
Marszałkowski w kwocie 333.000,00 zł. Pierwotna kwota dotacji 
z Ministerstwa Sportu, która wynosiła 333.000,00 zł, została na 
wniosek gminy zwiększona.  Było to możliwe ze względu na ni-
ski wskaźnik dochodów podatkowych w przeliczeniu na miesz-
kańca. Dodatkowe środki pozwoliły na ograniczenie wkładu 
własnego gminy, a uzyskana w ten sposób suma, tj. 167.000,00 
zł decyzją radnych została przekazana na dofinansowanie re-
montu i przebudowy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go w Lipiu oraz na budowę wodociągu w Dankowie.

W maju br. dokonano odbioru inwestycji polega-
jącej na wymianie rur azbestowo-cementowych na rury PE 
w Dankowie. Wykonano ok. 3 km wodociągu i 142 przyłącza 
wodociągowe. Dzięki wymianie znacznie zmniejszyły się straty 
wody, zdecydowanie zmalała liczba awarii oraz wyeliminowano 
szkodliwy wpływ azbestu. Koszt inwestycji wyniósł 1. 009.846,20 
zł.

Wykonano dokumentację projektową na wymianę 
wodociągu z rur azbestowo-cementowych w miejscowo-
ściach: Stanisławów- Lindów-Julianów. Koszt dokumenta-
cji wyniósł 46.740,00 zł. Przewidywana długość sieci: 3,6 km, 
przewidywana ilość przyłączy: 150. Sieć będzie wykonana 
przewiertem ze względu na to, że na terenie Stanisławowa 
i Lindowa jest nowa nawierzchnia asfaltowa, rosną okazałe lipy,  

Gminne inwestycje
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Źródło finansowania Zadanie

Ministerstwo Sportu i 
Turystyki

Kompleks boisk sportowych Orlik; 500.000,00 zł

Urząd Marszałkowski Kompleks boisk sportowych Orlik; 333.000,00 zł

Śląski Urząd Wojewódzki
Cyfrowa szkoła- Zespół Szkolno-Przedszkolny w 
Parzymiechach; 75.672,80 zł

PROW Budowa kanalizacji w Dankowie; 1.773 421,00 zł

PROW –Małe projekty
Kultywowanie tradycji ludowych w środowisku 
lokalnym w Rębielicach Szlacheckich;  dofinaso-
wanie 14.888,70 zł

Fundusz Ochrony Grun-
tów Rolnych

Droga dojazdowa do pól w Zbrojewsku; 
105 000,00 zł

Promesa dotacja  Mi-
nisterstwa Spraw We-
wnętrznych i Administra-
cji na usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych

Droga Giętkowizna-Grabarze;  595 926,91 zł

a na niektórych odcinkach znajdują się bardzo głębokie rowy. 
W celu pozyskania środków na sfinansowanie części inwestycji 
gmina przystąpiła do ogłoszonego konkursu w ramach PROW 
wnioskując o kwotę ponad 620.000,00 zł. Wyniki konkursu będą 
znane pod koniec października br. Szacowny koszt inwestycji -  
1.500.000,00  zł. Planowany termin wykonania to rok 2013.

 W 2012 roku pozyskaliśmy fundusze zewnetrzne 
na inwestycje, złożyliśmy  kolejne wnioski o dofinansowa-
nie.

Źródło finansowania Zadanie

PROW - Odnowa i rozwój 
wsi

Remont i przebudowa budynku Gminnego 
Ośrodka Kultury w Lipiu; wnioskowane dofinan-
sowanie 500 000,00 zł;  złożony wniosek

PROW –Małe projekty

Budowa placu turystyczno-rekreacyjnego „Przy-
stanek na szlaku” w Dankowie;  wnioskowane 
dofinansowanie  17 500,00 zł;  wniosek na etapie 
weryfikacji

Remont sceny i pomieszczeń zaplecza na boisku 
w Parzymiechach;  wnioskowane dofinansowa-
nie   20 615,21 zł;  złożony wniosek

Wydanie folderu promocyjnego gminy;  wnio-
skowane dofinansowanie 24.480,00 zł ; złożony 
wniosek

Promesa dotacja przy-
dzielona przez Minister-
stwo Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji na 
usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych

Most w Rębielicach Szlacheckich;  wnioskowane 
dofinasowanie 800 000,00 zł – wniosek na etapie 
weryfikacji

Przebudowa drogi gminnej ul. Lasek w m. Kleśni-
ska;  wnioskowane dofinansowanie 400 000,00 zł 
– złożony wniosek

Przebudowa drogi gminnej ul. Stawowej w m. 
Parzymiechy ; 450 000,00 zł –  złożony wniosek

Złożone wnioski 

Pozyskane fundusze 

Dariusz Kubicki , Krzysztof Sobera

Zaległości wobec Gminy 
można odpracować
Wszyscy, którzy mają długi wobec Gminy Lipie 

mogą je odpracować. Chodzi o zadłużenie z tytułu najmu 
lokalu, opłat za wodę i opłat za ścieki.

- Odpracowanie jest nową formą regulowania zale-
głych zobowiązań.  Często trudna sytuacja życiowa czy mate-
rialna prowadzi do tego, że zaległości wobec gminy systema-
tycznie rosną, a dłużnik nie ma możliwości zapłaty swojego 
zobowiązania. Chcieliśmy takim osobom pomóc, a system, któ-
ry wprowadzamy daje taką właśnie możliwość. Nie ukrywam, że 
jest to także sposób na notorycznych dłużników, którym w ten 
sposób dajemy alternatywę przed komornikiem - mówi Wójt, 
Bożena Wieloch.

Odpracowanie polega na wykonywaniu na rzecz gminy 
prostych prac porządkowych, konserwatorskich i ogrodniczych, 
doręczaniu korespondencji na terenie gminy, odśnieżaniu i in-
nych podobnych zajęciach. Przy ustalaniu rodzajów czynności 
wykonywanych przez dłużników brane są pod uwagę ich możli-
wości czasowe oraz zdrowotne. Zmniejszenie zadłużenia zależy 
przede wszystkim od czasu przepracowanego na rzecz gminy, 
zaangażowania danej osoby i rzetelności wykonania powierzo-
nych mu czynności. 

Aby odpracować zaległe należności trzeba zgłosić się 
do urzędu i podpisać stosowną umowę. Przed rozpoczęciem 
prac odpracowujący zostaną przeszkoleni z zakresu przepisów 
BHP. Będą objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych 
wypadków. Osoby odpracowujące zadłużenie nie są pracowni-
kami w rozumieniu ustawy Kodeks pracy, nie wykonują również 
pracy na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło i nie 
otrzymują wynagrodzenia.  Wyliczona za wykonane czynności 
kwota nie jest przychodem ani dochodem w rozumieniu Usta-
wy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ale służy wy-
łącznie wycenie wykonanego świadczenia.   Możliwość spłaty 
zadłużenia w formie odpracowania nie ma żadnego wpływu na 
świadczenia przyznawane w formie pomocy społecznej czy za-
siłków dla bezrobotnych. Oczywiście prace na rzecz gminy nie 
są jedyną możliwością wyjścia z długów. W grę wchodzą jeszcze 
inne, stosowane od lat formy, na przykład rozkładanie płatności 
na raty. Do tej pory dwie osoby odpracowały już swoje zadłuże-
nie w całości. 

Agnieszka Kotynia
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Konsultacje społeczne  
w Gminie Lipie

W naszej gminie prowadzi się konsultacje społeczne, 
które oznaczają rejestrację opinii, uwag i propozycji miesz-
kańców w odniesieniu do sposobu rozstrzygnięcia sprawy 
objętej konsultacjami.

Konsultacje społeczne przeprowadza się w przypadkach 
przewidzianych ustawami oraz w innych sprawach ważnych dla 
Gminy. Decyzję o trybie i terminie przeprowadzenia konsultacji 
podejmuje Wójt w drodze zarządzenia, w którym określa: przed-
miot konsultacji, czas ich rozpoczęcia i zakończenia, zasięg tery-
torialny, formy przeprowadzenia oraz osobę odpowiedzialną za 
ich przeprowadzenie.

W naszej gminie rzeprowadzamy dwa rodzaje konsulta-
cji społecznych. Pierwszy rodzaj w oparciu o art. 5, ust. 3 i art. 5a 
ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożyt-
ku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. nr 234 poz. 1536). 
Na tej podstawie Rada Gminy Lipie na sesji w dniu 18 sierpnia 
2010 roku podjęła uchwałę Nr XLVIII/245/2010 w sprawie okre-
ślenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działal-
ności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi  
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działal-
ności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów 
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji. Na podstawie tej uchwały poddano 
do konsultacji:
1. Uchwałę w sprawie podziału Gminy Lipie na okręgi wybor-
cze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybie-
ranych w każdym okręgu.
2. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Gminy Lipie.
3. Uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowa-
nia rozwoju sportu na terenie gminy Lipie.
4. Uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych kry-
teriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ra-
mach inicjatywy lokalnej.

