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Na pełen tajemnicy i radości czas przeżywania 
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 

przyjmijcie Państwo serdeczne życzenia 
pełne miłości i pokoju.

 Niech te Święta Wielkanocne,
niosą radość ze zwycięstwa życia nad śmiercią, napełnią nas wszystkich  

spokojem i nadzieją oraz pozwolą z ufnością patrzeć w przyszłość.
Zdrowych, radosnych i rodzinnych Świąt

życzą                

Starania o odbudowę „Bramy  
Krzepickiej” s. 12-13

Planowane działania  Gminy 
na 2013 rok s. 6 - 7 

Pomoc żywnościowa  
w Gminie Lipie s.11

Wójt Gminy Lipie                                                                                                                     
Bożena Wieloch
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Tadeusz Pułka

Zobacz więcej na stronie: www.lipie.pl
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(grudzień -  15.275,99 zł, styczeń -  28.517,94 zł, luty - 
10.296,31 zł) oraz zakupy soli (50 ton za kwotę 15.218,17 zł)  
i piasku (250 ton za kwotę 7.306,20 zł).

***
W roku 2012 Gmina Lipie wydała na potrzeby ener-

gii elektrycznej 715.000,00 zł, z czego 445.000,00 zł to koszty 
związane z oświetleniem ulicznym, a 270.000,00 zł z obiek-
tami pozostającymi w zarządzie Gminy Lipie. Dużą część, bo 
aż 244.000,00 zł w kosztach związanych z oświetleniem ulicz-
nym stanowią opłaty stałe i utrzymanie. Pozostała część, czyli  
201.000,00 zł to koszt zakupu i dystrybucji energii elektrycznej. 
Dla obiektów, całe 270 000,00 zł stanowią koszty zakupu i dys-
trybucji energii elektrycznej. Aby zmniejszyć rachunki, Gmina 
Lipie w czerwcu 2012 roku wyłoniła w drodze przetargu dwóch 
sprzedawców energii elektrycznej, firmę „Ideon” z Katowic na 
potrzeby oświetlenia ulicznego oraz firmę „Tauron Sprzedaż”  
z Krakowa na potrzeby obiektów. Zmiana sprzedawcy w okresie 
od sierpnia do grudnia spowodowała zmniejszenie wydatków 
na energię elektryczną o 20.000,00 zł. Reasumując, gdyby Gmi-
na nie przystąpiła do przetargu wydałaby na potrzeby energii 
elektrycznej 735.000,00 zł zamiast 715.000,00 zł. Spodziewane 
oszczędności roczne można szacować na  ok. 40.000,00 zł.

***
13 grudnia 2012 r. podpisano protokół uzgodnień  

z pełnomocnikiem właścicieli działki zajętej pod ul. Parkową  
w Parzymiechach. Protokół zakłada zobowiązanie gminy do 
geodezyjnego wydzielenia działki zajętej pod drogę, później-
szego jej wykupu oraz poniesienia kosztów umowy notarialnej. 
Właściciele działki zobowiązują się cofnąć powództwo wobec 
gminy o bezumowne korzystanie z drogi. Obecnie Gmina przy-
gotowuje się do geodezyjnego wydzielenia działki (koszt 2.000 
zł). Koszt zakupu działki, zgodnie z protokołem uzgodnień, 
wyniesie 37.883,00 zł, w tym 31.883,00 zł to wartości działki,  
a 6.000,00 zł zwrot poniesionych przez dotychczasowych wła-
ścicieli nakładów. Koszty zawarcia umowy notarialnej wyniosą 
ok. 1.500 zł.

***
ZUS uruchomił Centrum Obsługi Telefonicznej.  

Konsultanci ZUS są dostępni pod dwoma numerami telefonów: 
22  560-16-00 (dla dzwoniących z telefonów stacjonarnych  
i komórkowych) lub 801-400-987 (dla dzwoniących z telefo-
nów stacjonarnych). Opłata za połączenie jest zgodna z pla-
nem taryfikacyjnym danego operatora. Konsultanci są dostępni  
w dni robocze w godz. od 8.00 do 18.00.  Klienci ZUS mogą tak-
że korzystać z Automatycznego Systemu Informacyjnego COT, 
który jest czynny 24 godziny na dobę. Jak informuje ZUS, Cen-
trum obsługi Telefonicznej obsługuje klientów zgłaszających 
się m.in. w sprawach: świadczeń emerytalno-rentowych, za-
siłków, ubezpieczeń społecznych (zakres dla ubezpieczonych, 
płatników składek), obsługi programu «Płatnik», obsługi Nowe-
go Portalu Informacyjnego. Za pośrednictwem konsultanta COT 
można także zarezerwować wizytę w ZUS.

