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Z okazji zbliżających się  

Świąt Bożego Narodzenia 

 oraz  

Nowego Roku 2013  
wszystkim Mieszkańcom Gminy Lipie

składamy gorące życzenia zdrowia, szczęscia i spełnienia marzeń. 
 Niech Boża Dziecina przyniesie radość do każdej rodziny i obdarzy ją pokojem i miłością

             Przewodniczący Rady Gminy Lipie                            Pracownicy Urzędu Gminy Lipie                                          Wojt Gminy Lipie

                          Tadeusz Pułka                                                                                                                                                    Bożena Wieloch



Nr 8, Grudzień  20122

 Na początku bieżącego roku przyjęliśmy nową Strategię 
Rozwoju Gminy Lipie. Dokument ten stanowi wnikliwą analizę 
potrzeb i możliwości gminy oraz wyznacza kierunki jej rozwoju na 
najbliższe kilka lat. Zaktualizowaliśmy Statut Gminy Lipie, a także 
przyjęliśmy nowe Statuty Sołectw.  Dla zapewnienia aktywne-
go udziału gminy w kształtowaniu wspólnej polityki samorządo-
wej na płaszczyźnie wojewódzkiej, przystąpiliśmy w kwietniu do 
Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Podjęliśmy szereg działań, których celem było budo-
wanie tożsamości naszej gminy i kształtowanie jej wizerunku.   
W marcu br. uroczyście przyjęte zostały insygnia herbowe gminy. 
Było to zwieńczenie kilkumiesięcznych starań o nadanie  symboli 
samorządowych. Również w marcu odbył się konkurs recytator-
ski, którego celem była promocja twórczości Heleny Chłopek 
– poetki z rozalińskich łanów. Po raz drugi, podczas gminnych 
obchodów Święta Niepodległości uhonorowane zostały osoby, 
organizacje i przedsiębiorstwa, które wyróżniają się swoją posta-
wą i aktywnością społeczną oraz promują naszą Małą Ojczyznę 
swoimi działaniami. Dodatkowo uczniowie, którzy osiągneli wy-
sokie wyniki w nauce, konkursach i sporcie otrzymali jednorazo-
we stypendia Wójta Gminy Lipie. Aby jak najpełniej zaprezen-
tować malownicze zakątki naszej gminy i pokazać jej bogactwo 
historyczne, opracowujemy kompendium turystyczne Gminy 
Lipie. Warto w tym miejscu wspomnieć również o I Jarmarku 
nad Liswartą „Dobre bo swojskie”, imprezie, która odbyła się  
w pierwszy weekend września i zgromadziła tłumy publiczności.  

   Systematycznie informujemy mieszkańców o realizowa-
nych zadaniach.  Na początku ubiegłego roku została utworzona 
nowa strona internetowa gminy, która obecnie ma już prawie 300 
tys. wyświetleń. Kontynuujemy cykliczne wydawanie gminnego 
biuletynu informacyjnego „Nasza Gmina”. To już ósme jego wy-
danie. W sprawowaniu władzy niezwykle cenny jest udział oby-
wateli, bo przecież mieszkańcy sami najlepiej wiedzą, co jest im 
potrzebne. W bieżącym roku w procesie konsultacji społecznych 
poddaliśmy Państwa ocenie 30 projektów uchwał, programów  
i dokumentów. We wszystkich sołectwach odbyłam spotkania  
z mieszkańcami. Podczas 182 spotkań zgłosiliście Państwo wiele 
propozycji, uwag i inicjatyw, za które serdecznie dziękuję.  

 Zakończenie roku to dobry moment, żeby podzięko-
wać wszystkim, którzy pracowali na rzecz naszej gminy, służyli 
pomocą, dobrą radą, a także wsparciem finansowym. Za owocną 
współpracę w roku 2012 dziękuję Radnym Gminy Lipie, Sołtysom, 
Pracownikom Urzędu Gminy oraz Kierownikom, Dyrektorom i Pra-
cownikom gminnych jednostek organizacyjnych. Dziękuję Księżom 
z naszych parafii, Druhom gminnych jednostek OSP i członkiniom 
Kół Gospodyń Wiejskich. Dziękuję Właścicielom firm z naszej gminy, 
którzy wsparli nas przy organizacji Jarmarku. Podziękowania skła-
dam także pani Marszałek, Aleksandrze Banasiak, Zarządowi Powiatu 
Kłobuckiego na czele z panem Starostą, Romanem Minkiną, Dyrek-
cji i Pracownikom ZOZ w Kłobucku oraz Przewodniczącemu Powia-
tu Kłobuckiego, panu Zbigniewowi Pilśniakowi.  Przede wszystkim 
jednak dziękuję Wam – Mieszkańcy Gminy Lipie za życzliwą po-
stawę, której wielokrotnie doświadczyłam oraz za zaangażowanie  
w działania na rzecz rozwoju i promocji naszej gminy. Mam nadzie-
ję, że nasza współpraca w przyszłym roku okaże się równie owocna.

Szanowni Państwo!   
Drodzy Mieszkańcy Gminy 
Lipie!

Boże Narodzenie to 
szczególny czas. Wyjątkowa 
świąteczna atmosfera, spo-
tkania z rodziną i przyjaciół-
mi oraz zakończenie roku 
zachęcają nas do rozmów  
i podsumowań. Wzorem roku 
poprzedniego chciałabym po-
dzielić się z Państwem najważ-
niejszymi informacjami o dzia-

łaniach organizacyjnych i inwestycyjnych realizowanych na terenie 
naszej gminy w roku 2012.  

Aby poprawić standard życia mieszkańców zrealizowali-
śmy w bieżącym roku wiele zadań inwestycyjnych w zakresie in-
frastruktury drogowej.   Łącznie wybudowaliśmy i wyremonto-
waliśmy ponad 2 km dróg gminnych i prawie 2,5 km chodników. 
Drogi nieutwardzone systematycznie utwardzaliśmy kruszywem 
pozyskanym z rozbiórki nawierzchni starych chodników. W miarę 
posiadanych środków uzupełnialiśmy brakujące oświetlenie ulicz-
ne. Na terenie gminy wykonano także remont drogi krajowej. Po-
czyniliśmy już przygotowania do prac drogowych na przyszły rok.  

W bieżącym roku wykonaliśmy I etap remontu budynku 
Szkoły Podstawowej w Lipiu oraz przystąpiliśmy do programu Moje 
Boisko – Orlik 2012. Efektem podjętych działań będzie udostępnie-
nie dzieciom i młodzieży z naszej gminy nowoczesnej infrastruk-
tury szkolnej i sportowej.

W ramach poprawy i unowocześnienia infrastruktury 
technicznej zakończone zostały prace przy wymianie wodocią-
gu w Dankowie. Podjęliśmy starania mające na celu wymianę rur 
wodociągowych azbestowo - cementowych i budowę kanalizacji  
w kolejnych miejscowościach naszej gminy. 

W ostatnim roku złożyliśmy ponad 20 wniosków o środki 
zewnętrzne, w sumie udało się pozyskać dla gminy 3, 8 mln zł, cze-
kamy na decyzje w sprawie kolejnych 10 wniosków na łączną kwo-
tę ponad 4 mln zł. Były to wnioski głównie związane z inwestycjami 
w infrastrukturę. W ramach POKL realizowane są trzy projekty edu-
kacyjne: „Stawiamy na edukację”, „Potrafię lepiej” i „Już dziś zaczy-
nam odnosić sukces”. Łączny budżet tych projektów wynosi prawie 
1,3 mln zł. Szkoły aktywnie uczestniczą w międzynarodowym pro-
gramie Comenius, budżet obecnie rozpoczynającej się edycji tego 
programu to prawie 80 tys. zł. Projekty szkolne to również „Cyfrowa 
szkoła” i „Radosna szkoła”. 

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakre-
sie ochrony zdrowia jest jednym z najważniejszych zadań gminy.  
W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców opracowa-
liśmy program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka 
ludzkiego, który zakłada prowadzenie szczepień ochronnych prze-
ciwko onkogennym typom wirusa HPV w najbliższych latach. Jest to 
pierwszy taki program w powiecie. W trosce o zapewnienie jak naj-
lepszych warunków dla świadczenia usług medycznych, wspólnie  
z Powiatem Kłobuckim wykonaliśmy termomodernizację Ośrod-
ka Zdrowia w Parzymiechach.

 Wójt Gminy Lipie
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94 lata temu, po 123 latach niewoli, Polska od-
zyskała wolność i powróciła na mapy Europy i świata. Dla 
upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski nie-
podległego bytu państwowego, co roku 11 listopada, ob-
chodzimy Narodowe Święto Niepodległości. 

11 listopada 2012r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Li-
piu odbyły się gminne uroczystości upamiętniające wydarzenia 
z 1918 roku.  Uroczystości rozpoczęły się o godz. 16.00 i zgroma-
dziły liczne grono mieszkańców oraz zaproszonych gości, któ-
rych powitała Wójt, Bożena Wieloch.  Uczestnicy obchodów wy-
słuchali programu słowno-muzycznego w wykonaniu uczniów 
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipiu oraz wiązanek pieśni 
patriotycznych w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej, ze-
społu wokalnego Jantarki i grupy wokalnej Stokrotki. Obejrzeli 
także pokaz grupy tanecznej działającej przy GOK.  

Podczas niedzielnych uroczystości, po raz drugi w hi-
storii naszej gminy, wręczone zostały Wyróżnienia Wójta Gmi-
ny Lipie. Nagroda ma na celu uhonorowanie osób fizycznych  
i prawnych oraz organizacji i przedsiębiorstw, które całokształ-
tem swojej działalności wybitnie przyczyniają się do społeczne-
go, kulturalnego i gospodarczego rozwoju naszej gminy. Wzo-
rem roku poprzedniego, statuetki wręczono w 3 kategoriach: 

Obchody Święta Niepodległości

 Aktywność społeczna 
1. Pani Jadwiga Kurzelewska – Pietrzak

2. Pani Monika Mirowska 
3. Pani Teresa Podruczna 

4. Pani Maria Galle
5. Pan Antoni Pańczyk 

6. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipiu   
7. Wielopokoleniowe Strażackie Rodziny: Kasprzaków  

z Lipia, Łosików z Dankowa, Machuderów z Parzymiech  
oraz Podgórskich z Lipia. 

 Promocja gminy
1. Zespół wokalny „Jantarki”

2. Dziecięco -Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminnego 
Ośrodka Kultury w Lipiu. 

  Promocja i rozwój gminy poprzez prowadze-
nie działalności gospodarczej

1.P.P.H. „ANMAR” s.c. Eksport - Import Andrzej i Maria Kędziora
2. Ośrodek Rekreacyjno-Szkoleniowy „Napoleon” 

 Tomasz Kajkowski  
3.Zakład Cukierniczy P.P.H.U. MARLEN, 

4. P. P.H.U. K. Orzełek, K. Markisz S.J. 

- Chcę podkreślić, że wielu z dzisiejszych laureatów posiada liczne 
nagrody, dyplomy i wyróżnienia, zarówno krajowe jak i zagranicz-
ne.  Jednak to dzisiejsze wyróżnienie jest wyjątkowe, bo nadane 
przez władze gminy, w której mieszkacie, działacie, pracujecie  
i prowadzicie działalność gospodarczą.  Dziękuję za zaangażowa-
nie i aktywność na rzecz naszej gminy. Wierzę, że Wasza postawa 
będzie wzorem do naśladowania dla innych – mówiła Wójt, Boże-
na Wieloch, kierując słowa do wyróżnionych. 

W trakcie tegorocznych obchodów Święta Niepod-
ległości, w ramach promocji utalentowanych i osiągających 
najlepsze wyniki uczniów, 24 osoby, które w ubiegłym roku 
szkolnym osiągnęły bardzo wysokie wyniki w nauce, w konkur-
sach przedmiotowych i artystycznych oraz w sporcie otrzymały 
dyplomy jednorazowe Stypendia Wójta Gminy Lipie. Rodzicom 
wyróżnionych uczniów zostały wręczone listy gratulacyjne.
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 - Wierzę, że stypendia będą nie tylko nagrodą za ciężką  
i wytężoną pracę, ale także motywacją do dalszego rozwoju, który 
w przyszłości zaowocuje rozwojem naszej gminy.  Drodzy Stypendy-
ści, niech mottem dzisiejszego wydarzenia będą słowa znanej pol-
skiej noblistki, Marii Skłodowskiej-Curie „Trzeba mieć wytrwałość  
i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że jest się do czegoś zdolnym i osią-
gnąć to….” I pamiętajcie, że przysłowie, które mówi o tym, że nauka 
się opłaca jest zawsze aktualne – mówiła Wójt, Bożena Wieloch. 

Nagrodzeni uczniowie w kategorii szkół podstawo-
wych to: Jakub Jeziorski, Karolina Jeziorska, Katarzyna Klim-
czyk, Natalia Kogut, Sara Luto, Patryk Nicpoń, Joanna Pawlak, 
Hubert Ryszka, Julita Wester, Natalia Zdunek i Kacper Zmorek.  
W kategorii szkół gimnazjalnych stypendia otrzymali: Ma-
ciej Cer, Karolina Droś, Magdalena Kotynia, Milena Krystek, Ka-
rolina Kutynia, Wiktoria Krzak, Zuzanna Lipartowska, Alan Luto, 
Roksana Łyźniak, Małgorzata Orłowska, Marta Piksa, Klaudia 
Szukała oraz Aleksandra Wieczorek.                                