Drugi rodzaj konsultacji przeprowadzany jest na podsta-
wie art. 5a ust. 2 oraz art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, NR 142, poz. 
1591 ze zm.). W oparciu o te przepisy na sesji w dniu 18 listopada 
2011 roku Rada Gminy Lipie podjęła uchwałę Nr XIX/121/2011 
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsulta-
cji społecznych z mieszkańcami Gminy Lipie. Na podstawie tej 
uchwały poddano konsultacjom społecznym Strategię Rozwoju 
Gminy Lipie na lata 2012-2020. 

Karolina Kapral

Będą dotacje dla klubów 
sportowych

22 czerwca Rada Gminy Lipie podjęła uchwałę  
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania 
sportu na terenie Gminy Lipie. Uchwała reguluje warunki 
i tryb udzielania wsparcia finansowego klubom sportowym 
z gminnego budżetu. W dniach 16-20 maja 2012r. 
przeprowadzono konsultacje społeczne w sprawie podjętej 
uchwały.

  Kluby sportowe działające na terenie naszej gminy 
mogą otrzymać wsparcie z budżetu  w szczególności 
na: realizację programów szkolenia sportowego,  zakup sprzętu 
sportowego lub pokrycie kosztów organizowania zawodów 
sportowych lub uczestnictwa w  tych zawodach. W jednym 
roku budżetowym klub sportowy może otrzymać dotację 
tylko na jeden złożony wniosek.  Wysokość dotacji będzie 
ustalona na dany rok kalendarzowy w  uchwale budżetowej.

Dotację będzie przyznawana przez Wójta Gminy Lipie, 
który w celu wyboru wniosków do dofinansowania ogłosi 
stosowny konkurs.  W ogłoszeniu zostaną określone:

1)  rodzaj zadania, 

2)  wysokość środków finansowych przeznaczonych na realiza-
cję zadań lub indywidualnego wsparcia, 

3)  termin realizacji przedsięwzięć z wniosków, jednak nie dłuż-
szy niż do 31 grudnia roku, w którym udzielono dotacje, 

4)  warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spełniać 
wniosek i  objęte nim przedsięwzięcia z  zakresu rozwoju 
sportu. 

Przy wyborze wniosku do dofinansowania Wójt Gminy Lipie bę-
dzie uwzględniał:

1) znaczenie zgłoszonego projektu dla rozwoju sportu na te-
renie gminy Lipie, 

2) merytoryczne przygotowanie oferty, 

  3) przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji za-
dania, którego wniosek dotyczy.

Wnioski trzeba będzie składać  do 28 lutego danego 
roku.    Każdy ze zgłoszonych wniosków, przed jego rozpatrze-
niem, będzie podlegał zaopiniowaniu przez specjalnie do tego 
celu  powołany Zespół Konsultacyjny.  

    Otrzymanie dotacji nastąpi na podstawie umowy, któ-
rą zawrze Wójt z danym klubem sportowym.   Dotacja będzie 
podlegać szczegółowemu rozliczeniu finansowanemu 
i rzeczowemu. 

- Podjęta uchwała daje szanse na rozwój sportu w naszej gminie, 
szczególnie z wykorzystaniem powstającego obiektu sportowe-
go z programu „Moje boisko Orlik 2012”. Wierzę, że przyczyni się 
to do zwiększenia możliwości osiągania wysokiego poziomu or-
ganizacyjnego przez kluby sportowe i wysokich wyników przez 
naszych sportowców – mówi Wójt, Bożena Wieloch.

Anna Mach
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Na boisku jest już woda!
Przez cztery dni pracownicy naszego urzędu  do-

prowadzali wodę do boiska sportowego w Parzymiechach. 
Sposobem gospodarczym przebudowano 180 metrów wo-
dociągu. Powstały dwa hydranty, studzienka wodomierzo-
wa z kranem poboru wody przy budynku komunalnym oraz 
przyłącze do szatni przy boisku. 

 W pracach pomagali pracownicy interwencyjni. Nie 
było łatwo, ponieważ teren robót jest mocno gliniasty, poza tym 
kiedyś w tym miejscu była tuczarnia, więc pracownicy napoty-
kali w ziemi pozostałości starych fundamentów i liczne gruzy po 
dawnych budynkach. Największym problemem, jak mówią, był 
jednak przewiert pod drogą krajową nr 42, tę część prac trzeba 
było zrobić szybko, aby nie blokować ruchu i jednocześnie bar-
dzo ostrożnie, aby nie uszkodzić nawierzchni drogi. 

Jak bardzo potrzebna była ta inwestycja niech świad-
czy zdjęcie rury, którą zdemontowano (zamieszczone poniżej). 
Dodajmy, że przez tak skorodowaną rurę w ciągu dwóch godzin 
potrafi „wypłynąć w ziemię” 50 tys. litrów wody.  Skąd to wiado-
mo? Przed przystąpieniem do prac remontowych pracownicy 
napełnili zbiornik wodny znajdujący się na ujęciu wody w Pa-
rzymiechach, chcąc zabezpieczyć w ten sposób mieszkańców 
przyległego do boiska budynku komunalnego. Po dwóch go-
dzinach zbiornik był pusty. 

- Prace przebiegły naprawdę bardzo sprawnie i szybko – 
mówi Wójt, Bożena Wieloch.  - Zadziało się tak również dzięki wiel-
kiej uprzejmości pana Wiesława Sieranta, który udostępnił nam 

swoją działkę na czas prac i pozwolił na zamieszczenie w niej 
odcinkowej zasuwy.  Dziękuję serdecznie za pomoc - dodaje 
Wójt.

 W tym roku systemem gospodarczym wykonano 
wiele innych prac. Od 18 kwietnia pracownicy interwencyjni 
wykonali następujące prace:

•	rozsypali	13	samochodów	tłucznia	na	drogi	gminne	 (ok.	117	
ton): w Wapienniku (2), w Zbrojewsku (3), w Zimnowodzie (5), 
na drogę Chałków-Rozalin (3),

•	brali	 udział	w	 zbiórkach	opon	przeprowadzanych	na	 terenie	
gminy,

•	wykaszali	i	sprzątali	tereny	mienia	komunalnego:	park	w	Lin-
dowie, pobocza przy drogach gminnych: Lipie - ul. Kasztano-
wa, Danków; boisko w Lipiu, boisko w Parzymiechach;

•	roznosili	korespondencję	urzędową	na	terenie	gminy;

•	wykonywali	prace	porządkowe,	takie	jak	sprzątanie	ulic,	malo-
wanie lip, wycinanie krzewów i gałęzi przy drogach;

•	rozebrali	„stary”	chodnik	w	Rębielicach	Szlacheckich;

•	wykarczowali	teren	za	boiskiem	sportowym	w	Parzymiechach.

Z udziałem więźniów wykonaliśmy już chodnik w Dan-
kowie (250 m) i w Lipiu na ul. Kasztanowej (60 m). Obecnie trwa-
ją prace przy budowie chodnika w Rębielicach Szlacheckich (ok. 
1200 m). W dalszej kolejności planujemy wykonać chodnik przy 
drodze powiatowej w Lipiu - od ul. Stawowej do końca osiedla, 

tj. do ul. Dolnej  (ok. 1100 m). 
Agnieszka Kotynia

Wójt Gminy Lipie
dziękuje 

firmie KIEPUREX
 za wykonanie stalowej konstrukcji, znaj-

dującej się przy Urzędzie Gminy, na której 
umieszczony jest baner Gminy Lipie
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dium, ponieważ szkoły te umożliwiają uzyskanie dyplomu po-
twierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych.

Świadczenia nie przysługują natomiast dzieciom od-
bywającym roczne przygotowanie przedszkolne, czyli w tzw. 
zerówkach oraz studentom szkół wyższych i licencjackich.

Pomoc - ale w jakiej formie?
Przede wszystkim stypendia służą całkowitemu lub 

częściowemu pokryciu kosztów udziału ucznia w zajęciach 
wyrównawczych, wykraczających poza plan nauczania, a także 
udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, 
takich jak np. : kursy językowe, zajęcia komputerowe, sportowe 
itp.

 Inną formą jest np. refundacja zakupu podręczników, 
przyborów szkolnych, tornistrów, stroju i obuwia sportowego - 
na podstawie faktur, rachunków itp. 

Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy 
kolegiów może to być także całkowite lub częściowe pokrycie 
kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 
zamieszkania (koszty dojazdów, zakwaterowania).