***
 W sierpniu 2012 roku Gmina zakupiła nowy przysta-
nek dla miejscowości Grabarze, niestety już w lutym bieżącego 
roku nieznani sprawcy dokonali jego zniszczenia.  Wcześniej 
wandale zniszczyli wiaty przystankowe w dwóch innych 
miejscowościach: w Giętkowiźnie i Szyszkowie.  Najprawdo-
podobniej ci sami sprawcy, którzy zniszczyli przystanek w Gra-
barzach, zniszczyli również znaki drogowe w tej miejscowości.  

W skrócie
***

6 lutego 2013 roku w Gimnazjum w Lipiu i w Gimna-
zjum w Parzymiechach odbyły się spotkania w sprawie szcze-
pień p/w HPV, które prowadziła pani dr Teresa Marek-Szy-
dłowska, ordynator Oddziału Pediatrycznego Szpitala MSWiA  
w Krakowie. Na spotkania zostali zaproszeni rodzice dziewcząt, 
które w tym roku mogą przystąpić do programu szczepień. 
Przypomnijmy, że szczepienia p/w HPV są dobrowolne i rodzi-
ce zobowiązani byli złożyć pisemne oświadczenia o wyrażeniu 
zgody na objęcie córek szczepieniem. W tym roku chęć przystą-
pienia do programu wyrazili rodzice 86 dziewczynek. Podanie 
szczepionki będzie poprzedzone badaniem lekarskim kwali-
fikującym do szczepienia. Jeden cykl szczepień obejmuje trzy 
dawki, które dziewczęta muszą przyjąć w ciągu pół roku (0-2-
6). Pierwszą dawkę szczepień przewidujemy na marzec, drugą 
na maj, a trzecią  na wrzesień br.  Dziewczęta będą szczepione  
w tych ośrodkach zdrowia, do których mają złożone deklaracje. 

***
Na oficjalnej stronie Gminy Lipie pod adresem www.li-

pie.pl, w zakładce Przedsiębiorczość w Gminie, systematycz-
nie zamieszczamy informacje o przedsiębiorstwach z terenu na-
szej gminy. Zachęcamy wszystkich lokalnych przedsiębiorców 
do dokonania bezpłatnego wpisu w internetowej Bazie Firm 
Gminy Lipie. Przypominamy, że aby dodać opis firmy należy 
przesłać elektroniczne zgłoszenie na adres e-mail gminy lub 
wypełnić stosowny formularz i złożyć go w Urzędzie Gminy lub 
przesłać pocztą. Firma jest zobowiązana do aktualizacji danych 
zawartych w Gminnej Bazie Firm. 

***
W dniu 11.01.2013 r. w drodze przetargu został wybra-

ny wykonawca świadczący usługi koparko-ładowarką przy 
pracach organizowanych przez Urząd Gminy Lipie w 2013 roku. 
Na zapytanie wpłynęło 5 ofert, spośród których wybrano naj-
tańszą  Firmy Produkcyjno-Usługowej, Podgórski Jerzy z Alber-
towa, która zaoferowała za 1 godzinę pracy cenę 73,80 zł brutto.

***
W dniu 11.01.2013r. został wybrany dostawca opału 

na potrzeby urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Li-
pie. Spośród 8 ofert, jakie wpłynęły na ogłoszony przetarg wy-
brano ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe 
„Image”, która zaoferowała następujące ceny brutto: cena za  
1 tonę węgla „kostki” – 661,74 zł, cena za 1 tonę węgla „orzech” - 
596,55 zł, cena za 1 tonę „ekogroszku” - 602,70 zł, cena za 1 tonę 
miału węglowego – 436,65 zł, cena za 1 tonę koksu -936,03 zł.

***
W dniu 18.02.2013r. w wyniku przetargu został wybra-

ny dostawca kostki brukowej na potrzeby inwestycji planowa-
nych do wykonania w 2013 r przez Urząd Gminy Lipie. Spośród 
czterech złożonych ofert wybrano najtańszą, złożoną przez fir-
mę Drewbet, która zaoferowała cenę  114.882,00 zł brutto za 
całość zamówienia.