               

Ocalić przeszłość  
dla przyszłości

28.11.2012 r.  w Gminnym Ośrodku Kultury w Li-
piu miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Mieszkań-
cy gminy, a w szczególności uczniowie Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w  Lipiu spotkali się z panią Jadwigą 
Kurzelewską- Pietrzak, autorką niedawno wydanej książki 
„Ks. Czesław Chwał- proboszcz parafii Danków 1973-2005” 
oraz ks. Jerzym Kuliberdą, sekretarzem Częstochowskiego 
Wydawnictwa Archidiecezjalnego „Regina Poloniae”, które 
książkę wydało. 

 Jednak głównym, choć nieobecnym, bohaterem spo-
tkania był niewątpliwie śp. ks. Cz. Chwał, pierwszy Honorowy 
Obywatel Gminy Lipie. Zgromadzeni, wśród których był także 
obecny proboszcz ks. H. Dusza, obejrzeli prezentację poświęco-
ną życiu i działalności ks. Cz. Chwała, a potem mieli możliwość 
zadawania pytań zaproszonym gościom. Dotyczyły one zarów-
no pracy nad książką jej autorki, jak i charakteru wydawnictwa 
„Regina Poloniae”. 

 - Nigdy nie uczestniczyłem w tego typu spotkaniu i przy-
znam, że jestem pod wrażeniem dociekliwości jego uczestników. 
Znałem osobiście ks. Cz. Chwała, którego zapamiętałem jako oso-
bę bardzo skromną, pogodną i niezwykle pracowitą. Książka nie 
ma dla naszego wydawnictwa charakteru komercyjnego, traktu-
jemy ją raczej jako wkład w ten szczególny pomnik ks. Chwała, jaki 
ona stanowi - mówił ks. Jerzy Kuliberda. 

Spotkanie przebiegało w bardzo serdecznej atmos-
ferze i zakończyło się wręczeniem uczniom, którzy pomagali  
w przepisywaniu rękopisu, pamiątkowych egzemplarzy książki, 
opatrzonych autografem autorki i pieczęcią z herbem Gminy 
Lipie. Tego typu publikacje oraz spotkania z ich autorami mają 
ogromną wartość wychowawczą. Kształtują w młodym poko-
leniu postawy obywatelskie, wychowują dla wartości, a przede 
wszystkim budzą dumę z dokonań mieszkańców naszej Małej 
Ojczyzny.

 - Pragnę podkreślić wyjątkową życzliwość z jaką spoty-
ka się moja książka. Wielu ludzi, których czasem nawet nie znam, 
składa mi gratulacje i podziękowania za podjęcie się tego zadania, 
wprawdzie trudnego, ale jak widać wychodzącego naprzeciw spo-
łecznemu oczekiwaniu - powiedziała na zakończenie autorka pu-
blikacji, pani  J. Kurzelewska- Pietrzak.  

 Jolanta Cyprych

Podziękowanie

Rodzina ks. kan. Czesława Chwała  
składa serdeczne podziękowanie 

 pani prof. Jadwidze Kurzelewskiej - Pietrzak za 
bezinteresowne napisanie książki „Ks. Czesław Chwał- 

proboszcz parafii Danków 1973-2005” oraz tym 
wszystkim, którzy przyczynili się do jej powstania  

i rozprowadzenia: ks. kan. Henrykowi Duszy, ks. kan. 
Tadeuszowi Klimowiczowi , pani Bożenie Wieloch – 

Wójtowi Gminy Lipie, pracownikom Urzędu Gminy Lipie, 
dyrektorom, nauczycielom i młodzieży szkół naszej 

gminy, sponsorom, sołtysom oraz p. Marii Karoń, 
 p. Halinie Mońce, p. Krystynie Kielan, p. Bogdanowi 

Słomianowi oraz Patrykowi  
i Jakubowi Mrugaczom.

   Agnieszka Kotynia
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Z Comeniusem w świat 
ekologii

Dzięki programowi „Uczenie się przez całe życie” 
Comenius Partnerskie Projekty Szkół uczniowie ZS-P w Lipiu 
zgłębiają wiedzę na temat ekologii, odnawialnych źródeł 
energii oraz uczą się języka obcego. W czerwcu bieżącego 
roku Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Lipiu zakończyła realizację międzynarodowego projektu 
Comenius i po raz trzeci otrzymała dofinansowanie do ko-
lejnej edycji projektu pt. „To jest mój świat” (Przyszłość na-
szych uczniów w zrównoważonym świecie: Ekologia, ochrona 
środowiska i odnawialne źródła energii). W ten sposób przy-
bliżamy uczniom kulturę europejską oraz zachęcamy  do 
nauki języków obcych. 

W dniach 2 – 8 października 2012 r. grupa sześciu 
nauczycieli z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipiu, wy-
brała się z wizytą przygotowawczą do Francji. W pięknym 
nadmorskim mieście Brest, przedstawiciele szkół partnerskich  
z Wielkiej Brytanii, Francji, Czech, Włoch oraz Polski omówi-
li cele, założenia projektu, zaplanowali konkretne działania na 
najbliższy semestr, w tym wizyty studyjne oraz wymienili się do-
świadczeniami dotyczącymi pracy szkół. Ponadto poznali szcze-
góły systemu edukacji we Francji.

Po powrocie nauczyciele wraz z uczniami ostro zabra-
li się do pracy, której efektem jest m.in.: ,,Bug hotel’’ - miejsce, 
gdzie będą mogły ukryć się insekty i robaki; ekologiczny kalen-
darz na 2013r. oraz utwór literacki, w którym uczniowie wciela-
ją się w rolę wybranego przez siebie zwierzątka i opowiadają  
o środowisku, w którym ono żyje. 

W ramach realizowanego programu 29 listopada 
2012 r. w szkole podstawowej odbył się Dzień Comeniusa,  
w którym brali udział uczniowie klas I-VI szkoły podstawowej. 
Po obejrzeniu prezentacji multimedialnej o Unii Europejskiej  
i realizowanych projektach zagranicznych uczniowie przystąpili 
do opracowania własnych prezentacji o krajach partnerskich,  
z którymi wspólnie realizujemy projekt. Wykazując się ogromną 
kreatywnością, poszczególne zespoły klasowe zaprezentowały 
efekty swej pracy, co zostało uwiecznione na fotografiach i zare-
jestrowane na taśmie filmowej.
                 Obecnie nauczyciele koordynujący projekt koncen-
trują się już na przygotowaniach do wizyty zagranicznych gości  
w Polsce. Na początku lutego 2013 r. odwiedzą nas nauczyciele 
ze szkół w Anglii, Francji, Włoch i Czech.
               Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na 
stronie internetowej Zespołu w zakładce „ Comenius”. 

Aleksandra Pawełoszek,  Agnieszka Wolska - Bździon

Aktywni Seniorzy
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Lipiu 

istnieje od 1978 roku. Jego podstawowym celem jest dzia-
łanie na rzecz integracji środowiska emerytów i rencistów.  
Celowi temu służą liczne spotkania integracyjne, imprezy 
okolicznościowe oraz wspólne wyjazdy.

 Pierwszym Prezesem Związku był pan Edward Li-
partowski. Od 18 grudnia 2004 roku na jego czele stoi 
pani Longina Wojtyra. Kiedy w 2004 roku ukonstytu-
ował się nowy Zarząd do Związku należało 18 członków,  
w tym 15 kobiet i 3 mężczyzn. Dlatego pierwszym zadaniem, 
jakie postawiły przed sobą nowe władze, było podjęcie działań 
zmierzających do powiększenia tego grona. Obecnie związek 
skupia 92 członków. 

- Działalność naszego Związku to przede wszystkim dzia-
łalność kulturalna. Największym zainteresowaniem cieszą się wy-
cieczki jedno-, dwu- lub trzydniowe. W ciągu ostatnich 8 lat zor-
ganizowaliśmy ich aż 18. Byliśmy w Kazimierzu Dolnym, Kalwarii, 
Zakopanem, Górach Świętokrzyskich, Bieszczadach, Toruniu, 
Ciechocinku, Ustroniu, Wiśle, Pradze, Skalnym Mieście, Łańcucie, 
Wadowicach, Krynicy Górskiej, Szczawnicy, Licheniu, Gnieźnie, 
Biskupinie, Legnicy, Wieliczce, Ojcowie i Krakowie. Zobaczyliśmy 
naprawdę wiele ciekawych miejsc. Co roku około 20 osób wyjeż-
dża na wczasy do Świnoujścia, Darłówka lub Dźwirzyna.  Kilka-
krotnie wyjeżdżaliśmy do kin i teatrów. W czasie, o którym mowa 
organizowane były także zabawy taneczne i ogniska. Co roku  
w grudniu organizujemy spotkanie opłatkowe. Dbamy o naszych 
członków, zwłaszcza tych najstarszych, których odwiedzamy  
i którym wręczamy upominki z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
czy Świąt Wielkanocnych. Ważna jest dla nas pamięć o człon-
kach, którzy od nas odeszli.  Dodam, że nasi członkowie korzystają  
z ulgowych biletów kolejowych, mają zapewnione dwa przejazdy 
w ciągu roku z 37% ulgą – mówi Prezes, Longina Wojtyra. 

 24 września 2012 roku odbyły się wybory do Zarządu 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Lipiu na kolejną, 
pięcioletnią kadencję. Członkowie bardzo pozytywnie ocenili 
pracę dotychczasowych władz Koła i w głosowaniu jednogłośnie 
zdecydowali o tym, że na następne lata Zarząd zostaje ten sam. 
Skład nowego-starego Zarządu przedstawia się następująco:

1. Prezes Zarządu – Longina Wojtyra (Rębielice Szlacheckie)
2. Zastępca Prezesa -  Halina Zawadzka (Szyszków)
3. Skarbnik  - Cecylia Michalak (Lipie)
4. Sekretarz – Maria Bronis  (Rębielice Szlacheckie)
5. Członek Zarządu – Zofia Cieślak (Albertów)

Kto i jak może dołączyć do Związku? 

Związek jest otwarty dla nowych członków. Mogą do niego 
przynależeć emeryci i renciści z terenu gminy Lipie, a także oso-
by z poza terenu gminy, jako członkowie wspierający.  By do Koła 
dołączyć, należy się skontaktować osobiście lub telefonicznie  
z Przewodniczącą Zarządu.  Przynależność do związku wiąże się 
z opłacaniem miesięcznych składek członkowskich, których wy-
sokość wynosi 2 zł.  Wszystkim członkom Związku gratulujemy 
aktywności i życzymy wielu udanych przedsięwzięć.  

Agnieszka Kotynia
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Inwestycje w roku 2012
Inwestycje gminne to stała rubryka w naszym biu-

letynie. W każdym numerze piszemy o tym, co dzieje się na 
„gminnym palcu budowy”. Dzisiaj dokonujemy podsumo-
wania prac zrealizowanych w roku 2012.  

Budowa drogi dojazdowej do pól w Zbrojewsku 

 Zakończono prace przy budowie drogi dojazdowej do 
pól w Zbrojewsku. Wykonawcą robót była  firma LARIX z Lubliń-
ca. Inwestycja kosztowała 290.000,00 zł, w tym 85.000,00 zł sta-
nowiło dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach 
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Przebudowa drogi pole-
gała na utwardzeniu tłuczniem i położeniu nakładki asfaltowej 
o szerokości 3 m na długości 1 km oraz na wykonaniu utwardzo-
nych poboczy szerokości 0,5 m.

Dokończenie drogi Giętkowizna-Grabarze 

 W bieżącym roku wykonano drugi etap budowy drogi 
Giętkowizna-Grabarze.  Na długości 1100 metrów, w miejscu 
drogi gruntowej, powstała droga asfaltowa o szerokości 3,5 m  
z poboczami i odwodnieniem. Oddanie drogi do użytku odbyło 
się 31-go sierpnia br. Prace wykonała firma DROMET” z Często-
chowy. Koszt inwestycji wyniósł 595.926,91 zł, środki na realiza-
cje inwestycji pochodziły z promesy dotacyjnej z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.  
Z drogi tej korzystają m.in. autobusy szkolne, które pokonują co-
dziennie trasę o ok. 10 km krótszą. 

Przebudowa drogi gminnej, ul. Stawowej w Parzymiechach

 Wykonano dokumentację projektową na wykonanie  
przebudowy ul. Stawowej w Parzymiechach. Ze względu na 
przyznanie środków dopiero w listopadzie oraz trudne obecnie 
warunki atmosferyczne, prace będą wykonywane w przyszym 
roku i będą polegały na wykonaniu podbudowy drogi z tłucz-
nia, nakładki asfaltowej oraz rowu odwadniającego. Inwestycja 
zostanie sfinansowana z promesy dotacyjnej z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Budowa chodnika w Dankowie

 Wykonano remont istniejącego chodnika przy kościele 
w Dankowie na długości 250 m. Remont został wykonany przy 
udziale skazanych pracujących aktualnie na rzecz Gminy Lipie

Budowa chodnika w Rębielicach Szlacheckich 

 Wykonano remont chodnika w środkowej części Rębie-
lic Szlacheckich, ok. 900 m. Wykonywana jest już dokumenta-
cja na budowę dwóch nowych odcinków chodnika - na końcu  
i początku miejscowości, budowa ta będzie realizowana w przy-
szłym roku. Remont był wykonywany przy udziale skazanych 
pracujących na rzecz Gminy Lipie. 