Zasady przyznawania stypendiów i zasiłków określa 
regulamin, w którym zawarte są przepisy dotyczące sposo-
bu ustalania wysokości stypendium, jego formy, a także tryb 
przydzielania. Nowy Regulamin został uchwalony na Sesji 
Rady Gminy Lipie w dniu 22.06.2012 r. i po wejściu w życie 
będzie umieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy  
www.lipie.pl  w zakładce: Pomoc społeczna. Osoby, które zamie-
rzają składać wnioski powinny zapoznać się z powyższym regu-
laminem.

Kiedy i gdzie składać wnioski?
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się 

od dnia 1 września do 15 września danego roku szkolnego 
a w przypadku kolegiów do dnia 15 października danego roku 
szkolnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipiu.

UWAGA! Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego 
o charakterze socjalnym na rok szkolny 2012/2013 będą wyda-
wane od 1 sierpnia 2012 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej (pokój 23). 

Pomoc materialna 
dla uczniów

 W związku z licznymi pytaniami oraz dużym zainte-
resowaniem mieszkańców naszej gminy, przypominamy naj-
ważniejsze informacje dotyczące przyznawania świadczeń  
o charakterze socjalnym.

  Świadczenia pomocy materialnej dla uczniów 
o charakterze socjalnym zostały wprowadzone w celu 
zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia 
pokonywania barier dostępu do edukacji uczniom znajdującym 
się w trudnej sytuacji materialnej. Świadczenia te są niezależne 
od typu i rodzaju szkoły, do której uczeń uczęszcza oraz osiąga-
nych przez niego wyników w nauce. Podstawowym kryterium 
jest dochód na osobę w rodzinie ucznia.

Rodzajami świadczeń pomocy o charakterze socjal-
nym są: stypendium szkolne i zasiłek szkolny.

 Stypendium szkolne jest świadczeniem okresowym 
przyznawanym dla ucznia w roku szkolnym, na okres nie krótszy 
niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkol-
nym. 
 Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdu-
jącemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu 
zdarzenia losowego, w szczególności: nieszczęśliwego wypad-
ku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu członków ro-
dziny ucznia (rodzica lub opiekuna prawnego), choroby w rodzi-
nie ucznia lub śmierci najbliższych osób w rodzinie ucznia. 

 Obydwa rodzaje świadczeń należy przeznaczyć na po-
krycie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia. 
Świadczenia te przyznaje się uczniom zamieszkałym na terenie 
gminy, bez względu na położenie szkoły, do której uczęszczają.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać stypendium?
Kryterium decydującym o przyznaniu stypendium jest 

wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie ucznia. 
Kwota ta określona jest na poziomie 351,00 zł netto. Osoba 
składająca wniosek o przyznanie stypendium obowiązana jest 
dostarczyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodu  
w rodzinie (np. zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia, do-
wody otrzymania renty lub emerytury albo nakaz płatniczy).  
Wszelkie niezbędne formularze można otrzymać w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipiu, pokój nr 23. Pracownicy 
socjalni zajmujący się stypendiami udzielają także wszelkich in-
formacji o potrzebnych dokumentach i zaświadczeniach bądź 
oświadczeniach.

Komu przysługuje pomoc?
Pomoc materialna przysługuje uczniom (słuchaczom 

i wychowankom), jeżeli uczęszczają do szkoły (kolegium lub 
ośrodka), nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. 
Skreślenie z listy uczniów powoduje utratę świadczenia. 

Szkołami, do których uczęszczanie daje prawo ubiega-
nia się o świadczenia pomocy materialnej dla uczniów są: szko-
ła podstawowa,  gimnazjum oraz  szkoły ponadgimnazjalne 
bez względu na typ. Mogą to być szkoły każdego rodzaju, za-
równo dzienne, wieczorowe jak i zaoczne. 

Świadczenia przysługują też uczniom dwuletniego stu

Maria Kotala

Wyprawka szkolna
Wkrótce rusza kolejna edycja Rządowego programu 

pomocy uczniom 2012 „Wyprawka szkolna”.  Program 
polega na dofinansowaniu zakupu podręczników. 

Pomoc adresowa jest dla uczniów rozpoczynających w roku 
szkolnym 2012/2013 naukę: w klasie I szkoły podstawowej 
pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie 
nie przekracza 504 zł netto (kryterium dochodowe wynikające  
z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych)
oraz w klasach II-IV szkoły podstawowej pochodzących  
z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 
351 netto (kryterium dochodowe wynikające z ustawy z dnia 12 
marca 2004r. o pomocy społecznej).

  Pomocą objęci zostaną również uczniowie pochodzący 
z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, gdy  
w rodzinie występuje szczególna sytuacja życiowa np. sie-
roctwo, wielodzietność, zdarzenie losowe, bezrobocie, 
długotrwała lub ciężka choroba itp. ( art. 7 ustawy z dnia 12
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We wrześniu rusza nabór 
wniosków o świadczenia 

rodzinne
Okres zasiłkowy do świadczeń rodzinnych 

(2012/2013) rozpoczyna się 1 listopada 2012 r. i trwa 
do 31 października 2013 r. Wnioski w sprawie usta-
lenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres 
zasiłkowy będą przyjmowane od 3 września 2012 r.  
W okresie zasiłkowym 2012/2013 obowiązują dochody za 
2011 r.

UWAGA! W przypadku, gdy osoba złoży wniosek na 
nowy okres zasiłkowy wraz z kompletem dokumentów do 30 
września ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypła-
ta świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do 
dnia 30 listopada 2012 r. W przypadku, gdy osoba złoży wniosek 
na nowy okres zasiłkowy wraz z kompletem dokumentów od 
dnia 1 października do 30 listopada  ustalenie prawa do świad-
czeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za 
miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2012 r. 

Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć m.in.:

•	 zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2011 
r. wszystkich pełnoletnich członków rodziny lub stosowne 
oświadczenia;

marca 2004r. o pomocy społecznej) na podstawie decyzji dyrek-
tora szkoły, do której uczęszcza uczeń, z wyłączeniem uczniów 
kl. I szkoły podstawowej. Liczba uczniów, którym zostanie 
udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w danej 
gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas II-IV szkoły podstawowej.

       Dofinansowanie należy się także uczniom słabowi-
dzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi,  
w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepeł-
nosprawność wyżej wymieniona. Uczniowie ci muszą posia-
dać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o któ-
rym mowa w art.  71 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r.  
 o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 
do szkół podstawowych i gimnazjów.

      Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty:
- 180 zł dla ucznia klasy I-III szkoły podstawowej oraz niepełno-
sprawnego ucznia klasy I-III szkoły podstawowej,
- 210 zł  dla ucznia klasy IV szkoły podstawowej oraz niepełno-
sprawnego ucznia klasy IV-VI szkoły podstawowej,
- 325, - zł dla niepełnosprawnego ucznia gimnazjum.

Uwaga! Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców 
ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także 
nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgo-
dą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. 
Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie 
uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013. Termin składania wnio-
sków określi Wójt w specjalnym zarządzeniu, ale dopiero po 
podpisaniu projektu rozporządzania przez Prezesa Rady Mini-
strów. Informacja zostanie podana na naszej stronie interneto-
wej www.lipie.pl

•	 zaświadczenie z ZUS lub od pracodawcy o wysokości opła-
conych składek zdrowotnych za 2011 r. lub oświadczenie;

•	 oświadczenie o dochodach za 2011 r. w przypadku osób 
prowadzących działalność gospodarczą (dotyczy osób roz-
liczających się w formie ryczałtu lub karty podatkowej);

•	 oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny  
o wysokości dochodów niepodlegających opodatkowaniu 
za 2011 r.(np. stypendia, gospodarstwo rolne);

•	 nakazy płatnicze za 2011 r. lub oświadczenia o wielkości 
gospodarstwa rolnego;

•	 jeśli rodzic zameldowany jest w innej gminie, zaświadcze-
nie o nieubieganiu się o świadczenia rodzinne w gminie 
stałego zameldowania;

•	 w przypadku uzyskania dochodu w 2011 r. należy dołączyć 
dokument potwierdzający liczbę miesięcy uzyskiwania 
tego dochodu ( np. umowę o pracę);

•	 w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu po 
roku 2011 do wniosku należy dołączyć dokumenty po-
twierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość 
(np. świadectwo pracy, umowa o pracę, Pit 11, zaświadcze-
nie o wysokości osiągniętego dochodu netto);

•	 kserokopię dowodu osobistego (w przypadku, gdy wcze-
śniej nie była składana lub nastąpiła zmiana).

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia  
w nim klauzuli ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za 
złożenie fałszywego oświadczenia”. 

Informujemy, iż w toku postępowania administracyjnego 
Ośrodek Pomocy Społecznej ma prawo żądać dostarczenia in-
nych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia 
sprawy.

Wnioskodawcy pobierający zasiłki rodzinne w obec-
nym okresie zasiłkowym 2011/2012, których dzieci uczęsz-
czają lub będą uczęszczać od września 2012 r. do szkół 
ponadgimnazjalnych, zobowiązani są dostarczyć aktualne 
zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie rodzica o konty-
nuowaniu nauki w roku szkolnym 2012/2013 w nieprzekra-
czalnym terminie do 10 września 2012 r. 