***
Koszty utrzymania dróg gminnych w sezonie zimo-

wym 2012/2013 wyniosły 76.614,61 zł. Na ich wysokość złoży-
ły się koszty świadczenia usług w zakresie odśnieżania i posypy-
wania dróg przez wybranych w drodze przetargu wykonawców
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Wspólny projekt  
z Gminą Działoszyn

W obecnej sytuacji, gdy kończą się środki z budżetu UE za-
planowanego na lata 2007- 2013, a środki z nowego budże-
tu jeszcze nie funkcjonują, pozyskanie dofinansowania na 
budowę kanalizacji i wymianę sieci wodociągowej przez 
małe gminy jest niezwykle trudne. Gmina Lipie wszystkie 
możliwe do pozyskania na ten cel środki w obecnym okre-
sie programowania, tj. z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich, wykorzystała już na budowę kanalizacji w Dankowie.

Inny program, do którego można było aplikować  
   o dofinansowanie inwestycji wodno-kanalizacyjnych, tj. Pro-
gram Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, adresowany 
był do gmin dużych, dla których wskaźnik Relatywnej Liczby 
Mieszkańców osiąga wartość co najmniej 15 000 RLM.  Gmi-
na Lipie jest aglomeracją o wielkości 4310 RLM i ze względu 
na niski wskaźnik nie mogła ubiegać się o środki finansowe  
z tego programu. Zmiana nastąpiła w styczniu tego roku, kie-
dy to  Komitet Monitorujący Program Operacyjny Infrastruk-
tura i Środowisko dopuścił możliwość  uzyskania wsparcia 
na realizację inwestycji w aglomeracjach małych, o liczbie 
RLM wynoszącej od 2 do 15 tys.  Jednak w przypadku takich 
projektów, małe gminy muszą ubiegać się o dofinansowa-
nie wspólnie z gminami dużymi.  Nabór wniosków potrwa 
od 18 marca do 22 kwietnia. Aby wykorzystać nadarzającą 
się możliwość Wójt Gminy Lipie podjęła rozmowy dotyczą-
ce wspólnego projektu wodno-kanalizacyjnego Gminy Lipie  
z Gminą Działoszyn, przy czym Gmina Działoszyn byłaby jed-
nostką wnioskującą o środki dla obu gmin. 

 - Utworzenie związku międzygminnego i wspólne apli-
kowanie o środki jest jedyną szansą pozyskania funduszy na bu-
dowę kanalizacji i wymianę wodociągów w naszej gminie. Do 
przeprowadzenia projektu niezbędna jest zgoda Rad Gmin obu 
samorządów. W najbliższym czasie planowane są sesje obu Rad 
Gmin, na których zapadną decyzje w tej sprawie. W ramach wspól-
nego projektu na terenie Gminy Lipie, w miejscowościach: Napole-
on, Parzymiechy i Zimnowoda planuje się wybudować ok. 15 km 
sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymienić ok. 7 km wodociągów 
z rur azbestowo-cementowych na rury PE – mówi Wójt, Bożena  
Wieloch.

Agnieszka Kotynia

Światłowody  
w całej Gminie

Jak pisaliśmy w 6 numerze naszego biuletynu 
w gminie Lipie będzie szerokopasmowy Internet. Jego 
dostawcą będzie firma Protonet, która realizuje projekt 
unijny w zakresie regionalnej rozbudowy infrastruktury 
światłowodowej i dostępu do szerokopasmowego łącza 
internetowego. Realizowana inwestycja jest prywatną 
inwestycją firmy Protonet. 

Przypomnijmy, że projekt dotyczy kilku gmin powiatu 
kłobuckiego: Kłobucka, Wręczycy Wielkiej, Opatowa, Krzepic, 
Lipia i Miedźna. Realizacja projektu na terenie naszej gminy roz-
poczęła się w II kwartale 2012 roku i objęła miejscowości: Zbro-
jewsko, Natolin, Brzózki, Zimnowoda, Kleśniska, Lipie, Troniny,  
Danków, Albertów, Chałków, Rozalin, Wapiennik, Stanisławów, 
Lindów, Julianów, Rębielice Szlacheckie i Szyszków. 

Obecnie trwają prace budowlane, tj. tworzenie 
kanalizacji i wieszanie światłowodu. Jak dowiadujemy się od 
przedstawiciela firmy Protonet, Marcina Ludygi, w najbliższych 
miesiącach planowane są uzbrojenia kolejnych miejscowości 
gminy Lipie w niezbędne okablowanie. Do lipca bieżącego roku 
usługodawca planuje skończyć budowę linii światłowodowych 
oraz ich spawanie i zakańczanie sprzętem telekomunikacyjnym. 
Pierwsze podłączenia planowane są na przełomie lipca i sierpnia 
bieżącego roku, jednak przedtem Firma planuje zorganizować 
serię spotkań informacyjnych dla mieszkańców miejscowości 
objętych projektem, aby udzielać szczegółowych informacji 
na temat projektu i dokonywać zapisy na montaże. Zgodnie  
z pozyskanymi informacjami w okresie od sierpnia do września 
br. podłączenia do domów będą darmowe, później instalacja 
będzie płatna. 