Budowa chodnika w Lipiu

 Wybudowano chodnik przy drodze powiatowej, ul. 
Częstochowskiej w Lipiu - od ulicy Stawowej do przystanku przy 
ulicy Dolnej.  Wykonane zostało 1100 m chodnika o szerokości 
1,5 m. 

Wykonanie oświetlenia ulicznego w Parzymiechach  
na ulicy Chmielnej i Polnej

 W styczniu br. na zmodernizowanej linii energetycznej 
wzdłuż ulicy Chmielnej w Parzymiechach zamontowano 9 lamp 
oświetlenia ulicznego. Do tej pory cała ulica była nieoświetlona. 
Koszt inwestycji wraz z projektem wyniósł 31. 586,00 zł. Inwesty-
cja została sfinansowana w całości ze środków gminnych. Przy 
ul. Polnej zainstalowano  5 lamp na istniejących słupach oświe-
tleniowych oraz dwie nowe latarnie. Koszt tej inwestycji wyniósł 
34.146,52 zł.

Wykonanie oświetlenia ulicznego w Lipiu na ulicy Dolnej

 W lutym br. na zmodernizowanej linii energetycznej 
wzdłuż ulicy Dolnej w Lipiu zamontowano 3 lampy oświetlenia 
ulicznego. Oświetlenie tej ulicy poprawi znacznie bezpieczeń-
stwo jej użytkowników, a także zapobiegnie kradzieżom, jakie 
zdarzały się na zlokalizowanej przy niej przepompowni ścieków. 
Koszt inwestycji wyniósł: 7.626,00 zł. Inwestycja została sfinan-
sowana ze środków gminnych. 

 Dodatkowo na terenie gminy, na istniejącej infra-
strukturze oświetleniowej zamontowano 4 pojedyncze lampy  
w miejscowościach: Parzymiechy, Natolin, Zbrojewsko i Lipie. 
Jeżeli pozwolą na to warunki atmosferyczne to jeszcze w tym 
roku zostaną dowieszone kolejne 4 lampy w Lipiu, Zimnowo-
dzie i Rozalinie.

Wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę wodo-
ciągu z rur azbestowo-cementowych w  miejscowościach: 
Stanisławów- Lindów-Julianów

 Koszt dokumentacji wyniósł 46.740,00 zł. Szacowny 
koszt inwestycji -  1.500.000,00  zł. Planowany termin wymiany 
to rok 2013. Przewidywana długość sieci: 3,6 km, przewidywa-
na ilość przyłączy: 150. Sieć będzie wykonana przewiertem ze 
względu na to, że na terenie Stanisławowa i Lindowa jest nowa 
nawierzchnia asfaltowa, rosną okazałe lipy, a na niektórych od-
cinkach 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 600.000,00 zł. Wniosek jest na 3 miejscu listy rezerwowej. 
Taka lokata wniosku jest wyznaczona wysokim stopniem zwo-
dociągowania gminy. Inne gminy, w których wskaźnik był niższy 
uplasowały się na pozycjach wyższych. O tym, czy i kiedy otrzy-
mamy wnioskowane środki dowiemy się po ogłoszeniu wyni-
ków przetargów innych beneficjentów. Na podstawie dotych-
czasowych informacji wiemy, że szanse gminy na otrzymanie 
środków są wysokie. 

Wymiana wodociągu w Dankowie

W maju br. dokonano odbioru inwestycji polegającej na wymia-
nie rur azbestowo-cementowych na rury PE w Dankowie. Wyko-
nano ok. 3 km wodociągu i 142 przyłącza wodociągowe. Dzięki 
wymianie znacznie zmniejszyły się straty wody, zmalała liczba 
awarii oraz wyeliminowano szkodliwy wpływ azbestu. Koszt in-
westycji wyniósł: 1 009 846,20 zł. W październiku do wodociągu 
podłączono posesje z ul. Ziołowej.  

Wykonanie projektu oraz budowa wodociągu  
na ul. Stawowej w Parzymiechach 

Wykonano dokumentację projektową wodociągu przy ul. Sta-
wowej w Parzymiechach. Koszt projektu wyniósł 17 200,00 zł



www.lipie.pl 7

 Wykonanie dokumentacji projektowej na budo-
wę kanalizacji oraz wymianę wodociągu z  rur azbestowo-
-cementowych na rury PE w miejscowościach Parzymiechy  
i Napoleon. Koszt dokumentacji wyniósł 147.108,00 zł. Zapro-
jektowano kolektory kanalizacji sanitarnej o długości 13,0 km, 
z przyłączami w ilości 150 szt. oraz 3 przepompownie. Wybu-
dowana kanalizacja będzie podłączona do istniejącej sieci ka-
nalizacyjnej w Lipiu. Ponadto zaprojektowano wymianę sieci 
wodociągowej na długości 3,4 km. Wraz z wymianą wodociągu 
wymienione zostaną również przyłącza wodociągowe w ilości 
120 szt. 

Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik w Lipiu

 Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipiu trwa bu-
dowa kompleksu boisk sportowych Orlik. W jego  skład wcho-
dzą: boisko piłkarskie o wymiarach 30m x 62m (pole gry 26m  
x 56m), boisko wielofunkcyjne do koszykówki, tenisa ziemne-
go i piłki siatkowej o wymiarach 19,1m x 32,1m (pole gry 15,1m  
x 28,1m), oraz budynek sanitarno-szatniowy, który jest w trakcie 
realizacji. Boiska i budynek są ogrodzone i  oświetlone. Wyko-
nawcą inwestycji jest firma POLCOURT z Warszawy. Koszt robót 
wyniesie 1.084 640,57 zł brutto. Projekt jest współfinansowany 
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w kwocie 500.000,00 zł 
oraz przez Urząd Marszałkowski 333.000,00 zł.

Remont budynku szkoły podstawowej w Lipiu

Do końca roku zostanie zakończony pierwszy etap remontu bu-
dynku Szkoły Podstawowej w Lipiu. Prace te będą obejmować 
wymianę obu stropów, budowę trzeciego, nadbudowę i wymia-
nę dachu wraz z montażem stolarki okiennej. Etap ten będzie 
kosztował ok. 700 000,00 zł. 

Do tej pory wymieniono już pierwszy strop, nadbudowano bu-
dynek, wykonano nową konstrukcję dachu wraz z  pokryciem 
blachodachówką oraz zamontowano okna. 

Remont mostu w Rębielicach Szlacheckich

W ramach prac remontowych wymieniana była cała 
drewniana konstrukcja mostu. Koszt robót, który wyniósł 
297.196,49 zł został sfinansowany z promesy powodziowej 
przyznanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.  Wyko-
nawcą robót była firma „Gestor” z Częstochowy.

Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Parzymiechach

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku przeprowadził 
prace termomodernizacyjne WOZ w Parzymiechach.   Zakres 
prac obejmował m.in. wymianę okien drewnianych na PCV, 
wykonanie izolacji pionowej i docieplenie ścian piwnic, docie-
plenie ścian nadziemia wraz z wykonaniem wyprawy z tynku 
silikonowego wodozmywalnego, montaż drzwi aluminiowych, 
remont daszków nad drzwiami wejściowymi do budynku, wy-
mianę instalacji odgromowej oraz naprawę ścian wjazdowych 
do garażu i obłożenie ich tynkiem mozaikowym. Wykonano 
także drobne remonty dotyczące balustrad i schodów przy wej-
ściu głównym. Prace wykonała firma z Truskolas, która złożyła 
najkorzystniejszą ofertę w przetargu ogłoszonym przez ZOZ  
w Kłobucku - na kwotę 78.562,14 zł. Gmina Lipie dofinansowała 
inwestycję kwotą 20.000,00 zł. 

Remont drogi krajowej DK 42

GDDKiA wykonała prace remontowe na drodze kra-
jowej DK 42 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 ponad 8,5 km. Zakres 
robót objął rozbiórkę istniejącej warstwy ścieralnej, oczysz-
czenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, wykonanie nowej 
nawierzchni i odtworzenie punktów referencyjnych. Zostało 
wykonane oznakowanie poziome jezdni oraz pobocza z de-
struktu bitumicznego.  Wykonawcą prac w zakresie wymiany 
warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej jezdni była firma 
DROG-BUD sp. z o.o. z Lubojenki, która złożyła najkorzystniejszą 
ofertę w ogłoszonym przez GDDKiA przetargu.  Koszt tych ro-
bót wyniósł  2.146.664,78 zł. Prace pozostałe wykonywane były  
w ramach bieżącego utrzymania dróg. 

Gospodarka przestrzenna

Sporządzenie projektu zmiany Studium Uwarunkowań  
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Li-
pie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

 Zlecono wykonanie Projektu Aktualizacji Studium 
Uwarunkowań, które ma być gotowe do końca marca 2013 roku. 
Na początku roku 2013 Studium zostanie wyłożone do publicz-
nego wglądu. Projekt Studium będzie kosztował 55.000,00 zł.

Sporządzenie projektów planów zagospodarowania prze-
strzennego dla części Parzymiech oraz Rębielic Szlachec-
kich i Szyszkowa.

 Zlecono wykonanie Projektu planu zagospodarowania 
dla miejscowości Parzymiechy, koszt prac wyniesie 22.000,00 zł, 
natomiast koszt dokumentacji dla Rębielic Szlacheckich i Szysz-
kowa to 46.000,00 zł. Plany będą gotowe w roku 2014.

Pozyskane fundusze zewnętrzne w roku 2012

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-Przed-
szkolny 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 Rębieli-
cach Szlacheckich - dofinasowanie 
14.888,70 zł  
-  Budowa placu turystyczno-re-
kreacyjnego „Przystanek na szlaku” 
w Dankowie   - dofinansowanie – 
17.500,00 zł    

Fundusz Ochrony 
Gruntów Rolnych

droga dojazdowa do pól  
w Zbrojewsku –85.000,00 zł

Promesa dotacja 
przydzielona przez 
Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji na 
usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych

- droga Giętkowizna-Grabarze 
595.926,91 zł 
- most w Rębielicach Szlacheckich – 
dofinasowanie 297.196,49 zł    
- Przebudowa drogi gminnej ul. Sta-
wowej w m. Parzymiechy przyznane 
dofinasowanie  250. 000,00 zł 

Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej

Dofinansowanie na remont bu-
dynku szkoły podstawowej w Lipiu 
100.200,00 zł
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Mienie gminne
 W okresie od 01.01.2012 r. do 15.11.2012 r. Gmina 
Lipie odnotowała następujące zmiany w stanie mienia ko-
munalnego:
Nieruchomości nabyte 
W bieżącym roku nabyliśmy 19 działek ewidencyjnych, w tym:
- z mocy prawa –14 działek
- zakup - 2 działki
- zamiana – 2 działki
- darowizna – 1 działka
Wśród wskazanych nieruchomości znalazły się:
- 2 działki z przeznaczeniem pod drogi w miejscowości Troniny;
- 4 działki zabudowane budynkami strażnic OSP (Kleśniska, 
Stanisławów, Danków, Natolin);
- 2 działki zabudowane przepompowniami kanalizacyjnymi  
w miejscowości Danków.
Pozostałe działki stanowią grunty rolne
Nieruchomości zbyte (zamiana) 
- 1 działka (nieruchomość położona w Lipiu)

Roman Dądela

Ulica Parkowa  
w Parzymiechach

Na skutek niedopatrzenia Starostwa Powiatowego  
w Kłobucku, które w 2004 roku sprzedało nieruchomość 
Skarbu Państwa w Parzymiechach, jedyna droga dojazdo-
wa do szkoły w tej miejscowości, ulica Parkowa, stała się 
własnością prywatną. 

 - Sprzedano całą nieruchomość bez wydzielenia z niej istnie-
jącej i utrzymywanej przez Gminę Lipie drogi gminnej.  Obecnie 
najbardziej racjonalnym sposobem uregulowania stanu prawne-
go drogi jest jej nabycie przez Gminę w drodze aktu notarialnego 
kupna-sprzedaży. Rada Gminy Lipie zgodziła się na takie rozwią-
zanie – mówi Wójt, Bożena Wieloch.

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi z pełnomocnikiem 
właścicieli, w najbliższym czasie zostanie podpisany dokument 
poprzedzający zawarcie aktu notarialnego, czyli Protokół Ne-
gocjacji. W dokumencie tym zostaną ustalone warunki naby-
cia przez Gminę na własność ulicy Parkowej. Po geodezyjnym 
wydzieleniu działki stanowiącej ulicę Parkową zostanie zawarty 
akt notarialny. Po wielu latach problem ulicy Parkowej zostanie 
rozwiązany. Po nabyciu drogi w pierwszej kolejności zostanie 
wykonany remont chodnika.