Na podstawie dostarczonego zaświadczenia / oświadcze-
nia, będą wypłacane dodatki:

•	 z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego; 
•	 z tytułu dojazdu do miejscowości, w której znajduje się sie-

dziba szkoły; 
•	 z tytułu zamieszkiwania w miejscowości, w której znajduje 

się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej (np. w internacie, na 
stancji);

a także zasiłki rodzinne na dzieci, które ukończyły 18 rok życia 
a kontynuują naukę w szkole.

UWAGA! W przypadku nie dopełnienia ww. obo-
wiązku wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami od 
miesiąca września 2012 r. zostanie wstrzymana!!! 

Jednocześnie przypomina się, że od 1 sierpnia 
2012 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie świad-
czeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 
2012/2013.

Agnieszka Plaminiak

Anna Mach
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„Potrafię lepiej” 
Nowoczesna szkoła to taka, która stara się 

odpowiadać na potrzeby uczniów pomagając im 
przezwyciężyć problemy w nauce, odkrywać ich 
predyspozycje i rozwijać ich talenty. To szkoła, w której 
uzdolnieni uczniowie mają możliwość uczestniczenia 
w zajęciach poszerzających horyzonty i pogłębiających 
tematykę, która ich pasjonuje. To szkoła, w której nauczyciele 
mają możliwość zaoferowania pomocy uczniom mającym 
trudności w opanowaniu materiału oraz zdiagnozowania 
przyczyn tych problemów. 

Od 1 września 2011 roku Gmina Lipie w czterech 
szkołach podstawowych: w Lipiu, w Lindowie, w Parzymiechach 
i w Rębielicach Szlacheckich realizowała projekt systemowy 
„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas 
I - III szkół podstawowych” Projekt ten był współfinansowany 
przez Unię Europejską ze środków Funduszu Społecznego  
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Założeniem 
tego projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 
i uczennic oraz zapewnienie każdemu dziecku realizującemu 
pierwszy etap edukacyjny w szkołach podstawowych oferty 
edukacyjno – wychowawczo – profilaktycznej zgodnej 
z jego indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami 
edukacyjnymi i rozwojowymi. Na realizację tego projektu 
Gmina Lipie otrzymała 150 tysięcy złotych. Przedsięwzięcie 
finansowane było w 85% przez Europejski Fundusz 
Społeczny, a w pozostałych 15% przez budżet państwa. 

Szkoły podstawowe w roku szkolnym 2011/2012 
prowadziły zajęcia wspierające dla uczniów z problemami 
edukacyjnymi, oraz zajęcia rozwijające dla uczniów 
uzdolnionych. Zajęcia wspierające były dla uczniów mających 

trudności w czytaniu i pisaniu, w uczeniu się matematyki oraz 
problemy logopedyczne. Była też gimnastyka korekcyjna.  
 Dla uczniów uzdolnionych prowadzono zajęcia 
rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze, 
rozwijające umiejętności teatralne i muzyczne. W zajęciach 
uczestniczyli wszyscy uczniowie klas I-III szkół podstawowych, 
w sumie 178 uczniów i uczennic. Realizacja tych zajęć wpłynęła 
na podniesienie jakości pomocy udzielanej przez szkoły 
dzieciom. Dzięki uczestnictwie w projekcie baza dydaktyczna 
każdej ze szkół została wzbogacona o nowe komputery  
z oprogramowaniem systemowym, projektory multimedialne, 
programy komputerowe do pracy z uczniami mającymi trudności 
w uczeniu się takie jak: Dyslektyk, Dyskalkulia, Zabawy słowem 
oraz szereg innych nowoczesnych pomocy dydaktycznych. 
Programy komputerowe zapewniły każdemu uczniowi 
profesjonalną diagnozę oraz wsparcie podczas pracy na zajęciach 
wyrównawczych i logopedycznych. Zakupiono również 
program do pracy metodą projektu dla uczniów uzdolnionych. 
Praca z tym programem, wsparta pomocami dydaktycznymi 
służącymi do prowadzenia obserwacji, eksperymentów  
i doświadczeń, rozbudziła w uczniach ogromne zainteresowania 
naukami matematyczno-przyrodniczymi. Stałym elementem 
nowej jakości procesu kształcenia i wychowania była 
indywidualizacja pracy z uczniem w ramach obowiązkowych 
i dodatkowych zajęć edukacyjno – wychowawczych. 

Pozyskany sprzęt pozwolił na prowadzenie zajęć 
metodami aktywizującymi i wpłynął na podniesienie jakości 
świadczonych usług edukacyjnych przez wszystkie szkoły 
gminy Lipie Uczniowie bardzo chętnie brali udział w zajęciach, 
intensywnie pracowali dążąc do pokonania trudności w nauce  
i rozwijali swoje zainteresowania.

Alicja Podgórska

Do 15 lipca 2012r. można składać wnioski o stypendium Wójta Gminy Lipie za wybitne 
osiągnięcia w nauce oraz wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniów, dla których 

miejscem zamieszkania jest Gmina Lipie. Wnioski mogą być składane  przez: dyrektora  
szkoły, wychowawcę klasy, radę rodziców i trenera klubu sportowego.
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Półkolonie letnie 
Z inicjatywy Wójta Gminy Lipie, Bożeny Wieloch,  

w czasie tegorocznych wakacji na terenie naszej gminy od-
będą się półkolonie letnie. Tych, którzy nie mogą doczekać 
się wakacyjnych zabaw na świeżym powietrzu, a nie mają 
wyjazdowych planów, zapraszamy na wspólne zajęcia. 
Będzie twórczo, radośnie, kreatywnie i bezpiecznie.

 Półkolonie będą odbywać się we wszystkich 
przedszkolach naszej gminy.  

Przedszkole w Lipiu organizuje półkolonie w termi-
nie od 6 do 17 sierpnia 2012 r. Zaprasza dzieci od 4 do 10 lat.  
W ramach organizowanych półkolonii przewiduje się nastę-
pujące atrakcje: wyjazdy do kina, Magicznej Krainy, Olsztyna; 
spotkania z ciekawymi ludźmi, zajęcia sportowo-rekreacyjne, 
zajęcia artystyczne oraz piesze wycieczki. Organizatorzy zapew-
niają jeden posiłek dziennie. Zapisów można dokonywać osobi-
ście składając Kartę Zgłoszenia dziecka na półkolonie i wnosząc 
opłatę w wysokości 100 zł. od osoby w sekretariacie ZS-P w Li-
piu, w godz. 9.00-13.00 do dnia 13 lipca 2012 r.

W Lindowie kandydatami do zapisu na półkolonie 
są dzieci w wieku 3-7 lat, które uczęszczają do przedszkola  
w Lindowie. Termin realizacji półkolonii to 13 - 24 sierpień 
2012. Odpłatność uczestników wynosi 32 zł od za cały turnus. 
W ramach organizowanych półkolonii letnich dzieci otrzymają: 
mini wyprawkę (m.in. przybory, artykuły papiernicze) oraz  
1 posiłek dziennie. W programie przewiduje się m.in. zajęcia 
sportowo - rekreacyjne, plastyczne, piesze wycieczki, itp. 
Zapisów na półkolonie można dokonywać do 13 lipca 2012 r. 
Karta uczestnictwa w półkolonii do pobrania w Przedszkolu  
w Lindowie. 

W Oddziale Przedszkolnym w Rębielicach Szlachec-
kich półkolonie odbywać będą się od 13 do 28 sierpnia 2012r., 
od godz. 8.00 do 12.00. Uczestnikami zajęć mogą być wycho-
wankowie przedszkola i uczniowie klas I-III ze Szkoły Podstawo-
wej z Rębielic Szlacheckich. Organizatorzy nie przewidują wy-
żywienia, nie ma też opłat. W programie m.in.: zajęcia sportowo 
– rekreacyjne, artystyczne, komputerowe, piesze wycieczki oraz 
wspólne oglądanie filmów. 

W Przedszkolu w Parzymiechach półkolonie odby-
wać się będą w terminie od 20 do 31 sierpnia 2012r., w godz. 
8.00 – 13.00. Organizatorzy przewidują dwa posiłki dziennie, 
stawka żywieniowa dzienna wynosi 3,5 zł. W Zamiejscowym 
Oddziale w Zimnowodzie półkolonie właśnie się odbywają. 
Rozpoczęły się 02 lipca 2012 i zakończą 20 lipca 2012 r. Zaję-
cia odbywają się godz. 8.30 – 13.30. Ilość posiłków: 2 (śniadanie  
+ obiad jednodaniowy), stawka żywieniowa dzienna wynosi  
2 zł.  W programie obu półkolonii są m.in. zajęcia plastyczne, 
sportowo – rekreacyjne, zajęcia ruchowe przy muzyce, spotka-
nia z literaturą, piesze wycieczki w celu bezpośredniej obserwa-
cji przyrody i wiele zabaw.  