Projekt, który Protonet obecnie realizuje nie objął 
wszystkich miejscowości Gminy Lipie. Firma złożyła kolejny 
wniosek dotyczący Parzymiech i Napoleona. Wniosek został po-
zytywnie rozpatrzony. Prace ruszą w przyszłym roku, pierwsze 
uruchomienia planowane są na przełomie II i III kwartału 2014r.   

Czy warto przyłączyć się do sieci światłowodowej? 

Oferowana przez rozwiązania światłowodowe 
stabilność łącza pozwala na swobodne korzystanie  
z podstawowych aplikacji internetowych, daje również szansę 
zaistnieć telewizji czy też radiu internetowemu. Takie połączenie 
charakteryzuje się wysokim poziomem prędkości pobierania 
i wysyłania danych, jak obiecuje firma, na naszym terenie 
prędkość ma być do 1000 Mb/s, znikomą awaryjnością oraz 

możliwością implementacji najbardziej kompleksowych usług 
teleinformatycznych (VoIP/cloud computing i inne). 
 Jakie będą koszty eksploatacji sieci dla 
użytkowników indywidualnych?

- Na tym etapie trudno mówić o konkretnej ofercie 
abonamentowej, jednak przewidujemy stawki abonamentu już na 
poziomie 30 zł miesięcznie. Stawki będą uzależnione od prędkości 
ściągania i przesyłania danych. Ponadto dla osób podłączających 
się do sieci w pierwszych miesiącach realizacji projektu, a więc 
tych, które objęte będą darmowym montażem, nasza firma 
przygotowała specjalną promocję. Z terenu wszystkich gmin 
objętych projektem wylosujemy 1200 osób, które przez dwa lata 
z internetu będą korzystać bez opłat abonamentowych – mówi 
Marcin Ludyga.

Agnieszka Kotynia
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Z prac Rady Gminy
W okresie od grudnia 2012 r. do lutego 2013 r.  

odbyły się 2 sesje Rady Gminy Lipie. Radni podjęli  
31 uchwał, w tym:

•	 12 uchwał finansowych,
•	 6 odnoszących się do oświaty,
•	 3 uchwały związane z nową ustawą „śmieciową”,
•	 2 uchwały dotyczące nieruchomości należących do Gminy 

Lipie,
•	 1 uchwałę dotyczącą mieszkaniowego zasobu gminy,
•	 2 uchwały związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwią-

zywania Problemów Alkoholowych,
•	 1 uchwałę zatwierdzającą plany pracy Stałych Komisji Rady 

Gminy Lipie na rok 2013,
•	 4 uchwały obejmujące pozostałą działalność gminy.
 Do najważniejszych możemy zaliczyć: uchwałę w spra-
wie budżetu gminy na rok 2013, uchwałę w sprawie zasad i try-
bu przyznawania i wypłacania stypendiów Wójta Gminy Lipie 
za wybitne osiągnięcia w nauce oraz wybitne osiągnięcia arty-
styczne i sportowe uczniów, dla których miejscem zamieszkania 
jest Gmina Lipie oraz uchwały związane z nową ustawą „śmie-
ciową”, które w styczniu br. zostały zatwierdzone przez Nadzór 
Prawny Wojewody. 

 Na ostatniej sesji Rada Gminy Lipie podjęła również 
uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/300/2012 
Rady Gminy Lipie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie usta-
lenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagra-
dzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom 
zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyj-
nych na terenie Gminy Lipie dodatków do wynagrodzenia, 
nagród i dodatków socjalnych oraz uchwałę w sprawie przy-
jęcia do realizacji „Programu profilaktyki zakażeń wirusem 
brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Lipie na lata 2012-
2015”.  Program ma charakter edukacyjno-profilaktyczny, głów-
nym celem programu jest ochrona zdrowia młodego pokolenia 
mieszkanek gminy Lipie poprzez przeprowadzenie szczepień 
profilaktycznych. Przypomnijmy, że podczas sesji 22.06.2012 r. 
Rada Gminy Lipie przyjęła projekt programu, który w grudniu 
2012 roku uzyskał pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii 
Medycznych. Kolejnym etapem było podjęcie uchwały o realiza-
cji programu. 