Elżbieta Pentak 

Złożone wnioski o środki zewnętrzne na 2013 rok

Źródło finansowania Zadanie

Regionalny  
Program Operacyj-
ny Województwa 
Śląskiego

Poprawa jakości środowiska natu-
ralnego w Gminie Lipie poprzez ter-
momodernizację budynku szkoły  
w Lindowie -  549.277,54 zł- wniosek 
na liście rezerwowej

PROW Przełożenie wodociągu z rur AC na 
rury PE wraz z przekładką przyłączy 
wodociągowych w miejscowościach 
Stanisławów, Lindów i części Juliano-
wa – 626.000,00 zł – wniosek na liście 
rezerwowej

PROW- Odnowa  
i rozwój wsi

- Remont i przebudowa budynku 
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu 
- wnioskowane dofinansowanie 
500.000,00 zł – wniosek po 
pozytywnej  weryfikacji przez LGD 
przekazany do dalszej weryfikacji 
przez Urząd Marszałkowski  

PROW – Małe  
projekty 

-  Wydanie folderu promocyjnego gmi-
ny – wnioskowane dofinansowanie  
24.480,00 zł – wniosek w trakcie wery-
fikacji przez Urząd Marszałkowski   

Narodowy Program 
Przebudowy Dróg 
Lokalnych 

Budowa sieci dróg gminnych –ul. Dol-
na, Leśna, Topolowa, Jaworowa, Klo-
nowa, Lipowa w Lipiu- wnioskowane 
dofinasowanie – 386.112,13 zł - wnio-
sek w trakcie weryfikacji przez Urząd 
Wojewódzki

Wojewódzki  
Fundusz Ochrony 
Środowiska  
i Gospodarki  
Wodnej

Pożyczka (z możliwością umorzenia) 
na zadanie: Przełożenie wodociągu  
z rur AC na rury PE wraz z przekładką 
przyłączy wodociągowych w miej-
scowościach Stanisławów, Lindów  
i części Julianowa- wnioskowana kwo-
ta 952.000,00

Promesa dotacyjna 
przydzielona przez 
Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji na 
usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych

Przebudowa drogi gminnej ul. Lasek 
w m. Kleśniska – wnioskowane dofi-
nansowanie 400.000,00 zł – złożony 
wniosek  

- Przebudowa drogi gminnej ul. Sta-
wowej w m. Parzymiechy - wniosko-
wane dofinasowanie 450. 000,00 zł – 
złożony wniosek

- Przebudowa drogi gminnej w Dan-
kowie (Góry) - wnioskowane dofina-
sowanie 700 000 zł - złożony wniosek

- Przebudowa drogi gminnej w Danko-
wie (za środkowym mostem) - wnio-
skowane dofinasowanie  400.000,00 
zł - złożony wniosek

Dariusz Kubicki, Krzysztof Sobera

Podziękowanie
Świetlica środowiskowa przy Parafii w Dankowie 

serdecznie dziękuje GKRPA w Lipiu,  ks. proboszczowi Henry-
kowi Duszy oraz firmom: Jamar, Marlen i Delic-Pol za angażo-
wanie i bezinteresowną pomoc oraz zrozumienie i otwarcie 

na potrzeby innych. Państwa wsparcie materialne i finansowe 
pozwoliło przygotować mikołajkowe paczki dla dzieci. 
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−	uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyj-
mowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego; 

−	ustawa w sprawie przyjęcia regulaminiu dofinansowania 
kosztów inwestycji związanych z demontażem, transportem  
i unieszkodliwianiem azbestu;

−	obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego-
uchwały nr III/28/2002 Rady Gminy Lipie z  dnia 30 grudnia 
2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lipie;

−	uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminych 
(wyodrębniono 6 nawych dróg gminych: trzy w Rębielicach 
Szlacheckich, jedna w Lindowie, jedna w Troninach i jedna  
w Zimnowodzie).

Wszystkie teksty uchwał oraz protokoły z obrad sesji 
Rady Gminy są dostępne na stronie internetowej www.bip.lipie.
akcessnet.net

Karolina Kapral

Z prac Rady Gminy
W 2012 roku odbyło się 11 Sesji Rady Gminy i 8 

posiedzeń Komisji Stałych. Radni w bieżącym roku podjęli 
137 uchwał. 

Wszystkie uchwały podejmowane przez Radę wyzna-
czają kierunki rozwoju Gminy.  Wśród 131 uchwał znalazły się: 
- uchwały finansowe (49),
- odnoszące się do oświaty (12), 
- dotyczące gminnych nieruchomości (6), 
- uchwały podatkowe (5),
- uchwały dotyczące Statutów Sołectw (19),
- związane z ustaleniem obwodów i okręgów wyborczych (3),
- odnoszące się do mieszkaniowego zasobu gminy (4), 
- odnoszące się do dróg gminnych (4), 
- uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (2),
-  związane z nową ustawą „śmieciową” (6), 
- związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej (2), 
- uchwała popierająca obywatelski projekt ustawy o zmianie 
ustawy o dochodach  jednostek samorządu terytorialnego (1),
- uchwała w sprawie ustanowienia herbu, flagi, baneru i pieczę-
ci Gminy Lipie (1),
- oraz obejmujące pozostałą działalność gminy (23). 

Do najważniejszych uchwał należą:
−	uchwała w sprawie ustanowienia herbu, flagi, baneru i pieczę-

ci Gminy Lipie;
−	zasad używania i stosowania symboli samorządowych Gminy 

Lipie;
−	uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Lipie na 

lata 2012-2020;
−	uchwała w sprawie projektu „Programu profilaktyki zakażeń 

wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Lipie na lata 
2012-2015”;

−	uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania bu-
dowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie 
Gminy Lipie;

−	uchwała w sprawie podziału Gminy Lipie na okręgi wyborcze 
oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybiera-
nych w każdym okręgu;

−	uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Lipie do Śląskiego 
Związku Gmin i Powiatów;

−	uchwała w sprawie przystąpienia do projektu pt. „Już dziś za-
czynamy odnosić sukces” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.5 
„Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

−	uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy 
Lipie;

−	uchwała w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpra-
cy Gminy Lipie z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie;

−	uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania 
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie 
Gminy Lipie;

Siłacze z Dankowa
24 listopada br., w Starym Mieście koło Konina od-

były się IX Otwarte Mistrzostwa Polski Amatorów w Siłowa-
niu na Ręce. Na zawody zjechali zawodnicy z całego kraju. 
Obsada była spora, we wszystkich kategoriach wystartowa-
ło ponad 80 zawodników. Organizatorzy przewidzieli osob-
ne kategorie wagowe dla juniorek i juniorów oraz dla ko-
biet i mężczyzn. Najlepsi siłacze mogli zmierzyć się na lewą 
i prawą rękę.

Miło nam poinformować, że na najwyższym podium 
Mistrzostw stanęło dwóch zawodników z naszej gminy, obaj  
z jednej miejscowości, z Dankowa. 

W kategorii JUNIOR MEN RIGHT 63 KG złoty medal 
zdobył Dawid Meroń. Dwa złote medale, w kategorii SENIOR 
MEN LEFT 63 KG i SENIOR MEN RIGHT 63 KG, zdobył Jarosław 
Kilan. W klasyfikacji drużynowej nasi zawodnicy uplasowali się 
na 4 pozycji. To bardzo wysoka nota, ponieważ w zawodach 
udział wzięło aż 47 zespołów.  Trenerem  Armwrestlerów  z Dan-
kowa jest  Przemysław  Kilan, który w siłowaniu na rękę ma 
także wiele osiągnięć. W bieżącym roku zdobył drugie i trzecie 
miejsce  na VI Mistrzostwach Polski Południowej w Armwrestlin-
gu w Kat. 95 kg (2 miejsce - ręka lewa, 3 miejsce - ręka prawa), 
a w roku 2010 został W-ce Mistrzem  Polski Amatorów. Zwycięz-
com gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Agnieszka Kotynia
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Gospodarka odpadami 
według nowych przepisów 

– kosz w każdej posesji
Przypomnijmy, że od 01 lipca 2013 roku, zgodnie  

z przyjętą przez Sejm ustawą „śmieciową”, obowiązywał bę-
dzie nowy system gospodarowania odpadami komunalny-
mi. Nowe przepisy nakładają na samorządy gminne odpo-
wiedzialność za odbieranie i  właściwe zagospodarowanie 
odpadów powstających na ich terenie. Dotychczas miesz-
kańcy sami dbali o usunięcie odpadów podpisując umowę 
z przedsiębiorstwem prowadzącym stosowną działalność. 
W naszej gminie tylko 48 % właścicieli nieruchomości takie 
umowy posiada, wraz z wejściem w życie nowych przepisów 
kosz będzie musiał mieć każdy. 

Zgodnie z zapisami ustawy Rada Gminy Lipie podjęła sze-
reg uchwał, które regulują system gospodarki odpadami komu-
nalnymi na terenie naszej gminy, są to:

•	Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi,

•	Uchwała w sprawie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują miesz-
kańcy, a powstają odpady komunalne,

•	Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości,

•	Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez wła-
ścicieli nieruchomości,

•	Uchwała w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Do końca bieżącego roku zostaną podjęte jeszcze trzy 
uchwały: w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w za-
kresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieru-
chomości i zagospodarowania tych odpadów; w sprawie wyso-
kości stawki za odbiór odpadów komunalnych oraz w sprawie  
Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie Lipie.

Wysokość opłaty za odbiór odpadów 

Po wejściu w życie nowych przepisów za odbiór odpa-
dów będziemy płacić gminie.  Zgodnie z tymi przepisami gminy 
miały cztery możliwości ustalenia opłat za odbiór odpadów:

-  od liczby mieszkańców,
-  od powierzchni nieruchomości,
- od ilości zużytej wody, 
- stawka ryczałtowa dla gospodarstwa domowego.

Na sesji w dniu 9 listopada br., po wcześniejszych kon-
sultacjach z mieszkańcami, radni zdecydowali, że w naszej gmi-
nie opłaty będą zależeć od liczby mieszkańców danej nieru-
chomości. 

Wysokość opłaty od jednej osoby zostanie ustalona na 
sesji 28 grudnia br., jednak Wójt Gminy Lipie już teraz przedłoży-
ła kalkulację stawki, z której wynika, że dla osoby segregującej 
śmieci będzie ona wynosić około 5,5 zł na miesiąc, około 11 zł  
zapłacą osoby, które odpadów nie będą segregować. 

 Wpływ na wysokość skalkulowanej stawki miały szaco-
wane koszty odbioru i transportu odpadów oraz ich unieszko-
dliwiania na wyznaczonej przez Urząd Marszałkowski instalacji, 
szacowane koszty funkcjonowania Gminnego Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów oraz koszty obsługi administracyjnej 
systemu. Szacunki zostały oparte także na dotychczasowych da-
nych dotyczących ilości zbieranych odpadów na terenie naszej 
gminy.

 Ostateczną wysokość stawki będzie można obliczyć 
dopiero po przeprowadzeniu przetargu na odbiór i zagospoda-
rowanie odpadów komunalnych, jednak nowe przepisy nakła-
dają na gminę obowiązek przyjęcia stawek już teraz. W  związku 
z powyższym istnieje prawdopodobieństwo, że przyjęta gru-
dniową uchwałą Rady Gminy stawka, będzie wymagać zmiany.  
Będzie to jednak możliwe nie wcześniej niż na początku 2014 
roku. 

Taniej będą płacić te osoby, które będą  
odpady segregować !

Przy założeniu, że odpady będą zbierane  
z każdej nieruchomości, w skali gminy wytworzymy 1500 
ton odpadów miesięcznie, z czego 1200 ton stanowić 
będą odpady komunalne zmieszane, a 300 ton odpady 
segregowane, wielkogabarytowe i wielomateriałowe.

  
Wielkość kosza na odpady komunalne

  Wielkość kosza na odpady komunalne, przeznaczone-
go dla jednej posesji uzależniona będzie od liczby osób ją za-
mieszkujących i tak:

- dla nieruchomości zamieszkałej przez 1 lub 2 osoby przewidu-
jemy pojemnik o pojemności 120 l;

- dla nieruchomości zamieszkałej przez 3-4 osoby pojemnik  
o pojemności 240 l,

- dla nieruchomości zamieszkanej przez 5-6 osób będzie po-
jemnik o pojemności 240 l oraz pojemnik o pojemności 120 l,

- dla nieruchomości zamieszkanej przez 7-8 osób przewiduje-
my dwa pojemnik o pojemności 240 l.

Generalnie na każde kolejne dwie osoby będzie przysługiwał 
pojemnik o pojemności 120l, a na każde kolejne 4 osoby po-
jemnik o pojemności 240 l.

Dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez 
mieszkańców przez okres krótszy niż 30 dni w miesiącu (pobyty 
rekreacyjne, letniskowe, wypoczynkowe) przewiduje się je-
den pojemnik o pojemności 120 l.  

W przypadku nieruchomości, na której prowadzona 
jest działalność handlowa, przysługiwał będzie jeden pojem-
nik o pojemności minimum 120 l na każde rozpoczęte 20m2 
powierzchni handlowej, w przypadku nieruchomości, na któ-
rej prowadzona jest inna działalność gospodarcza przypadał bę-
dzie jeden pojemnik o pojemności 120 l na 1- 4 pracowników.
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•	dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują miesz-
kańcy w Gminie Lipie - Deklaracja A,

•	dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkań-
ców przez okres krótszy niż 30 dni w miesiącu ( pobyty rekre-
acyjne, letniskowe, wypoczynkowe) - Deklaracja B, 

•	dla właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują 
mieszkańcy a powstają odpady komunalne (np. szkoły, ośrod-
ki zdrowia, sklepy, zakłady fryzjerskie, krawieckie etc. ,) Dekla-
racja C, 

•	dla właścicieli nieruchomości, którzy przeprowadzają remont 
budynku i powstają z tego tytułu odpady (np. gruz) Deklara-
cja D 

 Wypełniający Deklarację A określi w niej liczbę osób 
mieszkających w danym gospodarstwie domowym, chodzi 
o rzeczywistą liczbę osób a nie liczbę osób zameldowanych.   
W przypadku uwzględnienia w deklaracji mniejszej liczby osób 
niż liczba osób zameldowanych należy do niej dołączyć doku-
ment potwierdzający czasową nieobecność osoby zameldo-
wanej: kopia legitymacji uczniowskiej lub studenckiej, kopia 
delegacji służbowej, kopia umowy o pracę itp. lub stosowne 
oświadczenie właściciela nieruchomości. 