Cyfrowa szkoła
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Parzymiechach 

znalazł się wśród szkół zakwalifikowanych do objęcia 
wsparciem finansowym w ramach programu „Cyfrowa Szko-
ła”.  Całkowity koszt projektu wynosi 94 591,00 zł, w tym do-
finasowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej 75 672,80 
zł. Wkład własny Gminy 18  918,20 zł. W ramach otrzyma-
nego wsparcia finansowego szkoła będzie mogła zakupić  
m.in.: przenośne komputery dla uczniów i nauczycieli, tabli-
cę interaktywną i projektor multimedialny.

„Cyfrowa Szkoła” to pilotaż planowanego wieloletnie-
go programu rządowego w sprawie rozwijania kompetencji 
uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii infor-
macyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji. Program skiero-
wany jest przede wszystkim do uczniów i nauczycieli klas IV-VI 
szkół podstawowych i  ogólnokształcących szkół muzycznych  
I stopnia, dla których organami prowadzącymi są jednostki sa-
morządu terytorialnego. Głównym celem programu jest rozwi-
janie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania 
TIK w procesie edukacyjnym oraz wspieranie zmiany modelu 
nauczania w kierunku rozwijania kreatywności, umiejętności 
kooperacji oraz krytycznego myślenia, w tym wyszukiwania, 
oceny i twórczego wykorzystywania dostępnych źródeł wiedzy.

W województwie śląskim złożono 367 wniosków na 
łączną kwotę dofinansowania ponad 40 mln zł w sytuacji, gdy 
pula środków z budżetu państwa przyznana w ramach progra-
mu dla województwa śląskiego wynosiła tylko   4  268  000 zł.  
W związku z tym, że łączna kwota wsparcia finansowego wnio-
skowana przez organy prowadzące dla wniosków spełniających 
wymogi formalne przewyższała ustalony dla województwa 
śląskiego limit środków, Wojewoda Śląski powołał specjalny ze-
spół oceny wniosków, który przeprowadził kwalifikację szkół do 
objęcia wsparciem finansowym. 

Dofinansowano 41 wniosków na łączną kwotę wsparcia 
4 268 000 zł, w tym: 11 dotyczyło szkół małych (liczba uczniów 
w szkole wynosi od 1 do 100) na kwotę 729 110,70 zł; 23 szkół 
średnich (liczba uczniów w szkole wynosi od 101 do 300) 
na kwotę 2  352  216,60 zł oraz 7 szkół dużych (liczba uczniów  
w szkole wynosi 301 i więcej) na kwotę 1 186 672,70 zł. Wśród 
szczęśliwych znalazła się również szkoła z Parzymiech. Niestety 
pozostałym jednostkom oświatowym z naszej gminy nie udało 
się zakwalifikować.

Dariusz Kubicki

Agnieszka Kotynia
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i kulturowego gminy oraz promocję walorów turystycznych 
naszego regionu. Główne kierunki działań mające na celu 
poprawę, jakości życia mieszkańców to rozwój i modernizacja 
infrastruktury lokalnej, szczególnie w zakresie dróg, ochrony 
środowiska naturalnego oraz  obiektów i budynków użyteczności 
publicznej. W ramach tego obszaru założono szereg działań  
w zakresie ochrony zdrowia, edukacji, kultury i sportu. 

Strategię opracowano w ramach pracy własnej Urzędu. 
Jej przygotowanie poprzedził proces konsultacji społecznych 
na poziomie lokalnym z udziałem mieszkańców, jednostek 
podległych, stowarzyszeń i lokalnych przedsiębiorców. Jako 
dokument otwarty i dynamiczny będzie podlegać aktualizacji 
w zależności od zmian zachodzących w gminie i jej otoczeniu.  
Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z dokumentem, 
który jest dostępny na naszej stronie internetowej: www.lipie.pl 
w zakładce Dokumenty strategiczne.

Mamy nową 
Strategię Rozwoju

27 kwietnia Rada Gminy Lipie podjęła uchwałę  
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Lipie na lata 
2012-2020. Liczący ponad 70 stron dokument stanowi 
wnikliwą analizę potrzeb i możliwości rozwojowych Gminy 
i wyznacza kierunki polityki rozwoju, którą samorząd 
zamierza realizować w ciągu kilku najbliższych lat.

Strategię Rozwoju Lokalnego Gminy Lipie, która 
obowiązywała do tej pory opracowano w 2001 roku.  Od 
jej uchwalenia minęło 11 lat. W tym czasie nastąpiło szereg 
zmian w sferze społecznej, politycznej i gospodarczej, które 
wymusiły aktualizację tego ważnego dla Gminy dokumentu. 
Głównym czynnikiem determinującym zmiany jest fakt, iż 
rzeczywistość społeczno-gospodarcza naszego kraju w 2004 
roku wtopiona została w system wspólnoty europejskiej. 
Wraz z integracją pojawiły się nowe instrumenty, dzięki 
którym Gmina Lipie może przyspieszyć swój rozwój. 

- Strategia wskazuje co możemy i chcemy osiągnąć 
w perspektywie najbliższych ośmiu lat. Określa nasze 
mocne i słabe strony oraz naszą pozycję wobec sytuacji 
zewnętrznej, która może nam przynieść wiele szans, ale 
tylko pod warunkiem, że będziemy wiedzieli w jaki sposób 
chcemy z nich skorzystać – mówi Wójt, Bożena Wieloch.

Nowoopracowany dokument składa się z dwóch części. 
Pierwsza z nich to  raport o stanie naszej gminy, odzwierciedlający 
jej aktualną sytuację i obecny poziom rozwoju społeczno-
gospodarczego. Druga to tak zwana właściwa strategia, która 
wyznacza priorytetowe zdania przewidziane do realizacji  
w ciągu najbliższych 8 lat. W tej części wyróżniono ponad 90 
pozycji, które mają na celu urzeczywistnienie misji Gminy Lipie. 

Misja Gminy Lipie realizowana będzie w trzech 
strategicznych obszarach: Rozwój ekonomiczny, Atrakcyjność 
turystyczna i Jakość życia mieszkańców. W obszary te wpisują się 
cele strategiczne, którym z kolei odpowiadają cele operacyjne 
 i zadania.  

Co konkretnie zakłada strategia? W zakresie 
rozwoju ekonomicznego priorytetowe zadania zmierzają 
do stymulowania lokalnej przedsiębiorczości, rozwoju  
i modernizacji infrastruktury zwiększającej atrakcyjność 
inwestycyjną gminy, wielofunkcyjny rozwój wsi i rolnictwa  
w warunkach gospodarki rynkowej. W celu podwyższenia 
potencjału turystycznego gminy założono szereg działań 
ukierunkowanych na rozwój infrastruktury turystycznej 
i rekreacyjnej, kreowanie produktów turystycznych regionu, 
zachowanie dziedzictwa historycznego, przyrodniczego  

 Gmina Lipie to gmina przyjazna mieszkańcom, 
atrakcyjna dla turystów i otwarta dla inwestorów. Kierując 
się zasadami zrównoważonego rozwoju, gmina pragnie 
rozwijać turystykę, rolnictwo i gospodarkę lokalną  
w oparciu o posiadane zasoby przyrodnicze, geograficzne  
i historyczne. 

Misja Gminy :

Powstaną wiejskie centra 
kultury

Na mocy decyzji komunalizacyjnych Wojewody Ślą-
skiego, w kwietniu br., budynki strażnic OSP w miejscowo-
ściach: Kleśniska, Natolin i Stanisławów stały się własnością 
naszej gminy. Taki stan rzeczy umożliwia podejmowanie 
inicjatyw mających na celu rewitalizację lub modernizację 
tych obiektów. 

- W remizach w Kleśniskach i Stanisławowie, po uzy-
skaniu akceptacji mieszkańców, zamierzamy utworzyć Centra 
Kultury Wsi. Centra stanowiłyby miejsca, w których mieszkańcy 
mogliby spotykać się na imprezach integrujących społeczność 
danej miejscowości, mogłyby tam być organizowane zajęcia 
dla dzieci i dorosłych, zebrania wiejskie i inne istotne dla tych 
miejscowości wydarzenia. W Centrach mogłyby funkcjonować 
kluby młodzieżowe, świetlice, sale komputerowe itp. Ponadto 
wyremontowany i zmodernizowany budynek byłby wizytówką 
wsi – mówi Wójt, Bożena Wieloch.  

Środki potrzebne na remont budynków, ich wyposaże-
nie i funkcjonowanie gmina planuje pozyskać z funduszy unij-
nych.  