 W trakcie obrad podjęto również uchwałę w sprawie 
bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wchodzą-
cych w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lipie. 

Uchwała określa wysokość stawki procentowej bonifikaty dla 
lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz dotychczasowych na-
jemców, które położone są w:
•	 Lipiu przy ul. Częstochowskiej nr 33 w wysokości 50% ceny,
•	 Parzymiechach przy ul. ks. Bonawentury Metlera 4 w wyso-

kości 50% ceny,
•	 Lipiu przy ul. Stawowej 1 w wysokości 60% ceny,
•	 Zbrojewsku nr 14a w wysokości 80% ceny.

Działając zgodnie z delegacją art. 68 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Rada Gminy może 

udzielić bonifikaty od ceny sprzedaży, na podstawie odpowied-
niej uchwały, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana jako lokal 
mieszkalny.

Karolina Kapral

Nieliczne umorzenia  
podatkowe

 W związku z licznymi pytaniami, dotyczącymi moż-
liwości umorzeń podatku rolnego i od nieruchomości, Wójt 
Gminy Lipie informuje, że ulgi w postaci umorzenia zaległo-
ści z tytułu zobowiązań podatkowych dokonywane są jedy-
nie w wyjątkowych sytuacjach, uwzględniających bardzo 
trudne warunki życiowe podatników.                                                                                                                    

  Jak wynika z przepisu ustawy z 29 sierpnia 1997r. – 
Ordynacja podatkowa, organ podatkowy na wniosek podat-
nika może udzielić ulgi tylko w przypadkach nadzwyczajnych,  
w których użyta argumentacja ma swoje uzasadnienie w ma-
teriale dowodowym. O przesłankach umożliwiających staranie 
się o przyznanie ulgi możemy mówić wówczas, gdy podatnik 
nie miał na nie wpływu, gdyż były one spowodowane zdarze-
niami noszącymi cechy czynników niezależnych od postępo-
wania wnioskodawcy, np.: wypadki losowe (śmierć podatnika 
lub członka najbliższej rodziny, ciężka choroba, pożar) lub inne 
zdarzenia uznane za wyjątkowe, które uniemożliwiają zapłatę 
zadłużenia bez uszczerbku dla rodziny i gospodarstwa.  Z po-
wyższego wynika, że umorzenie jest instytucją o charakterze 
doraźnym i wyjątkowym, gdyż zasadą jest, że każdy z nas zo-
bowiązany jest do ponoszenia ciężarów publicznych w tym po-
datków.

W roku 2012, na 22 złożone wnioski o umorzenie zale-
głości podatkowych, jedynie 7 rozpatrzono pozytywnie. Ogól-
na kwota umorzenia za cały rok wyniosła 6.924,00 zł. W jednym 
przypadku zastosowano ulgę w postaci rozłożenia na raty. Na 
przełomie stycznia i lutego 2013 roku przychylono się do jednej 
prośby o rozłożenie na raty zaległego podatku oraz umorzono 
kwotę 42,33 zł.

Małgorzata Klimczak

Wójt Gminy Lipie
 składa serdeczne podziękowania 

Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Kłobucku, panu Marianowi Nowakowi,  
Wicedyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Kłobucku, pani Gabrieli Łacnej  
oraz Pracownikom ZOZ w Kłobucku, 

w szczególności lekarzom i pielęgniarkom  
z ośrodków zdrowia Gminy Lipie  

za pomoc w organizacji Programu Profilaktyki  
Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)  

w Gminie Lipie na lata 2012 - 2015
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−	 Uchwałę w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpra-
cy Samorządu Gminy Lipie z Organizacjami Pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

−	 Uchwałę w sprawie „Programu profilaktyki zakażeń wirusem 
brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Lipie na lata 2012 
– 2015”

−	 Uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego nie-
które zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyzna-
wania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednost-
kach organizacyjnych na terenie Gminy Lipie dodatków do  
wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych

−	 Uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czy-
stości i porządku na terenie Gminy Lipie

−	 19 Uchwał w sprawie przyjęcia statutów sołectw
       oraz
−	 Projekt kalkulacji stawki na jednego mieszkańca za gospo-

darowanie odpadami komunalnymi
 Każda z konsultowanych spraw miała swoją specyfikę  
i wymagała innego zestawu form dialogu z mieszkańcami, jed-
nak fundamentem procesu konsultacyjnego była zawsze przy-
stępna i pełna informacja, udostępniana na stronie interneto-
wej Gminy Lipie, na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Lipie. Celem prowadzonych konsultacji było zapewnie-
nie uczestnictwa mieszkańców oraz zainteresowanych instytu-
cji i organizacji w podejmowaniu ważnych dla gminy decyzji. 