 Wykazaną w deklaracji liczbę osób należy pomnożyć 
przez wyznaczoną stawkę opłaty od jednego mieszkańca (wła-
ściwą dla segregujących odpady lub niesegregujących).Otrzy-
mana w ten sposób kwota stanowić będzie miesięczną opłatę 
za odbiór odpadów.

 Od stycznia 2013 roku pracownicy Urzędu Gminy Lipie 
będą roznosić deklaracje i pomogą je wypełnić. Wypełnioną de-
klarację będzie można oddać bezpośrednio pracownikowi lub 
złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Lipie do 31 marca 2013 r.

UWAGA: Wszystkie osoby, które posiadają podpisaną 
umowę z firmą na odbiór odpadów komunalnych, muszą ją 
ROZWIĄZAĆ najpóźniej do 30.06.2013 r. Forma wypowie-
dzenia musi być zgodna z zapisem w umowie.

Zbiórki  odpadów w 2013 roku

 Odpady segregowane: szkło i plastik 

1. 30 stycznia 2013 r. (środa)  
2. 29 maja 2013 r. (środa) 

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

1. 31 stycznia 2013 r. (środa)  
2. 31 maja 2013 r (piątek)   

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

Zbiórka zużytych opon od samochodów osobowych, 
ciężarowych, ciągników.   Przewidywana jest na wrzesień 
2013r. O dokładnej dacie zbiórki poinformujemy w terminie 
późniejszym.

Kosze będą odbierane raz na miesiąc.

Co będziemy wrzucać do kosza?

Do kosza będziemy wrzucać odpady komunalne. 
Zgodnie z definicją są to wszystkie odpady, które powstają  
w gospodarstwie domowym, a także w obiektach użyteczno-
ści publicznej. Od tej zasady są jednak wyjątki.  Do kosza nie 
będzie można wrzucać: baterii, żarówek energooszczędnych, 
leków, sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz gruzu – te 
odpady oraz tzw. odpady wielkogabarytowe będzie można od-
dać do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, który 
będzie utworzony na terenie gminy. Do kosza będziemy wrzu-
cać także popiół.

Powstanie punkt selektywnej zbiórki odpadów

Według nowej ustawy „śmieciowej”, gmina jest zobo-
wiązana do prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów, 
do którego będzie można przekazywać bezpłatnie odpady ko-
munalne zebrane w sposób selektywny, w tym: papier i tektu-
ra, tworzywa sztuczne, metale, szkło, zużyty sprzęt elektryczny  
i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i aku-
mulatory, zużyte opony, przeterminowane lekarstwa, popiół  
i inne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych. Punkt 
będzie prowadzony przez przedsiębiorcę wyłonionego w dro-
dze przetargu.  

W późniejszym terminie poinformujemy o  miejscu lokalizacji 
punktu oraz godzinach jego działania. 

Segregacja odpadów 

Gmina w dalszym ciągu będzie prowadziła zbiórki od-
padów segregowanych. Jak już wcześniej pisaliśmy osoby, któ-
re będą aktywnie śmieci segregować zapłacą mniejszą stawkę 
za odbiór odpadów komunalnych (kosza). Zbiórki odpadów 
segregowanych, podobnie jak obecnie, będą prowadzone raz  
na kwartał. Do każdej posesji dostarczone zostaną trzy worki: 
szkło, plastik i makulaturę.   Na bieżąco przeprowadzane będą 
kontrole segregacji odpadów przez firmę zbierająca odpady  
i pracowników Urzędu Gminy. 

Jak często pobierane będą opłaty i gdzie będzie 
można je uiszczać?

Opłaty za odpady komunalne będą pobierane w syste-
mie dwumiesięcznym:

1) za miesiąc styczeń i luty - do 15 marca,

2) za miesiąc marzec i kwiecień - do 15 maja,

3) za miesiąc maj i czerwiec - do 15 lipca itd. 

Płacić będzie można w kasie Urzędu Gminy Lipie oraz przele-
wem na rachunek bankowy Gminy Lipie. Jeżeli Nadzór Prawny 
Wojewody zaakceptuje zaproponowane przez nas rozwiązanie, 
to płacić będzie można inkasentom zbierającym opłaty za 
wodę.

Deklaracje o wysokości opłaty

W związku z wprowadzeniem nowych przepisów, miesz-
kańcy będą zobowiązani do wypełnienia specjalnej deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi.  Rada Gminy Lipie przyjęła następujące wzory deklaracji:

Zbiórka AGD 2013 r. 

 12 marca 2013 r. (wtorek) i 12 czerwca 2013 r. ( środa)

Mieczysław Kobiela,  Agnieszka Kotynia, Mariusz Pilśniak
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Podatki lokalne 2013 r.
Podatki lokalne stanowią istotne źródło docho-

dów gminy, z których realizuje ona szereg zadań własnych. 
Zadania te to m.in., budowę i remonty dróg i chodników, 
oświetlenie uliczne, zimowe utrzymanie dróg, budowa i na-
prawy wodociągów, kanalizacji, remonty budynków szkół 
i przedszkoli, utrzymanie szkół i przedszkoli, dowóz dzieci 
do szkół, finansowanie akcji pożarniczych i utrzymanie go-
towości bojowej jednostek OSP i wiele innych. Wszystkie te 
zadania służą poprawie jakości życia mieszkańców.  

Charakterystyczną cechą wskazanych dochodów jest 
konstytucyjnie zagwarantowana możliwość ustalania ich wy-
sokości. Uprawnienia te posiada Rada Gminy, przy czym swoje 
uprawnienia może realizować jedynie w granicach określonych 
w odpowiednich  ustawach, kierując się przy tym interesem 
gminy i jej mieszkańców. Oznacza to, że nasz organ stanowiący 
nie ma  prawa wprowadzać nowych ani likwidować już istnie-
jących obciążeń podatkowych, ale będąc organem właściwym 
do wymiaru i poboru podatków może decydować o zastosowa-
niu niektórych preferencji podatkowych, czy też regulować wy-
sokość stawek podatkowych, ale jedynie w ramach upoważnień 
określonych przez obowiązujące ustawy. 

Na sesji w dniu 9 listopada br. podjęto uchwały o usta-
leniu stawek podatkowych na 2013 rok. Uchwały te zostały 
ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 
z dnia 20 listopada 2012 r. Jakie podatki zapłacimy w przy-
szłym roku?

Podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny

    Właściciele budynków mieszkalnych w przyszłym 
roku zapłacą 0,57 zł za metr kwadratowy (obecnie 0, 55 zł).

  Od budynków przeznaczonych na prowadzenie 
działalności gospodarczej, stawka wzrośnie z 16,00 zł do 
16,70 zł z metra kwadratowego. 

W myśl uchwały, jeśli ktoś posiada garaż, zapłaci  
w przyszłym roku 3,90 zł za metr kwadratowy (obecnie 3,80 
zł). (Jeżeli garaż jest częścią bryły domu to obowiązującą jest 
stawka podatku właściwa dla budynków mieszkalnych).

Właściciele gruntów, niesklasyfikowanych jako użytki 
rolne, tzw. gruntów pozostałych (np. działki budowalne) za-
płacą 0,18 zł za metr kwadratowy (teraz 0,17 zł). Taka sama 
stawka obowiązuje na grunty zajęte na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego. 

W przyszłym roku stawki podatku od gruntów zwią-
zanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez 
względu na sposób zakwalifikowania ich w ewidencji gruntów 
i budynków, będą wynosiły 0,68 zł od 1 metra kwadratowego 
powierzchni (obecnie 0,65 zł). Za budynki pozostałe (gospo-
darcze) zapłacimy 3,90 zł od 1 metra kwadratowego.

 UWAGA - od tego podatku zwolnieni ustawowo są 
właściciele gospodarstw rolnych (o areale powyżej 1 ha fiz.) 

gdy powyższe budynki położone są na gruntach tych gospo-
darstw i służą wyłącznie działalności rolniczej. Natomiast budyn-
ki typowo rolnicze należące do rolnika będącego właścicielem 
gospodarstwa rolnego a położone na gruntach niesklasyfiko-
wanych jako użytki rolne , nie mogą korzystać z ustawowego 
zwolnienia od podatku od nieruchomości.

Rada Gminy postanowiła utrzymać stawkę podatku rol-
nego na dotychczasowym poziomie mimo, iż średnia cena sku-
pu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. wzrosła  
o 1,68 zł za kwintal.  Przypomnijmy, że wysokość podatku rol-
nego ustalana jest na podstawie średniej ceny skupu żyta za 
pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy 
i wynosi równowartość pieniężną 2,5q żyta za 1 ha przelicze-
niowy lub 5q żyta od 1 ha fizycznego. Podstawą do naliczania 
podatku rolnego na rok 2013 jest więc kwota 75,86 zł za kwintal 
żyta (obecnie 74,18 zł), określona w komunikacie prezesa GUS 
z 19 października 2012 roku. Nasi radni, wykorzystując swoje 
ustawowe uprawnienia, obniżyli jej wysokość do 50 zł obniżając 
tym samym stawkę podatku rolnego.

Tak więc podatek rolny dla gruntów gospodarstw rol-
nych (areał powyżej 1 ha fizycznego i 1 ha przeliczeniowego) 
w 2013 roku nie ulegnie zmianie i wyniesie 125 zł za hektar 
przeliczeniowy. Dla gruntów pozostałych (niestanowiących 
gospodarstw rolnych – areał poniżej 1 hektara fizycznego) staw-
ka z 1 hektara fizycznego wyniesie 250 zł. Uwaga! Ustawowo 
zwolnieni od podatku rolnego są rolnicy i posiadacze gruntów 
pozostałych (do 1 ha fizycznego) będący właścicielami gruntów 
klas V i VI. 

Stawka podatku leśnego na rok 2013, obliczana we-
dług średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej w Komunika-
cie Prezesa GUS, wyniesie 41,0124 zł za 1 hektar fizyczny i jest 
niższa o 0,0572 zł w stosunku do roku 2012. 

Poniżej prezentujemy tabelaryczne zestawienie stawek 
podatku, które obowiązują w roku bieżącym i te, które Rada 
uchwaliła na przyszły rok – 2013.

Roczne stawki podatku rolnego i leśnego

Rodzaj podatku

Stawki górne -  
na podstawie Ob-
wieszczenia Preze-
sa GUS w sprawie 
średniej ceny sku-
pu żyta i drzewa za 
okres pierwszych 
trzech kwartałów 

Stawka roczna

obowiązująca na 
terenie

Gminy Lipie

2012 2013 2012 2013

Podatek 
rolny

powyżej 
1 hektara 
fizycznego  

[zł/ha 
przel.]

185,45 189,65 125 125

poniżej 1 
hektara 
fizycznego   
[zł/ha fiz.]

370,90 379,30 250 250

Podatek leśny 41,07 41,01 41,07 41,01
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III. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  
i zbiorowego odprowadzania ścieków

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Lipie z dnia 9 listo-
pada 2012r. Nr XXXI/271/2012 zatwierdzona została tary-
fa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego od-
prowadzania ścieków na terenie Gminy Lipie. W okresie od  
1 stycznia 2013 r. do dnia 31.12.2013 r. będą obowiązywały na-
stępujące ceny i stawki opłat za wodę i ścieki:

Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę.

Lp. Taryfowa 
grupa od-
biorców 
usług

Wyszczegól-
nienie

Jed-
nostka 
miary

Rok 
2012

Rok 
2013

1

2

Gospodar-
stwa domo-
we i pozostali 
odbiorcy

Odbiorcy 
rozliczani 
na postawie 
wodomierza 
głównego 

cena za 1m3 
dostarczonej 
wody

stawka 
opłaty abo-
namentowej 
za  odczyt 
wodomierza-
,rozliczenie 
należności-
,utrzymanie 
w gotowości 
urządzeń 
wodociągo-
wych

zł/m3

zł/mie-
siąc

2,70

2,14

2,70

2,14

 
Tabela 2. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane 

ścieki.