Roman Dądela, Dariusz Kubicki

Agnieszka Kotynia
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W gminie będzie 
szerokopasmowy internet 
 Jak dowiedzieliśmy się od właściciela firmy Proto-

net, która realizuje projekt dofinansowany środkami unijnymi,  
w zakresie budowy infrastruktury teleinformatycznej i świad-
czenia usług dostępu do szerokopasmowego internetu na te-
renie naszej gminy i powiatu, prace związane z budową sieci 
światłowodowej w Gminie Lipie ruszą w pierwszym kwartale 
przyszłego roku. Budowa będzie odbywała się w trzech etapach 
i obejmie:
Etap I – Zbrojewsko – Natolin – Brzózki – Zimnowoda – Kleśni-
ska – Lipie - Danków (I kw. 2013r.) 
Etap II – Danków – Wilkowiecko – Lipie – Albertów – Rozalin - 
Wapiennik (II kw. 2013r.);
Etap III – Wapiennik – Stanisławów – Lindów – Julianów - 
Rębielice Szlacheckie - Szyszków (III kw. 2013r.).

Firma najpierw budować będzie tzw. sieć szkieletową, 
a następnie uzbrajać sieć w stosowne urządzenia oraz spawać 
światłowody. Podłączanie internetu do klientów indywidual-
nych przewidziane jest na III i IV kwartał. Firma złożyła dodatko-
wy wniosek na realizację sieci w Parzymiechach i Napoleonie, 
które nie były ujęte we wniosku wcześniejszym. - Jeśli wniosek 
zostanie przyjęty do dofinansowania, to mieszkańcy tych miej-
scowości mogą liczyć na szybki internet w swoich domach w III  
i IV przyszłego roku – zapewnia właściciel Protonetu.

Gmina Lipie zaprasza!
Gmina Lipie skupia miejscowości o bogatej i pięk-

nej przeszłości, ze względu na warunki przyrodnicze i krajo-
brazowe jest terenem atrakcyjnym turystycznie. Jak najle-
piej zaprezentować malownicze zakątki naszej gminy? Jak 
atrakcyjnie pokazać jej bogactwo historyczne? Jak sprawić, 
by zwiększyła się liczba turystów chcących na własne oczy 
zobaczyć ciekawe miejsca w okolicy? Na te i wiele innych 
pytań próbowali znaleźć odpowiedź członkowie zespołu 
ds. opracowania folderu promocyjno-turystycznego gminy 
Lipie. 

- Powołany przeze mnie zespół to specjaliści, pasjona-
ci i znawcy lokalnej historii i przyrody oraz miłośnicy fotografii. 
Taki zespół osób, jak sami siebie określają „pozytywnie zakrę-
conych na punkcie naszej małej ojczyzny”, daje gwarancję, że 
folder, który stworzymy nie będzie kolejną szablonową publi-
kacją. Będzie prezentował najpiękniejsze i najciekawsze zakątki 
naszej gminy w sposób przemyślany i ciekawy. Wierzę, że nasze 
działania wpłyną na zwiększenie liczby odwiedzających nas go-
ści i przyczynią się do polepszenia jakości życia mieszkańców 
– mówi Wójt, Bożena Wieloch.

Podczas trzech spotkań, które do tej pory się odbyły 
ustalono, że powstająca publikacja będzie składała się z dwóch 
podstawowych części. Część pierwsza będzie zawierała zdjęcia 
i opisy poszczególnych atrakcji turystycznych, a druga szcze-
gółową mapę gminy z zaznaczonymi na niej atrakcjami oraz 
propozycjami szlaków rowerowych. Na opracowanie i wydanie 
folderu gmina pozyska środki z funduszy unijnych.

Pierwszy etap prac polegał na swoistej inwentaryza-
cji zasobów turystycznych i rekreacyjnych gminy, aby pokazać 
wszystko, co może być ciekawe i interesujące dla potencjalnych 
turystów. W folderze znajdą się m.in. atrakcje przyrodnicze  
i historyczne gminy, kalendarium imprez odbywających się na 
naszym terenie, ciekawe podania i legendy związane z konkret-
nymi miejscami, opis ważnych dla gminy postaci, opis regional-
nych tradycji i potraw, baza noclegowa i wiele innych. Chcemy 
również ukazać nowoczesne oblicze gminy, którym warto się 
„pochwalić”.

Wpływ na ostateczną wersję publikacji mogą mieć 
również mieszkańcy gminy, których serdecznie zapraszamy do 
współpracy. Zgłaszajcie Państwo swoje propozycje do folderu 
- im więcej ich będzie, tym pełniejszy i atrakcyjniejszy będzie 
obraz naszej urokliwej gminy.  

Agnieszka Kotynia

Wójt Gminy Lipie
dziękuje 

firmie DREWBET
 za utwardzenie i wyłożenie kostką placu  

przy boisku sportowym w Dankowie

INFORMACJA
Urząd Gminy Lipie informuje, że w okresie  

od 1 do 31 sierpnia 2012 r., 

na podstawie faktur VAT za okres od 1 lutego 2012r.  
do 31 lipca 2012 r. 

będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzo-
wego zawartego w cenie oleju napędowego  

wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 6 
Urzędu Gminy Lipie; tel.  34/318 80 32-35  wew.43

Agnieszka Kotynia
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Podróże z książką
Podczas wakacji można leżeć na plaży albo wędro-

wać po górach. Można też nadrobić czytelnicze zaległości. 
Tym, którzy pozostaną w domu Gminna Biblioteka w Lipiu 
poleca podróże w…wyobraźni. 

Najpierw zapraszamy czy-
telników do odwiedzenia Kujaw. Ten 
mało znany zakątek Polski przybliża 
debiutująca w roli pisarki Maria Ula-
towska, w książce „Sosnowe dziedzic-
two”. Główna bohaterka powieści to 
30-letnia polonistka, Anna Towiań-
ska. Anna mieszka sama w Warszawie, 
gdzie pracuje w małym wydawnictwie 
„Oczko”. Jej zwyczajne, spokojne życie 
zmienia się diametralnie, kiedy niespo-

dziewanie dostaje w spadku stary dworek położony nad je-
ziorem w pięknym kujawskim lesie, nieopodal miasteczka 
Towiany. Dworek, zwany „Sosnówką” jest bardzo zaniedbany, 
wymaga generalnego remontu, Anna musi więc pozostać  
w swej nowej posiadłości na dłużej. Dzięki temu poznaje nie 
tylko urokliwe Towiany, ale przede wszystkim mieszkańców 
miasta. Sympatyczną kelnerkę Marzenę, która zna się na psy-
chologii jak mało kto, ukrywającego swój malarski talent par-
kingowego Dyzia, pomocną panią Malinkę, małego Florka i jego 
ojca Jacka, szefa ekipy remontowej. W książce czas teraźniejszy 
łączy się z przeszłym, czytelnik stopniowo poznaje pogmatwa-
ną historię rodziny Anny, aż wreszcie tajemnica szlacheckiego 
dworku zostaje wyjaśniona. „Sosnowe dziedzictwo” to wzru-
szająca, optymistyczna opowieść o odnajdywaniu swojego 
miejsca na ziemi, o przyjaźni i miłości, o zwykłej ludzkiej życzli-
wości i sile codziennego uśmiechu. To magiczna historia, której 
każdy chciałby być bohaterem – szczególnie podczas wakacji.

Druga książka, która zachęca do 
fantastycznej podróży w czasie i prze-
strzeni to ,,Koralina’’ Neila Gaimana. Jest 
to powieść stworzona głównie z myślą 
o dzieciach i młodzieży. Jednak mrożąca 
krew w żyłach historia Koraliny chwyta za 
serce, nie tylko najmłodszych miłośników 
literatury, ale też rzeszę dorosłych czytel-
ników. Nie warto się temu dziwić, przecież 

każdy z nas ma w sobie coś z dziecka i to pragnienie, by wracać 
wspomnieniami właśnie do tego okresu życia, wydaje się być 
czymś zupełnie naturalnym. Dlatego miło jest zatopić się w lek-
turze takiej jak ta, z jednej strony lekkiej i przyjemnej, z drugiej, 
wywołującej skrajne emocje. Bohaterka książki, podobnie jak 
Alicja z Krainy Czarów, przechodzi na drugą stronę i wkracza w 
inny wymiar, gdzie doświadcza wielu ciekawych przygód. Alicja 
spotyka na swojej drodze przyjazne, baśniowe stworzenia, Ko-
ralina niestety musi zmierzyć się ze stworami z koszmarów. Obie 
są tylko małymi dziewczynkami, które znalazły się w zupełnie 
obcym świecie, a ten świat jawi się im jako coś niezwykłego…

Więcej nie zdradzimy. O tym, jaka jest ta książka musicie 
przekonać się sami. Zachęcamy do lektury. Gorąco polecamy. 