Agnieszka Kotynia

Konsultacje społeczne  
w 2012 roku  

Konsultacje społeczne to forma współpracy i wy-
miany informacji pomiędzy przedstawicielami władz  
i mieszkańcami. Polegają na informowaniu mieszkańców  
o planowanych przez lokalne władze przedsięwzięciach 
oraz na wysłuchiwaniu opinii, potrzeb i oczekiwań w kon-
sultowanym temacie. 

W Polsce konsultacje społeczne przeprowadza się  
z mocy prawa w ściśle określonych sytuacjach, zawartych w sa-
morządowych ustawach ustrojowych, np. w przypadku zmiany 
granic gminy, utworzenia lub likwidacji sołectwa, zatwierdze-
nia planu zagospodarowania przestrzennego itp. Jednak coraz 
więcej samorządów przeprowadza konsultacje społeczne także 
w innych niż wskazane ustawami sytuacjach, generalnie, we 
wszystkich ważnych dla społeczności lokalnej. 

W ubiegłym roku w Gminie Lipie konsultacjom społecz-
nym poddano ponad 30 projektów uchwał, m.in.:
−	 Uchwałę w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Lipie 

na lata 2012-2020”
−	 Uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzę-

tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Lipie w 2012 roku”

−	 Uchwałę w sprawie podziału Gminy Lipie na okręgi wybor-
cze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wy-
bieranych w każdym okręgu

−	 Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Gminy Lipie
−	 Uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryte-

riów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ra-
mach inicjatyw lokalnych

−	 Uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowa-
nia sportu na terenie Gminy Lipie

−	 Uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Lipie
 składa serdeczne podziękowania 

wszystkim osobom i organizacjom, które w 2012 roku 
wzięły udział w konsultacjach społecznych, 

wykazując tym samym żywe zainteresowanie  
sprawami publicznymi istotnymi 

 dla lokalnej społeczności.

Wójt Gminy Lipie 
ogłasza ustne przetargi nieograniczone 

na sprzedaż dwóch nieruchomości

oznaczonych jako działka nr 98/10 o pow. 0,1925 ha oraz działka nr 98/11 o pow. 0,1921 ha, położonych  
w miejscowości Lindów, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr CZ2C/34958/6. W miejscowym  

planie zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Lindów wskazane działki oznaczone są symbo-
lem RM.MN, dla którego ustala się przeznaczenie - teren zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej.

Szczegółowe informacje o przetargach można uzyskać w Urzędzie Gminy Lipie, 
 ul. Częstochowska 29, pokój nr 3, tel. (34) 318 80 33 do 35 wew. 45 oraz na stronie internetowej  

www.bip.lipie.akcessnet.net w zakładce Ogłoszenia Przetargów



Nr 9, Marzec 20136

II etap remontu budynku szkoły podstawowej  
w Lipiu. Prace, w miarę posiadanych środków, obejmą budowę 
instalacji elektrycznej, wod.-kan. i c.o. oraz wykonanie tynków 
wewnętrznych.

I etap remontu budynku szkoły w Lindowie. Prace 
obejmą remont dachu oraz wymianę części okien i będą finan-
sowane ze środków budżetu gminy, rady rodziców oraz środ-
ków pochodzących ze sprzedaży działek w Lindowie.

Zakończenie budowy kompleksu boisk sportowych 
Orlik w Lipiu. Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipiu po-
wstał kompleks sportowo-rekreacyjny, w skład którego wcho-
dzą: boisko piłkarskie o wymiarach 30 m x 62 m (pole gry 26 m 
x 56 m), boisko wielofunkcyjne do koszykówki, tenisa ziemnego 
i piłki siatkowej o wymiarach 19,1 m x 32,1 m (pole gry 15,1 m x 
28,1 m), oraz budynek sanitarno-szatniowy, który jest w trakcie 
realizacji. Boiska i budynek są ogrodzone i oświetlone. Planowa-
ny termin oddania obiektu do użytku to czerwiec br. Całkowity 
koszt inwestycji wyniesie 1 112 649,00 zł.

Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Stanisła-
wowie – Parter tego budynku należy do ZOZ Kłobuck, nato-
miast piętro jest własnością Gminy Lipie. Gmina przeznaczyła 
na ten cel 30 000,00 zł, z czego 10 000,00 zł to dofinansowanie 
termomodernizacji parteru, natomiast 20 000,00 zł będzie kosz-
towała termomodernizacja piętra.