Lp. Taryfowa 
grupa od-
biorców 
usług

Wyszczegól-
nienie

Jed-
nostka 
miary

Rok 
2012

Rok 
2013

1

       

Gospodarstwa 
domowe i 
pozostali od-
biorcy

cena za 1m3 
odprowa-
dzonych 
ścieków

zł/m3 3,24 3,78

2 Ścieki 
dowożone

cena za 1m3 
dowożonych  
ścieków

zł/m3 4,82 5,40

Maria Rudlicka, Jadwiga Przybylska, Krystyna Sołtysiak

Roczne stawki podatku od 

nieruchomości - budynki i grunty

Rodzaj podatku

Obwieszczenie Mini-
stra Finansów w spra-
wie górnych stawek 

podatkowych obowią-
zujących  
w roku

                                                      
Stawka roczna obo-
wiązująca na terenie

Gminy Lipie

2012 2013 2012 2013

Od budynków 
mieszkalnych [zł/
m2]

0,70 0,73 0, 55 0,57

Za budynki miesz-
kalne związane  
z prowadzeniem 
działalności go-
spodarczej [zł/m2]

21,94 22,82 16,00 16,70

Od budynków po-
zostałych [zł/m2] 7,36 7,66 3,80 3,90

Od gruntów pozo-
stałych 

[zł/m2]

0,43 0,45 0,17 0,18

Od gruntów zwią-
zanych  
z prowadzeniem 
działalności go-
spodarczej [zł/m2]

0,84 0,88 0,65 0,68

                    II.Podatek od środków transportowych 

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie 
całkowitej: 
•	 powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie 642,00 zł 
•	 powyżej 5,5 t do 9,0 t włącznie 744,00 zł 
•	 powyżej 9,0 t 1.010,00 zł 
•	 równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi 

jezdnych i rodzaju zawieszenia, wynosić będzie od  856 zł 
do 2.698 zł

2.  Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowa-
nego do używania łącznie z  naczepą lub przyczepą o  do-
puszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
•	 1/ od 3,5 t i poniżej 12 t  1.190.00 zł 
•	 równej lub wyższej niż 12 ton w  zależności od liczby osi 

jezdnych i rodzaju zawieszenia od 958 zł do 2.740 zł 
 
3. Od przyczepy i  naczepy, która łącznie z  pojazdem silni-
kowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i po-
niżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 350,00 
zł 
4.  Od przyczepy i  naczepy, które łącznie z  pojazdem silni-
kowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub 
wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działal-
nością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, 
w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia wyniesie   od 
276 zł do 1 934 zł.
 5. Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia: 
•	 mniej niż 30 miejsc  945,00 zł 
•	 równej lub wyższej niż 30 miejsc  1.880,00 zł 

Samorządowiec Roku 

Miło nam poinformować, że Kapituła III edycji kon-
kursu Samorządowiec Roku wyłoniła najlepszych przedsta-
wicieli władz lokalnych województwa śląskiego. W zacnym 
gronie laureatów znalazło się czterech przedstawicieli samorzą-
du Gminy Lipie, są to:

Bożena Wieloch – Wójt Gminy Lipie

Ludwik Cieśliński - Radny Gminy Lipie

Janusz Mączka – Radny Gminy Lipie

Piotr Woźniak - Radny Gminy Lipie
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W trosce o zdrowie  
mieszkanek 

Mając na uwadze poprawę stanu zdrowia i jako-
ści życia lokalnej społeczności poprzez promocję zdrowia  
i zwiększenie świadomości zdrowotnej w zakresie profilak-
tyki raka szyjki macicy, Gmina Lipie wprowadza program 
szczepień profilaktycznych przeciwko onkogennym typom 
wirusa brodawczaka ludzkiego (Human Papilloma Virus 
– HPV), które są główną przyczyną raka szyjki macicy. Ze 
względu na najlepszą skuteczność szczepionki u kobiet, 
które nie zetknęły się jeszcze z wirusem, program kierowa-
ny jest do dziewczynek nastoletnich. 

Niepokojące statystyki

Statystyki dotyczące śmiertelności spowodowanej 
przez raka szyjki macicy są alarmujące – codziennie około  
10 Polek dowiaduje się, że ma raka szyjki macicy, a prawie po-
łowa z nich umiera. Jak wynika z Krajowego Rejestru Nowotwo-
rów (dane za lata 2003-2009), w województwie śląskim rocznie 
na tę chorobę zapada ok. 400 kobiet. Rak szyjki macicy zbiera 
tragiczne żniwo na całym świecie – z jego powodu, co 2 minu-
ty umiera jedna kobieta.  Jak informują onkolodzy, jest to drugi  
co do śmiertelności nowotwór u kobiet do 45 roku życia. 

Ważna profilaktyka 

Rak szyjki macicy to choroba groźna, ale należy moc-
no podkreślić, że nie musi być śmiertelna.  Ten typ nowotworu 
rozwija się średnio w przedziale 5-10 lat, a biorąc pod uwagę, 
że szyjkę macicy można łatwo zbadać, a jej stany przedrakowe 
łatwo wyleczyć, systematyczne wizyty u specjalisty i badania 
cytologiczne powinny stać się naszym nawykiem. Nową bronią 
w walce z rakiem szyjki macicy są szczepienia przeciwko HPV. 

Problem zdrowotny  

W etiologii raka szyjki macicy najważniejszą rolę odgry-
wa zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Obok za-
każenia HPV do czynników ryzyka zachorowania na raka szyjki 
macicy należą m.in. wczesne rozpoczęcie współżycia płciowe-
go (przed 18 rokiem życia), duża liczba partnerów seksualnych, 
partnerzy „wysokiego ryzyka”, zakażenie HIV lub inne upośle-
dzające system immunologiczny, palenie tytoniu, liczne ciąże  
i porody.  

Od kilku lat dostępne są szczepionki przeciwko 
HPV. Szczepionki te chronią przed zakażeniem dwoma ty-
pami wirusa brodawczaka ludzkiego wywołującymi około 
70% przypadków raka szyjki macicy - HPV 16 i HPV 18.

  
 W sumie istnieje ponad 100 typów wirusa HPV, część 
z nich może być przyczyną łagodnych zmian chorobowych,  
a część nowotworów złośliwych. Generalnie, jak twierdzą na-
ukowcy, wirusy brodawczaka ludzkiego mają wysoki potencjał 
zakaźny. Szacuje się, że nawet około 50% populacji ludzkiej

przechodzi zakażenie HPV. Niektóre źródła mówią, że ponad 
80% aktywnych seksualnie kobiet i mężczyzn jest, było lub bę-
dzie zakażonych HPV, a połowę osób zakażonych stanowią ko-
biety i mężczyźni w wieku 15-25 lat.  
 Do zakażenia dochodzi najczęściej poprzez kontakt 
seksualny, ale może dojść także poprzez kontakt nieseksualny 
ze skórą okolic intymnych nosiciela. Każdy, zarówno kobieta, 
jak i mężczyzna, którzy kiedykolwiek mieli kontakt seksualny 
mogli ulec zakażeniu. Większość zakażeń HPV jest bezobjawo-
wa i ustępuje samoistnie dzięki naturalnej odporności immu-
nologicznej. Jednakże zakażenie wirusami „wysokiego ryzyka”,  
o którym świadczyć może utrzymywanie się zakażenia powyżej 
24 miesięcy, może być przyczyną raka szyjki macicy lub innych 
nowotworów, a dodatkowo typy HPV 6 i HPV 11 są odpowie-
dzialne za brodawki płciowe, tzw. kłykciny kończyste. 

Gminny program szczepień

W Polsce szczepienia przeciw HPV są uwzględnione 
w wykazie zalecanych szczepień ochronnych, zawartym  
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r., 
są szczepieniami zalecanymi, a więc płatnymi. Szczepienia 
te są ogólnie dostępne już od kilku lat (od 2006r.), ale korzysta  
z nich niewielka ilość osób - głównie ze względu na ich wysoką 
cenę jednostkową (chociaż znacznie niższą niż kilka lat temu), 
brak refundacji z budżetu państwa oraz niewystarczającą świa-
domość problemu.  W ramach wprowadzanego programu 
gmina szczepienia dofinansuje, przeprowadzona zostanie 
także kampania informacyjno – edukacyjna, skierowana do 
młodzieży szkolnej, rodziców i nauczycieli. 

Inicjatywa utworzenia programu powstała już na po-
czątku bieżącego roku, jednak zanim dokument został opra-
cowany przeprowadzono wiele spotkań i konsultacji ze spe-
cjalistami, m.in. pracownikami Sanepidu, ZOZ - u w Kłobucku, 
NZOZ Novo Med w Kłobucku oraz pracującymi w naszej gminie 
lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej i pielęgniarkami zaj-
mującymi się szczepieniami. Na spotkaniach obecni byli także 
radni z Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej 
oraz dyrektorzy i nauczyciele naszych szkół. Program Profi-
laktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)  
w Gminie Lipie na lata 2012 – 2015 został przyjęty przez Radę 
Gminy Lipie na sesji w dniu 22 czerwca 2012 roku, a następnie 
przesłany do Agencji Oceny Technologii Medycznych w War-
szawie celem uzyskania stosownej opinii. W grudniu uzyskali-
śmy wymaganą opinię. Program został oceniony pozytywnie. 
Opinię wydał Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych  
w oparciu o stanowisko Rady Przejrzystości działającej przy 
AOTM. 

Program zaplanowany został na lata 2012-2015.  
W tym czasie działania programowe obejmą profilaktykę 
pierwotną poprzez szczepienia populacyjne dziewcząt oraz 
kampanię informacyjno - edukacyjną skierowaną m.in. do

Szczepionka zabezpiecza przed dwoma ty-
pami onkogennych wirusów HPV, które powodują około 
70% wszystkich przypadków raka szyjki macicy, dlatego 

wykonywanie systematycznych badań cytologicznych dla 
pełnej ochrony jest niezbędne.

Optymalna forma profilaktyki raka szyjki macicy to po-
łączenie szczepień ochronnych u nastolatek i regularnie  

wykonywana cytologia w wieku późniejszym. 
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młodzieży szkolnej z wybranych roczników oraz ich rodzi-
ców. Wierzymy, że dzięki programowi wszyscy mieszkańcy 
uświadomią sobie realne zagrożenie chorobą i wagę profilak-
tyki.  Dokładny harmonogram działań zostanie wkrótce podany 
do publicznej wiadomości. 

W wielu krajach na zachodzie Europy oraz w Stanach 
Zjednoczonych szczepionki przeciwko HPV są powszechnie sto-
sowane. W Polsce już kilkadziesiąt samorządów gminnych i po-
wiatowych zainwestowało w ten rodzaj profilaktyki. W powiecie 
kłobuckim, gmina Lipie jako pierwsza podjęła działania w tej 
dziedzinie.  Z racji wprowadzanego programu szczepień nasza 
gmina została zaproszona na grudniowe posiedzenie Rady Pro-
gramowej Śląskiej Koalicji na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki 
Macicy, która powstała w październiku br. Inicjatorem jej powo-
łania jest poseł Jerzy Ziętek, ginekolog w Centralnym Szpitalu 
Klinicznym w Katowicach Ligocie. W skład Rady Programowej 
Koalicji weszli najwybitniejsi specjaliści z zakresu ginekologii, 
onkologii i epidemiologii z województwa śląskiego, między 
innymi: prof. zw. dr hab. n. med. Ryszard Poręba – Przewodni-
czący Rady Programowej Polskiej Koalicji na Rzecz Walki z Ra-
kiem Szyjki Macicy, prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki 
- Rektor SUM, prof. dr hab. n. med. Brunon Zemła, prof. dr hab. 
n. med. Anita Olejek, a także naukowcy Uniwersytetu Śląskiego 
z zakresu socjologii i komunikacji. Koalicja ma być wojewódzką 
platformą koordynującą i scalającą działania prowadzone przez 
lokalne podmioty i instytucje.  

Dla kogo szczepienie?

Podstawowym celem programu jest zapewnienie 
ochrony przed zakażeniem określonymi wirusami HPV.   
Ze względu na fakt, że do większości zakażeń genitalnymi 
typami HPV dochodzi podczas pierwszych kontaktów sek-
sualnych, profilaktyka pierwotna przeciwdziałania czynni-
kom ryzyka (szczepienia) jest najskuteczniejsza w przypad-
ku młodych dziewcząt, jeszcze przed inicjacją seksualną. 
Polskie Towarzystwa Naukowe (Polskie Towarzystwo Gineko-
logiczne oraz Polskie Towarzystwo Profilaktyki Zakażeń HPV) 
zalecają szczepienia dziewcząt już od 11 roku życia, przy czym 
wskazują, że starsze dziewczęta, które nie rozpoczęły współ-
życia, mogą być równie skutecznie chronione szczepieniem.  
Biorąc powyższe pod uwagę w roku 2013 szczepieniami zosta-
ną objęte dziewczęta urodzone w latach 1996 -1999*, a w roku 
2014 dziewczęta z roczników 2000 i 2001. Od roku 2015 syste-
matycznie szczepieniami obejmowane będą dziewczęta w wie-
ku 11 lat, a więc uczennice VI klas szkół podstawowych. W sumie 
program szczepień dotyczyć będzie około 230 dziewczynek.

 Szczepieniem zostaną objęte dziewczęta będące 
mieszkankami gminy Lipie.  Szczepienie jest dobrowolne, dla-
tego ustalenie listy zakwalifikowanych do szczepień dziewcząt 
nastąpi na podstawie pisemnych oświadczeń rodziców/opie-
kunów prawnych o wyrażeniu zgody na objęcie córek szcze-
pieniem. Podanie szczepionki będzie poprzedzone wywiadem 
oraz badaniem lekarskim kwalifikującym do szczepienia.  
Jeden cykl szczepień obejmuje trzy dawki, które nastolatki 
muszą przyjąć w ciągu pół roku. Przed rozpoczęciem szczepień 
odbędą się spotkania informacyjne.  

*W programie założono rozpoczęcie szczepień dla 
roczników 1996 i 1997 już w roku 2012, jednak ze względu na 
fakt, że opinia dotycząca programu została wydana przez AOTM 

dopiero w grudniu, dziewczynki z tej grupy wiekowej szczepio-
ne będą w roku 2013. 

Wielu specjalistów wykazuje korzyści ze szczepień dla 
kobiet starszych, do 55 roku życia, pozostawiając jednak decy-
zję o szczepieniu w gestii kobiet i lekarzy. Ogólnopolska Orga-
nizacja na rzecz walki z rakiem szyjki macicy, Kwiat Kobiecości 
rekomenduje również szczepienia mężczyzn i chłopców. 