Joanna Guc

Gminne Zawody 
Sportowo – Pożarnicze

1 lipca 2012 roku, w słoneczne niedzielne przedpo-
łudnie, na boisku sportowym w Parzymiechach przeprowa-
dzono Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze. W zawodach 
udział wzięło 10 drużyn z jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych z Gminy Lipie, były to drużyny z OSP : Albertów, 
Lindów – grupa A, Lindów – grupa B, Lipie – grupa A, Lipie 
– grupa B, Parzymiechy, Rębielice Szlacheckie – grupa A, Rę-
bielice Szlacheckie – grupa B, Szyszków oraz Zimnowoda.

Rywalizacje drużyn strażackich o miano najlepszej  
w gminie przeprowadzone zostały pod bacznym okiem Komisji 
Sędziowskiej, składającej się ze strażaków KP PSP w Kłobucku, 
na czele z asp. Romanem Ceglarzem.

Celem zawodów było w szczególności mobilizowanie 
do doskonalenia umiejętności obsługi sprzętu, ocena stanu 
wyszkolenia pożarniczego, popularyzacja zagadnień ochrony 
ppoż. oraz przygotowanie do startów w zawodach wyższe-
go szczebla i wyłonienie reprezentacji Gminy Lipie do udziału  
w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych.

Zawody rozegrane zostały w konkurencjach: 
•	 sztafeta pożarnicza z przeszkodami,
•	 ćwiczenia bojowe.

W konkurencji sztafeta pożarnicza z przeszkodami kolejność 
czołowych miejsc była następująca:

1. OSP Szyszków ex. OSP Rębielice Szlacheckie – grupa B 
2. OSP Albertów ex. OSP Rębielice Szlacheckie – grupa A
3. OSP Lipie – grupa A

W konkurencji ćwiczenia bojowe najwyższe miejsca zajęły:

1. OSP Szyszków
2. OSP Rębielice Szlacheckie – grupa A
3. OSP Albertów

Klasyfikacja Generalna Gminnych Zawodów Sportowo – 
Pożarniczych w Lipiu przedstawia się następująco:

1. OSP Szyszków
2. OSP Rębielice Szlacheckie – grupa A
3. OSP Albertów ex. OSP Rębielice Szlacheckie - grupa B
4. OSP Lipie – grupa A
5. OSP Parzymiechy
6. OSP Lipie – grupa B
7. OSP Lindów – grupa A
8. OSP Lindów – grupa B
9. OSP Zimnowoda.

Druhowie stanęli na wysokości zadania i pokazali cały 
kunszt swego wyszkolenia. Zmagania jednostek OSP obser-
wowali: Wójt Gminy Lipie a zarazem Prezes Zarządu Oddzia-
łu Gminnego ZOSP RP w Lipiu - Bożena Wieloch, Komendant 
Gminny OSP - Zbigniew Bystrzykowski, Przewodniczący Rady 
Gminy Lipie - Tadeusz Pułka, Radni Gminy Lipie, sołtysi, a także 
przybyli goście. Nie zabrakło również mieszkańców, którzy go-
rąco dopingowali swoim drużynom.

Karolina Kapral
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Kolejny sukces
 naszej Orkiestry!

Na XIV Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych, 
który odbył się w 17 czerwca na kłobuckim rynku, Orkie-
stra Dęta z Lipia zdobyła dwa trzecie miejsca i otrzymała 
dwa piękne puchary: Puchar Prezesa LGD Zielony Wierz-
chołek Śląska za zajecie III miejsca w kategorii występ sce-
niczny oraz Puchar Prezesa Zarządu Powiatowego ZOSP 
RP za zajecie III miejsca w kategorii przemarsz orkiestr. 

Dziecięco – Młodzieżowa Orkiestra Dęta, działają-
ca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Lipiu, powstała w 2009 
roku. Chociaż działa dopiero trzy lata to trudno dziś sobie 
wyobrazić uroczystości obchodzone w naszej gminie bez jej 
udziału. Prezentowany podczas koncertów coraz bogatszy 
repertuar, który stanowią utwory okolicznościowe, marsze, 
pieśni kościelne i patriotyczne oraz kolędy wzrusza nas, za-
chwyca i pozostawia w pamięci niezapomniane wrażenia. Swój 
pierwszy duży sukces Orkiestra odniosła w ubiegłym roku 
podczas XIII Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych. Nasi 
muzycy zajęli wtedy III miejsce w kategorii przemarsz orkiestr.  

Kapelmistrzem Orkiestry, od początku jej istnienia, 
jest pan Łukasz Kędziora. Członkami  uczniowie szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych Gminy Lipie. Obecnie orkiestra wystę-
puje w 24- osobowym składzie: Patrycja Bociąga, Łukasz Bo-
ciąga, Jakub Badowski, Dawid Cieśla, Łukasz Dębowski, Kamila 
Dmytrykiw, Bartosz Garus, Jakub Karbowski, Jakub Kasprzak, 
Weronika Kasprzak, Karol Leszczyński, Alan Luto, Sara Luto, 
Wojciech Mrugalski, Szymon Mirek, Hubert Ryszka, Tomasz 
Szczepaniak, Julia Tomaszewska, Dominika Warzycha, Bartosz 
Wester, Julita Wester, Artur Wydmuch, Karolina Wydmuch i Na-
talia Zdunek. Od września orkiestra powiększy się o kolejne 12 
osób, które obecnie uczą się w sekcjach dla początkujących.  

Tegoroczny sukces Orkiestry nie pozostał bez echa  
w naszej gminie. W piątek, 22 czerwca 2012 r., w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Lipiu odbyła się uroczość wręczenia nagród 
członkom Orkiestry. Nagrody ufundowane przez firmy: Delicpol 
i Jamar oraz Urząd Gminy Lipie wręczyli Wójt Gminy Lipie, Bo-
żena Wieloch oraz Przewodniczący Rady Gminy Lipie, Tadeusz 
Pułka.  - Z ogromną radością składam Wam gratulacje za zajęcie 
dwóch tak wysokich miejsc podczas XIV Powiatowego Przeglą-
du Orkiestr Dętych. Pragnę podziękować wszystkim członkom 

Orkiestry za zaangażowanie, życzliwość i stałą obecność w ży-
ciu kulturalnym naszej gminy. Do gratulacji dołączam życzenia 
wielu dalszych sukcesów Orkiestry oraz wszelkiej pomyślności 
osobistej dla wszystkich, którzy na te sukcesy pracują – mówiła 
Wójt.

Orkiestrze gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów, 
ale przede wszystkim dużo radości ze wspólnej pasji!

Agnieszka Kotynia

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu 
ogłasza nabór do sekcji instrumentalnych 

Dziecięco – Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminnego 
Ośrodka Kultury w Lipiu oraz sekcji mażoretek, działającej 

przy Orkiestrze
Zajęcia odbywają się w GOK-u oraz na warsztatach wyjaz-
dowych. Spotkanie organizacyjne dla nowych członków - 

uczniów szkół podstawowych (klasy od II do VI) odbędzie się  
01. 08. 2012 godz.: 16.00 GOK Lipie

Zapewniamy atrakcyjne formy zajęć, profesjonalną kadrę,  
wyjazdy i udział w przeglądach powiatowych i wojewódzkich.
Szczegółowy plan zajęć znajduje się na stronie internetowej 

naszej gminy: www.lipie.pl  w zakładce Kultura.

Od miesiąca września 2012 roku w GOK w Lipiu będą  
uruchomione następujące sekcje:

-  teatralna, 
-  plastyczna,

-  informatyczna (grafika i multimedia),
-  taneczna.

 Gwarantujemy profesjonalną obsadę instruktorską , 
przygotowującą uczestników do konkursów i występów orga-

nizowanych przez Gminne i Miejskie Ośrodki Kultury.
 Nabór do powyższych sekcji odbędzie się:

Sekcja teatralna: 03. 09. 2012r., godz.:16.00
Sekcja plastyczna: 04. 09. 2012r., godz.: 16.00

Sekcja informatyczna: 05. 09. 2012r., godz.: 16.00
Sekcja taneczna: 06. 09. 2012r., godz.: 16.00

Zapraszamy dzieci i młodzież z terenu naszej gminy!

Mieszkańcy piszą …
 W sobotę, 26 maja 2012r. w Rozalinie odbyła się ma-

jówka. Organizatorem tej imprezy była sołtys miejscowości 
Rozalin, Małgorzata Matyszczak. Duży wkład w przygoto-
wania wnieśli również członkowie rady sołeckiej - Zdzisław 
Pietrzyca i Włodzimierz Bebłot, oraz Alicja i Henryk Matysz-
czak. Gościem honorowym była Wójt, Bożena Wieloch wraz  
z mężem oraz radny Ryszard Kmiecik. W imprezie udział wzię-
li przede wszystkim mieszkańcy Rozalina. Byli również także 
ci, co w Rozalinie już nie mieszkają, ale mają tutaj swoje ko-
rzenie. Pomimo chłodnej nocy wszyscy bawili się znakomi-
cie. Do tańca przygrywał zespół «Contra» z Rozalina. Wspólny 
grill, kawa i herbata i przekąski, które przynieśli mieszkańcy 
spowodowały, że stoły były obficie zastawione. Takie wspólne 
biesiadowanie łączy ludzi, zapomina się wtedy o troskach  
i kłopotach, na bok idą wszystkie waśnie i nieporozumienia. 
Mieszkańcy zgodnie twierdzą, że takie spotkania są bardzo 
ważne, bo są to chwile, dla których czasem warto żyć. 