Remont i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury. 
Prace obejmą: termoizolację budynku (montaż stolarki okiennej 
i drzwiowej, ocieplenie budynku, wykonanie tynków zewnetrz-
nych, remont kominów), modernizację instalacji c.o. i moder-
nizację instalacji elektrycznej. Przewidywany koszt inwestycji 
wyniesie ok. 820 tys., z czego dofinansowanie z PROW wyniesie  
80% kosztów kwalifikowanych.  

Budowa drogi dojazdowej do pól - ul. Reformy Rol-
nej w Parzymiechach. Złożono wniosek do Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zo-
stanie wybrany wykonawca dokumentacji projektowej i wyko-
nawca robót. Wykonanie prac jest planowane na III kwartał br. 
Szacowany koszt przebudowy tej drogi to 500 000,00 zł.

Przebudowa dróg gminnych z promesy dotacyjnej:

Złożono wnioski na pozyskanie środków z Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych na usuwanie klęsk żywiołowych dla dróg:

- Danków (góry) – wybrano już wykonawcę dokumentacji pro-
jektowej, po wykonaniu dokumentacji ogłoszony zostanie prze-
targ na wykonawcę robót. Planowany termin realizacji inwesty-
cji to kwiecień – maj br.

- ul. Stawowa w Parzymiechach – wykonano już dokumenta-
cję projektową, w najbliższym czasie  w drodze przetargu zosta-
nie wyłoniony wykonawca. Termin realizacji jest planowany na 
II kwartał br.

- remonty dróg ul. Lasek w Kleśniskach oraz Danków 
(za drugim mostem) - inwestycje oczekujące na promesę

Budowa chodnika sposobem gospodarczym w Roza-
linie. Dokumentacja chodnika została wykonana w 2010 roku, 
chodnik będzie wykonany na całej długości wsi tj. 780 mb, po 
jednej stronie drogi.

Budowa chodnika sposobem gospodarczym w Alber-
towie - dokumentacja została wykonana w 2012 roku, w bie-
żącym roku planowane jest wykonanie chodnika od początku 
miejscowości od strony Lipia do przystanku przy skrzyżowaniu 
z drogą prowadzącą do Chałkowa tj. na długości 900 mb.

Dokończenie budowy chodnika sposobem gospodar-
czym w Rębielicach Szlacheckich - dokumentacja została 
wykonana w 2012 roku, w bieżącym roku planowane jest wy-
konanie kolejnego etapu budowy chodnika od wjazdu do miej-
scowości od strony Szyszkowa do już wyremontowanej części 
chodnika tj. 600mb. 

Remont chodnika sposobem gospodarczym w Zbro-
jewsku – wykonanie remontu istniejącego chodnika, betono-
we płyty zostaną zastąpione kostką brukową, zostaną również 
wymienione krawężniki i obrzeża chodników. Remont obejmie 
300 mb chodnika.

Remont chodnika w Parzymiechach ul. Parkowa oraz 
budowa chodnika między budynkiem szkoły podstawowej 
i gimnazjum. Przy ul. Parkowej długość chodnika przewidzia-
nego do remontu wynosi 200 mb, natomiast przejście między 
budynkami będzie miało długość ok. 40 m i szerokość 4 m.

Wymiana wodociągu z rur azbestowo-cementowych  
w miejscowościach: Stanisławów- Lindów-Julianów. Po otrzy-
maniu środków z PROW wybrany zostanie wykonawca, który  
w tym roku rozpocznie prace, planowany termin zakończenia 
prac to rok 2014. Szacowany koszt inwestycji to 1.580.000,00 
zł. Wybrana w drodze przetargu firma wybuduje sieć wodocią-
gową, a prace w postaci przekładki przyłączy wodociągowych 
gmina wykona we własnym zakresie. Prace niezbędne do wy-
konania przyłącza do posesji, tj.  wykop oraz przekłucie przez 
fundament budynku, pozostają w gestii właściciela posesji. 

Remont dachu budynku socjalnego przy ul. Stawowej 
w Lipiu. Do remontu wykorzystana zostanie blacha zdemonto-
wana z dachu szkoły w Lipiu. 

Umieszczenie tablic informacyjnych przy obiektach za-
bytkowych i turystycznych, umieszczenie tablic powitalnych 
(Zbrojewsko, Zimnowoda, Szyszków, Giętkowizna).

Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy Lipie. W miarę po-
siadanych środków, z pomocą firmy Drewbet, przed budynkiem 
urzędu wykonany zostanie parking dla samochodów osobo-
wych.