Finansowanie programu

Program szczepień przeciw rakowi szyjki macicy, zapla-
nowany na lata 2012-2015 w większości realizowany będzie ze 
środków budżetu gminy Lipie. Przyjmuje się generalną zasa-
dę odpłatności za pierwszą dawkę szczepionki przez rodzi-
ców (opiekunów prawnych) dziewcząt zakwalifikowanych do 
programu. Koszt pozostałych dwóch dawek ponosi gmina.  
W przypadkach niemożności sfinansowania jednej dawki szcze-
pionki przez rodziców, z uwagi na potwierdzoną trudną sytu-
ację finansową (kryterium ustawy o pomocy społecznej), gmina 
poniesie koszt trzech szczepionek. Gmina poniesie również ko-
szy druku ulotek i plakatów informujących o programie. Kwa-
lifikacja do szczepień oraz usługi szczepień zostaną wykonane 
bezpłatnie w ramach współpracy z Zakładem Opieki Zdrowot-
nej w Kłobucku. Szacujemy, że w ciągu najbliższych 3 lat koszt 
realizacji programu wyniesie około 60 tys. zł. Dokładna cena po-
jedynczej szczepionki będzie znana po przeprowadzeniu proce-
dury przetargowej. Szacowana cena jednej dawki to ok. 120 zł.

Będzie kampania edukacyjno - informacyjna

Jak twierdzą specjaliści, wiedza na temat czynników 
ryzyka raka szyjki macicy oraz możliwości profilaktyki w tym za-
kresie jest wciąż bardzo niska w naszym społeczeństwie, dlate-
go program, który gmina Lipie wprowadza, oprócz przeprowa-
dzenia samych szczepień ochronnych, obejmuje także działania 
edukacyjne. Działania te będą ukierunkowane na zwiększenie 
poziomu wiedzy o zagrożeniu chorobami przenoszonymi dro-
gą płciową związanymi z wirusem HPV i ich profilaktyce. Akcja 
edukacyjna skierowana będzie do dziewcząt z określonej po-
pulacji wiekowej i ich rodziców, ale także do chłopców, których 
problem zakażeń wirusem HPV równie mocno dotyczy. Rodzice 
dziewcząt otrzymają indywidualne zaproszenia na spotkania 
informacyjne, podczas których uzyskają także szereg informacji 
na temat szczepionki. Podobnie jak w przypadku wielu innych 
szczepień są ich zwolennicy i przeciwnicy, na spotkaniach bę-
dzie można wyjaśnić swoje wątpliwości.

Ważne badania cytologiczne

Ważną rolę w całości działań programowych przewi-
dujemy dla promocji badań cytologicznych w środowisku 
lokalnym. Badanie cytologiczne pozwala wykryć wczesne po-
staci raka szyjki macicy  w stadium bezobjawowym, które jest 
w pełni wyleczalne. Dzięki niemu można również wykryć stany 
przednowotworowe, które nieleczone mogą doprowadzić do 
rozwoju raka szyjki macicy. Z literatury fachowej: Badania cyto-
logiczne powinny być rutynowo wykonywane u każdej kobiety, 
po inicjacji seksualnej: początkowo raz w roku przez pierwsze 
3 - 4 lata, a następnie powtarzane nie rzadziej, niż co 3 lata.  
W Polsce realizowany jest Populacyjny Programem Wczesnego 
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mniejszą subwencję oświatową przy podobnych kosz-
tach stałych utrzymania szkół. Subwencja oświatowa  
w roku 2011 wynosiła 5.039.431,00 zł. W 2012 roku jest 
mniejsza i wynosi  4.930.057,00 zł. W przyszłym roku jej wy-
sokość także zmaleje i będzie wynosić 4.720.123,00 zł. Musimy 
również podkreślić, że państwo nie finansuje w całości realizacji 
zadań oświatowych, gmina dokłada na ten cel około 40 % środ-
ków finansowych z dochodów własnych.

Wszystkie placówki oświatowe funkcjonujące na 
terenie gminy realizowały swoje zadania statutowe. Szko-
ły oprócz zajęć obowiązkowych, zapewniały uczniom zajęcia 
dodatkowe realizowane w ramach projektów edukacyjnych, 
m.in. „Stawiamy na edukację” i „Potrafię lepiej”.  Ważnym ele-
mentem w pracy dydaktyczno-wychowawczej był rozwój za-
interesowań i uzdolnień uczniów. Wielu uczniów z naszych 
szkół zostało nagrodzonych za osiągnięcia w konkurach 
przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora 
Oświaty, w przeglądach i konkursach o zasięgu ogólnopol-
skim, wojewódzkim, regionalnym, powiatowym i gminnym.   
W szkołach były organizowane wycieczki i wyjazdy szkolne dla 
uczniów. Uczniowie byli otaczani opieką pedagoga szkolnego. 
Uprawnieni uczniowie otrzymywali również pomoc materialną 
w ramach programu „Wyprawka szkolna”, pobierali stypendia  
i zasiłki szkolne oraz korzystali z bezpłatnego dożywiania. 

We wszystkich placówkach oświatowych prowadzone 
było dożywanie uczniów. Do jednostek, w których nie można 
przygotowywać posiłków były one dowożone z innych placó-
wek.  I tak, dla chętnych uczniów z Rębielic Szlacheckich posiłki 
dowożono z Przedszkola w Lindowie, dla dzieci z Gimnazjum  
i Szkoły Podstawowej w Lipiu oraz Szkoły Podstawowej w Lipiu 
z siedzibą w Natolinie posiłki dowożono z Przedszkola w Lipiu.

       Średnie wyniki sprawdzianu umiejętności w kl. VI szkoły 
podstawowej w roku szkolnym 2011/2012 przedstawiały się na-
stępująco: gmina - 23,55 pkt., powiat – 23,56 pkt., wojewódz-
two - 22,56 pkt., kraj – 22,75 pkt. (na możliwych  do uzyskania 
40 pkt.).
       Średnie wyniki z egzaminu gimnazjalnego w roku szkol-
nym 2011/2012

Część 
humanistyczna

Część 
matematyczno – 

przyrodnicza

Język angielski

Język polski:
gmina – 67,31%
powiat – 66,04 %
województwo – 
65,99%
kraj – 65%

Matematyka:
gmina – 45,39%
powiat – 45,65% 
województwo – 
46,63%
kraj – 47% 

Poziom 
podstawowy:
gmina – 56,25%
powiat – 58,35%
województwo – 
64,09%
kraj – 63%

Historia + WOS:
gmina – 58,43%
powiat – 60,07%
województwo – 
60,92%
kraj – 61%

Przedmioty  
przyrodnicze: 
gmina – 48,25%
powiat – 49,59%
województwo – 
49,91%
kraj – 50%

Poziom 
rozszerzony:
gmina – 36,10%
powiat – 36,56%
województwo – 
45,61%
kraj – 46%

O stanie realizacji zadań oświatowych, możemy przeczytać 
więcej na stronie internetowej naszej gminy www.lipie.pl

Anna Mach

Informacja o realizacji  
zadań oświatowych
Każdego roku do dnia 31 października wójt, zgodnie 

z wymaganiami art. 5a ust. 4 Ustawy o systemie oświaty, jest 
zobowiązany do przedstawienia radnym informacji o sta-
nie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny.  
W bieżącym roku informacja o realizacji zadań oświato-
wych w roku szkolnym 2011/2102 została przedstawiona na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w Lipiu w dniu 
24 sierpnia 2012r.

Podstawowym celem sporządzania tej informacji jest 
przedstawienie Radzie Gminy i lokalnej społeczności jasnego  
i zwięzłego obrazu na temat tego w jaki sposób gmina wypeł-
nia swoje zobowiązania w zakresie oświaty, w tym o wynikach 
sprawdzianu i egzaminu za poprzedni rok szkolny.

Jak czytamy w sprawozdaniu, w roku szkolnym 
2011/2012 po raz pierwszy placówki oświatowe naszej Gminy 
funkcjonowały według nowej struktury organizacyjnej obej-
mującej trzy zespoły szkolno – przedszkolne i jedną szkołę 
podstawową. Taka forma organizacji oświaty znacznie uspraw-
niła system kierowania i zarządzania poszczególnymi placów-
kami  oraz widocznie zmniejszyła koszty ich funkcjanowania. 
Wydatki w oświacie w roku 2010 wynosiły 8.249.358,84 zł; w 
roku 2011 8.315.696,43 zł, a w roku 2012 (do listopada) już tylko 
6.421.121,48 zł .

W poprzednim roku szkolnym do przedszkoli  
i szkół w naszej gminie uczęszczało ogółem 781 uczniów  
i wychowanków.   Podkreślić należy, że od kilku lat obserwuje 
się tendencję spadkową liczby uczniów w naszych szkołach. 
Tendencja ta związana jest z niżem demograficznym oraz  
z migracją ludności. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat szkolnych  
w naszej gminie uczyło się o 93 uczniów mniej. Sytuacja  
w oświacie jest więc trudna. Mniejsza ilość uczniów oznacza 

Wykrywania Raka Szyjki Macicy, którym objęte są kobiety  
w wieku 25-59, które w ciągu ostatnich 3 lat nie miały wykony-
wanego badania w ramach NFZ. Program jest finansowany przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia. Bezpłatne badania cytologiczne 
świadczą poradnie, które podpisały z NFZ umowę na jego reali-
zację. Według danych statystycznych tylko 27% uprawnionych 
kobiet korzysta z bezpłatnych badań cytologicznych.  
Pamiętajmy!!! 
 Szczepionka zabezpiecza przed dwoma typami onkogen-
nych wirusów HPV, które powodują około 70% wszystkich 
RSM, dlatego wykonywanie systematycznych badań cytolo-
gicznych dla pełnej ochrony jest niezbędne.

- Wierzę, że wdrożenie wieloletniego programu szczepień, 
połączonego z akcją edukacyjną, dotyczącą profilaktyki raka szyj-
ki macicy, skutecznie w przyszłości obniży zachorowalność, a na-
wet wyeliminuje tę chorobę w naszej gminie. Pragnę podziękować 
wszystkim, którzy zaangażowali się w proces tworzenia programu. 
Szczególne podziękowania składam dyrekcji ZOZ w Kłobucku za 
przychylność i deklarację wykonania bezpłatnych badań i szcze-
pień – mówi Wójt Gminy Lipie, Bożena Wieloch.

Agnieszka Kotynia
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Budujemy zdrowy  
styl życia

W ramach Programu upowszechniania zasad pra-
widłowego żywienia wśród dzieci i młodzieży w szkołach  
i placówkach prowadzonych przez Gminę Lipie na lata 
2011-2013, w bieżącym roku wszystkie szkoły w naszej gmi-
nie realizowały działania mające na celu upowszechnianie 
zdrowych nawyków żywieniowych. 

W szkołach przeprowadzono cykl działań związanych 
ze zdrowym trybem życia, m.in.:
- Jestem EKO - wiem co jem;
- Potrawy świąteczne i zdrowie;
- W zdrowym ciele zdrowy duch; 
- Sposoby spędzania wolnego czasu;
- Żywność szanuję nie marnuję - zakupy z listą;
- Jak prawidłowo się odżywiać - piramida zdrowego żywienia;
- Żywność bogactwem składników pokarmowych;
- Pomyślne zakupy kluczem do zdrowia, czyli jak czytać etykiety;
- Jem smacznie i zdrowo z całą rodziną;
- Wśród smaków i zapachów;
- 10 zasad racjonalnego żywienia w praktyce;
- Jak dobrze komponować pokarmy, tablica kalorii;
- Obliczanie własnego BMI.

W realizowanych zajęciach postawiono przede wszyst-
kim na promocję profilaktyki. Na lekcjach wychowawczych, za-
jęciach z biologii i przyrody uczniowie zapoznali się ze skutkami 
nadwagi i otyłości, poznali znaczenie aktywności fizycznej i zbi-
lansowanej diety. Mieli możliwość spotkania z dietetykiem. Brali 
również udział w konkursie „Jedz smacznie, zdrowo i kolorowo”.

Szkoły prowadzą dla uczniów akcję „Aktywna przerwa”, 
organizując przerwy sportowe i taneczne. Uczniowie biorą udział  
w ogólnopolskich programach: „Trzymaj formę”, „Mleko w szko-
le”, „ Owoce w szkole”, „ Jedz smacznie i zdrowo”, „ Pamiętaj  
o sercu”, „Jem kolorowo”. Uczniowie klas I-III włączyli się w akcję 
„8 listopada - Dzień Zdrowego Śniadania”.  W czasie wspólnych 
spotkań dzieci uczestniczyły w pogadankach i zbierały wiedzę 
dotyczącą zalet i wad różnych produktów spożywczych, przy-
gotowały piramidę żywieniową, rozwiązywały zagadki i rebusy 
oraz wykonywały rysunki i plakaty. Podjęte działania pomogły 
im poznać „12 zasad zdrowego żywienia” oraz zrozumieć zna-
czący wpływ śniadania na wyniki w nauce. Pamiętając o tym, 
że „Śniadanie daje moc” postanowili przygotować wspólny 
posiłek. Poprzez takie działania rośnie świadomość naszych 
uczniów, którzy wiedzą co wybrać, aby być zdrowym.