Sołtys Rozalina, Małgorzata Matyszczak
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IV miejsce - PKS DANKÓW
 V miejsce - KS STRADOM CZĘSTOCHOWA
Najlepszy strzelec: Kacper Gzieło (APN) 6br

Najlepszy bramkarz: Michał Stanowski (APN)
Najlepszy zawodnik: Bartosz Chłód (Ostrowy)

Najlepszy obrońca: Oskar Krzyżak (Znicz)

Rocznik 1999 i młodsi:
I miejsce – PKS DANKÓW

II miejsce – DON BOSKO BIBRKA
III miejsce - OLIMPIA TRUSKOLASY
IV miejsce - ORLIK BLACHOWNIA

V miejsce - PUKS WIERZBNO
VI miejsce - GROM MIEDŹNO
VI miejsce - SOKÓŁ UKRAINA

VII miejsce - BENIAMINEK CZĘSTOCHOWA
                   VIII miejsce - KS STRADOM CZĘSTOCHOWA 

Najlepszy strzelec: Mateusz Wydmuch (PKS Danków)4
Najlepszy bramkarz: Krzysztof Dobosz (PKS Danków)

Najlepszy zawodnik: Pawlo Paszko (Bibrka)
Najlepszy obrońca: Jakub Troczka (PKS)

Skład zwycięskiej drużyny PKS Danków rocznika 1999:
Krzysztof Dobosz (bramkarz), Jakub Troczka, Dawid Wojtyra, 
Kamil Pietrzyca, Mateusz Wydmuch, Kacper Zmorek, Piotr Bu-
jalski, Jakub Jeziorski 
Trener: Krzysztof Troczka

Od kwietnia do maja w naszym powiecie trwały elimi-
nacje do turnieju Mini Euro 2012. Były to eliminacje gminne  
i międzygminne na poziomie szkół podstawowych. Wyłoniły  
cztery najlepsze drużyny, które 8 czerwca, na boisku sportowym 
w Lipiu, systemem „każdy z każdym”, rozegrały spotkania fina-
łowe.  Nad zorganizowanym przez PKS św. Stanisław Danków 
turniejem patronat objęło Starostwo Powiatowe w Kłobucku. 

 Klasyfikacja końcowa Mini Euro 2012 (rocznik 1999  
i młodsi): 

I miejsce - SP Lipie 
II miejsce - SP Popów

III miejsce - SP Truskolasy
IV miejsce - SP Węglowice

Skład drużyny SP Lipie:
Krzysztof Dobosz (bramkarz), Jakub Troczka, Kamil Pietrzyca, 
Kacper Zmorek, Piotr Bujalski, Damian Bujalski, Tomek Matysz-
czak, Michał  Łyźniak,  
Trenerzy: Karol Żerdziński, Krzysztof Troczka

Jak na prawdziwą strefę kibica Euro 2012 przysta-
ło, na lipskim boisku było też wspólne oglądanie meczy 
Polska-Grecja i Rosja –Czechy. Kibicowanie rozpoczęło się  
o godz. 18.00 i trwało do późnych godzin wieczornych. Zgroma-
dziło wielu mieszkańców gminy, którym towarzyszyli zawodni-
cy i opiekunowie klubów z Ukrainy i PKS Danków.  

Szósty stadion był w Lipiu
 

Nie trzeba było wyjeżdżać do Warszawy, aby po-
czuć wspaniałą atmosferę inauguracji piłkarskich rozgry-
wek EURO 2012. Trzeba było tylko w piątek 8 czerwca być 
na boisku sportowym w Lipiu. 

Ks. Tomasz Kośny, założyciel Parafialnego Klubu Spor-
towego św. Stanisław Danków i inspirator wielu sportowych 
wydarzeń w naszej gminie, w dniu otwarcia EURO 2012 zor-
ganizował dwie piłkarskie imprezy, które każdy miłośnik piłki 
nożnej z naszej gminy mógł zobaczyć: IV Ogólnopolski Turniej 
w Piłkę Nożną i Mini Euro 2012. Była też najprawdziwsza  strefa 
kibica.

O godzinie 9.00 nastąpiło oficjalne otwarcie  
IV Ogólnopolskiego Turnieju w Piłkę Nożną. W rozgrywkach 
udział wzięło 14 drużyn w dwóch kategoriach wiekowych: 
rocznik 1999 i młodsi oraz rocznik 2002 i młodsi, w tym, jak na 
gospodarzy Euro 2012 przystało, były też dwie drużyny z Ukra-
iny. Organizatorem zawodów byli: PKS św. Stanisław Danków 
oraz Urząd Gminy Lipie.

W sumie rozegrano 30 spotkań. Sędziowali: Leszek 
Dobrowlny, Tomasz Hober oraz Krzysztof Troczka.   Po emo-
cjonujących rozgrywkach, Gminny Koordynator Sportu, Karol 
Żerdziński, który prowadził imprezę - ogłosił wyniki klasyfikacji 
końcowej: 

Rocznik 2002 i młodsi:
I miejsce - APN CZĘSTOCHOWA

II miejsce - OSTROWY NAD OKSZĄ
III miejsce - ZNICZ KŁOBUCK

Agnieszka Kotynia, Karol Żerdziński



www.lipie.pl 19

Nasza Gmina Biuletyn Informacyjny Gminy Lipie
Redakcja: Agnieszka Kotynia
Informujemy, że w biuletynie istnieje możliwość zamieszczania 
płatnych reklam i ogłoszeń. 

Cennik reklam:

na stronach kolorowych na stronach czarno-białych

1/8 strony - 45zł netto 1/8 strony - 35 zł netto

1/4 srony - 90 zł netto 1/4 srony - 70 zł netto

1/2 srony - 160 zł netto 1/2 srony - 120 zł netto

Stacja Kontroli Pojazdów 

przy Spółdzielni Kółek Rolniczych w Lipiu

czynna:

     od poniedziałku - do piątku:  8.00 - 16.00 

w  soboty: 7.00  - 13.00

Lipie, ul. Czereśniowa    tel. 34/31 88 313 

Ogłoszenie Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjne Programy Wykrywania Raka 
Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w Gliwicach, pełniący rolę Wojewódzkiego Ośrod-
ka Koordynującego populacyjnych programów wczesnego wykrywania raka piersi oraz profilaktyki i wczesnego wykrywania 
raka szyjki macicy, zachęca wszystkie mieszkanki do zapoznania się ze stronami internetowymi www.raksutka.org i www.
rakszyjki.org, dotyczącymi Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi oraz Populacyjnego programu profilaktyki 
i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy. Na stronach można m.in. sprawdzić listę adresów i telefonów śląskich przychodni, 
które wykonują bezpłatne badania profilaktyczne w ramach umów podpisanych z NFZ. 

Populacyjny Program 
Wczesnego Wykrywania Raka Piersi

www.raksutka.org 
e-mail: biurowok-p@io.gliwice.pl

tel 32 278 96 73

Populacyjny Program
Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy

www.rakszyjki.org 
e-mail: biurowok-sm@io.gliwice.pl

tel. 32 278 97 58

Harmonogram zbiórek odpadów segregowanych w drugim półroczu 2012 r. 

29 sierpień 2012r. /środa/                           24 listopad 2012r. /sobota/

Danków, Zbrojewsko, Natolin, Brzózki, Zimnowoda, Kleśniska, Giętkowizna, Grabarze, Parzymiechy, Napoleon

                                                          30 sierpień 2012r./czwartek/                      29 listopad 2012r. /czwartek/ 

Troniny, Lipie, Rozalin, Chałków, Albertów, Stanisławów, Wapiennik, Lindów, Julianów, Szyszków, Rębielice Szlacheckie



Epitafium 
Rok założenia 2003 

Zakład pogrzebowy i kwiaciarnia 

Oferujemy: 

kompleksowe usługi pogrzebowe 
duży wybór trumien oraz akcesoriów pogrzebowych 
chłodnia na życzenie klienta 
wieńce i wiązanki z kwiatów żywych oraz sztucznych 
bukiety okolicznościowe i kwiaty doniczkowe 

obsługa całodobowa, korzystne ceny do negocjacji 
 

Lipie ul. Częstochowska 184, tel. 34 318 84 13, 693520374 
epitafium.mrowiec@onet.pl 