Alicja Podgórska

Formy pomocy  
realizowane przez GOPS

 
  W okresie od 01 stycznia do 30 listopada 2012 r. 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipiu realizował na-
stępujące formy pomocy:

Świadczenia z pomocy społecznej
L.p Wyszczególnienie Ilość przy-

znanych 
świadczeń

Kwota 
(w zł)

1. Zasiłki stałe 183 59.244

2. Składki na ubezp. zdrowotne za 
osoby pobierające zasiłki stałe

         128     4.190

3. Zasiłki okresowe 60 14.059

4. Schronienie 271 4.703

5. Posiłki dla dzieci w szkole 16.001 37.802

6. Usługi opiekuńcze ogółem
w tym: specjalistyczne

530
49

5.663
1.419

7. Inne zasiłki celowe i w naturze 127 37.262

8. Odpłatność gminy za pobyt  
w domu pomocy społecznej

37 74.178

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

1. Stypendia szkolne 64 9.186

Świadczenia rodzinne i z Funduszu alimentacyjnego
L.p Wyszczególnienie Ilość przyzna-

nych świad-
czeń

Kwota    
(w zł)

Zasiłki rodzinne i dodatki

1. Zasiłki rodzinne 7257 631.604

2. Dodatki do zasiłków rodzin-
nych łącznie:

3356 377.763

2.1 - z tytułu urodzenia dziecka 34 34.000

2.2 - opieki nad dzieckiem w okr.   
korzystania z urlopu wychow.

         287         110.173

2.3 - samotnego wychowywania 
dziecka

128 22.640

2.4 - kształcenia i rehabilitacji 
dziecka  niepełnosprawnego

      353     27.160

2.5 - rozpoczęcia roku szkolnego 485 48.500

2.6 - podjęcia przez dziecko na-
uki poza miejscem zamieszk.

          1181      64.250

2.7 - wychowywania dziecka  
w rodzinie   wielodzietnej

          888  71.040

Świadczenia opiekuńcze

3. Zasiłki pielęgnacyjne 1115 170.595

4. Świadczenia pielęgnacyjne 392 200.668

Jednorazowa zapomoga

5. Jednorazowa zapomoga z ty-
tułu urodzenia się dziecka

         61         61.000

Fundusz Alimentacyjny

6. Świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego

532 151.375

Maria Kotala
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Kronika zdarzeń  
w ewidencji ludności  

za rok 2012
•	 Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały:

Według stanu na dzień  06.12.2012r. – 6538 osób 
( 3214 M, 3324 K)
Według stanu na dzień 31.12.2011r. - 6549 osób 
(3231 M, 3318 K)

•	 Na pobyt czasowy zameldowały się ogółem 54 osoby,  
w tym 46 osób spoza gminy i 2 osoby  cudzoziemcy; 6 
osób oprócz meldunku stałego zgłosiło również pobyt 
czasowy w innym miejscu na terenie gminy. 144 osoby  
z terenu gminy zgłosiło pobyt czasowy poza gminą.

•	 Na pobyt stały zameldowało się ogółem 101 osób, w tym 
przemeldowania w obrębie gminy 30 osób , 1 osoba ze 
stałym zagranicznym,  ponowne zameldowanie w gminie 
23 osoby, zameldowanie na pobyt stały z poza gminy 47 
osób .

•	 Z pobytu stałego wymeldowało się 66 osób.
•	 Zarejestrowano 65 urodzeń (36K, 29M)
•	 Zawarto 66 związków małżeńskich.
•	 Zanotowano 13 rozwodów.
•	 Zmarło 86 osób.
•	 Wydano 421 dowodów osobistych.    
•	 Liczba uprawnionych do głosowania na  01.01.2012 r. 

wynosiła 5332 osoby, w tym 5315 osób zameldowane 
były na pobyt stały, 17 osób dopisało się do rejestru na 
własny wniosek      

•	 Liczba uprawnionych do głosowania na  31.12.2011 r. 
wynosiła 5341 osoby, w tym 5324osoby zameldowane 
były na pobyt stały, 17 osób dopisało się do rejestru na 
własny wniosek      

Barbara Łosik

o godzinie 1600, odbyły się ćwiczenia w gaszeniu pożaru lasu 
na terenie lasu w Kleśniskach. W ćwiczeniach wzięło udział  
8 jednostek: OSP Albertów, OSP Danków, OSP Lindów, OSP Li-
pie, OSP Parzymiechy, OSP Rębielice Szlacheckie, OSP Szyszków 
oraz OSP Zimnowoda. Celem ćwiczeń było doskonalenie dzia-
łań ratowniczo – gaśniczych na obszarach leśnych, doskonale-
nie umiejętności dowódczych i wykonawczych, sprawdzenie 
stanu i skuteczności posiadanego sprzętu, sprawdzenie łączno-
ści oraz doskonalenie procedur alarmowania jednostek OSP. 

1 lipca 2012 roku na boisku sportowym w Parzymie-
chach przeprowadzono Gminne Zawody Sportowo – Pożar-
nicze. W zawodach udział wzięło 10 drużyn z jednostek Ochot-
niczych 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, Rębielice Szlacheckie – grupa B, Szyszków oraz Zimnowoda. 
Następne Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze ustalono na 
30 czerwca 2013 roku na boisku sportowym w Parzymiechach. 

Strażacy z 8 jednostek OSP: z Albertowa, Dankowa, Lindo-
wa, Lipia, Parzymiech, Rębielic Szlacheckich, Szyszkowa i Zim-
nowody, podczas wyznaczonych dyżurów dziennych i nocnych  
strzegli porządku i bezpieczeństwa uczestników „Jarmarku nad 
Liswartą”. 

         Karolina Kapral

Ochotnicze Straże Pożarne 
w Gminie Lipie

Na terenie Gminy Lipie funkcjonuje 12 jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych, które łącznie zrzeszają 302 
członków czynnych, 27 wspierających i 14 honorowych. 

Każda jednostka OSP posiada swoją remizę strażacką. 
Budynki remiz są własnością danych jednostek lub stanowią 
mienie komunalne Gminy. W bieżącym roku Gmina zakończy-
ła rozpoczęte w 2011 r. postępowania komunalizacyjne dla  
3 strażnic OSP w Natolinie, Stanisławowie i Kleśniskach. Ponad-
to 01.02.2012 r., także nieodpłatnie nabyła prawo własności 
działki zabudowanej częścią strażnicy OSP Danków od Parafii 
Rzymskokatolickiej w Dankowie.  W drodze darowizny od Gmi-
ny jednostka OSP Albertów otrzymała działkę nr, 243/4 na której 
zlokalizowany jest budynek strażnicy. 

Z 12 jednostek 9 posiada samochody strażackie. W tym 
roku zakupiono samochód strażacki dla jednostki OSP w Rębie-
licach Szlacheckich. Jest to średni samochód gaśniczy Renault 
S170, dysponujący zbiornikiem na wodę o pojemności 3500 li-
trów. Pojazd zastąpił ŻUK-a, który trafił do jednostki OSP w Sta-
nisławowie. Nowy wóz bojowy kosztował 53.000,00 zł, z czego 
23.000,00 zł strażacy z Rębielic zgromadzili we własnym zakre-
sie. Pozostałą kwotę przekazały władze Gminy Lipie. W tym roku 
zezłomowano również samochód należący do OSP Kleśniska. 

W bieżącym roku pozyskaliśmy dla straży dofinansowa-
nie z Zarządu Wojewódzkiego Oddziału Związku OSP RP  
w Katowicach, które poszczególne jednostki wykorzystały na 
dofinansowanie zakupu niezbędnego wyposażenia: OSP Alber-
tów zakup radiotelefonu samochodowego oraz ubrań specjal-
nych; OSP Danków na zakup ubrań specjalnych, hełmów oraz 
butów specjalnych; OSP Lipie na narzędzie ratownicze HOOLI-
GAN, pompę szlamową i rękawice; OSP Natolin na mundury 
wyjściowe; OSP  Lindów na ubrania specjalne i zbiornik wodny; 
OSP Parzymiechy na ubrania koszarowe oraz buty specjalne; 
OSP Rębielice Szlacheckie na ubrania specjalne i koszarowe; OSP 
Zimnowoda na ubrania specjalne, hełmy oraz buty specjalne.

Na chwilę obecną druhowie strażacy posiadają przeszko-
lenia w zakresie:
•	 strażacy ratownicy OSP – 140 osób;
•	 strażacy ratownicy OSP zgodnie z JOT(Jednostki Operacyj-

no – Techniczne) – 57 osób ;
•	 kierowcy konserwatorzy sprzętu ratowniczego – 10 osób;
•	 kierowcy konserwatorzy sprzętu ratowniczego zgodnie  

z  JOT – 1 osoba;
•	 kierowanie ruchem drogowym – 3 osoby;
•	 dowódcy OSP – 15 osób; 
•	 dowódcy OSP zgodnie z JOT – 5 osób ; 
•	 naczelnicy OSP – 9 osób;
•	 naczelnicy OSP zgodnie z JOT – 4 osoby;
•	 kwalifikacji pierwszej pomocy – 8 osób;
•	 pilarze do drewna – 3 osoby.
 Istotnym elementem szkoleń są ćwiczenia jednostek 
OSP na obiektach. W tym roku, 5 października 2012 roku 
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Apel Wójta Gminy Lipie
Szanowni Państwo

Rozpoczął się sezon zimowy i związana z tym konieczność ogrzewania naszych mieszkań i posesji. Pragnę 
przypomnieć Państwu o systematycznym dokonywaniu przeglądów drożności przewodów kominowych i wentylacyjnych. 

Wszelkie zaniedbania w tym zakresie są najczęstszą przyczyną zatruć czadem, w tym przypadków śmiertelnych. Dogrzewając 
mieszkanie pamiętajmy o użytkowaniu kuchenek gazowych, grzejników elektrycznych czy grzejników katalitycznych zgodnie  

z ich przeznaczeniem i instrukcją obsługi. Przed snem lub wyjściem z domu urządzenia te należy bezwzględnie wyłączyć. 

Pamiętajmy o właściwym ubiorze, nie przebywajmy poza domem dłużej niż to konieczne. Zwracajmy uwagę na bez-
domnych i osoby nietrzeźwe przebywające na mrozie. Pozostawienie ich bez pomocy może zagrażać ich życiu. Proszę o powia-
domienie w takiej sytuacji Policji lub przekazanie informacji pod bezpłatny numer 800 100 022. Pamiętajmy również o naszych 
sąsiadach, chorych, samotnych lub zbyt ubogich by kupić opał czy opłacić energię elektryczną. Jeżeli nie możemy pomóc sami, to 

poinformujmy Urząd Gminy lub Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipiu (tel. 34 318 80 32 do 35).

Apeluję również do rodziców i opiekunów dzieci o szczególny nadzór w zakresie bezwzględnego zakazu wykorzystywa-
nia zamarzniętych rzek, stawów i innych zbiorników wodnych, jako miejsca zabaw.  Jest to bardzo niebezpieczne i wiele razy 

było już przyczyną tragedii. 

Właścicielom i administratorom budynków przypominam o obowiązku odśnieżania 
 i usuwania nawisów lodowych i śnieżnych. 

Zimowe utrzymanie dróg  w sezonie 2012/2013
  

Danków, Troniny - SKR Lipie ul. Czereśniowa 6 , 42-165 Lipie
Lipie, Rozalin - SKR Lipie ul. Czereśniowa 6 , 42-165 Lipie

Albertów, Wapiennik, Chałków - D.H.U.T. „VIOLEX” Szlązak Zbigniew Albertów 21, 42-165 Lipie
Rębielice Szlacheckie, Szyszków, Julianów -D.H.U.T. „VIOLEX” Szlązak Zbigniew Albertów 21 42-165 Lipie

Zbrojewsko, Natolin, Brzózki i Zimnowoda Podlas - SKRS ul. Dworska 1, 42-165 Lipie
Kleśniska, Zimnowoda - Działalność Produkcyjno – Usługowa Michał Rutka, Kleśniska, ul. Jaworska 8, 42-164 Parzymiechy

Parzymiechy, Giętkowizna - Azaliowy Ogród mgr Joanna Słomian, Natolin 12 A, 42-165 Lipie
Napoleon, Grabarze - SKRS Lipie ul. Dworska 1, 42-165 Lipie

Z ramienia Urzędu Gminy koordynatorami prac związanych z odśnieżaniem będą:
- Ewa Wieloch, tel. 660 189 616 – (rejon: Kleśniska, Zimnowoda, Parzymiechy, Giętkowizna, Zbrojewsko, Natolin,  

Brzózki, Napoleon, Grabarze)
- Jan Gancarek, tel. 660 189 460 - (rejon: Albertów, Wapiennik, Chałków, Rębielice Szlacheckie, Szyszków, Julianów,  

Danków, Troniny, Lipie, Rozalin)

Wójt Gminy Lipie 
przypomina właścicielom nieruchomości  

o obowiązku
oczyszczania ze śniegu i lodu chodników oraz poboczy wzdłuż nieruchomości 

Powyższy obowiązek wynika z art.5 pkt.4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. nr 132 z 1996 r. poz. 622 z 
póź. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Lipie Nr XLII/244/2006 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Lipie 

Nasza Gmina Biuletyn Informacyjny Gminy Lipie
Redakcja: Agnieszka Kotynia
Skład komputerowy: Mariusz Pilśniak
Informujemy, że w biuletynie istnieje możliwość zamieszczania 
płatnych reklam i ogłoszeń. 
(kontakt: e-mail: naszagmina@uglipie.pl; 
tel. 34/318 80 32 do 35 wew. 34)

Cennik reklam:

na stronach kolorowych na stronach czarno-białych

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

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

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



Ubezpieczenia 
Elżbieta Grądys 

Napoleon 7 
tel. 603260451 

           
  

  