 Uchwalenie Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lipie wraz  
z prognozą oddziaływania na środowisko (przygotowanie do-
kumentu, wyłożenie do  publicznego wglądu, przyjęcie przez 
Radę Gminy) Koszt przygotowania projektu studium wyniesie 
55.000,00 zł.

Planowane działania Gminy na 2013 rok
Planowane przedsięwzięcia
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 W I kwartale 2013 r. Gmina Lipie pozyskała następują-
ce środki zewnętrzne: 

- z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji promesę powodzio-
wą na remont drogi w Dankowie (góry) i ul. Stawowej w Pa-
rzymiechach, wartość  800 tys. zł; 

- z Urzędu Marszałkowskiego  dofinasowanie na opracowanie  
i wydanie folderu Gminy Lipie, wartość dofinansowania  wy-
nosi 20.787,20 zł;

- z Urzędu Wojewódzkiego dofinansowanie na utworzenie 
szkolnego placu zabaw przy ZS-P w Lipiu w ramach projektu 
„Radosna Szkoła”; ogólna wartość zadania wynosi 127.550,00 zł, 
w tym dofinansowanie 63.775,00 zł;

- z Urzędu Marszałkowskiego dofinasowanie zadania pn. prze-
łożenie wodociągu z rur AC na rury PE wraz z przekładką 
przyłączy wodociągowych w miejscowościach Stanisławów, 
Lindów i części Julianowa - 626.000 zł 

- z  PROW, dofinansowanie zakupu strojów ludowych w ramach 
projektu Kultywawanie tradycji ludowych w środowisku 
lokalnym w Rębielicach Szlacheckich. Wartość projektu wyniosi 
22.401,65 zł, na obecną chwilę gmina w całości sfinansowała 
zadanie. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, w kwocie 
13.783,22 zł  zostanie wypłacone gminie w ciągu 6 najbliższych 
miesięcy, wkład własny gminy do projektu, pokryty środkami 
budżetowymi, wynosi 8.618,43 zł

Dariusz Kubicki

 Wykonanie projektów miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego dla Rębielic Szlacheckich 
i Szyszkowa oraz części Parzymiech (przy uwzględnieniu ko-
nieczności zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych oraz plano-
wanego rozwoju infrastruktury komunikacyjnej; ze względu 
na dużą liczbę takich terenów konieczne było podzielenie prac 
planistycznych na etapy). Uchwalenie planów przewiduje się  
w roku 2014. Koszt projektów – 68 000,00 zł.

Rozpoczęcie prac związanych z opracowanie projektów 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
dla miejscowości Lipie i Zimnowoda, koszt dokumentacji bę-
dzie znany po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. 

Wypracowanie studium wykonalności dla projektu reali-
zowanego wspólnie z Gminą Działoszyn, dotyczącego budowy 
kanalizacji sanitarnej i wymiany wodociągów z azbestowo- 
cementowych na PE w Parzymiechach, Napoleonie i Zimnowo-
dzie. Koszt dokumentacji wyniesie ok. 100 tys. zł

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej 
na wymianę wodociągu z rur azbestowo-cementowych oraz  
opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitar-
nej w miejscowości Zimnowoda, koszt obu dokumentacji wy-
niesie ok. 140 tys. zł.

Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego dla 
miejscowości: Rębielice Szlacheckie - Szyszków, Danków-Tro-
niny oraz bieżące wykonywanie działań w zakresie uzupeł-
niania oświetlenia ulicznego (w miarę posiadanych środków). 
W najbliższym czasie zostaną założone lampy: na osiedlu w Li-
piu (1), w Rozalinie (1), w Parzymiechach (2), w Kleśniskach (1)  
i w Natolinie(1). 

Wykonawców dróg w Wapienniku i w Lipiu (ul. Kaszta-
nowa) wezwano do usunięcia uszkodzeń na w/w drogach (pęk-
nięcia i wyłuszczenia). Drogi będą naprawione do końca marca  
w ramach obowiązującej gwarancji. 

Krzysztof Sobera

Plany inwestycyjne firmy TAURON przewidziane do reali-
zacji na terenie Gminy Lipie w roku 2013:

•	 Demontaż istniejącej stacji transformatorowej S-329 „Dan-
ków Młyn” i budowa nowej słupowej stacji transformatoro-
wej z włączeniem do sieci SN i nN oraz kompleksowa moder-
nizacja sieci niskiego napięcia w m. Danków.

•	 Modernizacja linii napowietrznej 15 kV relacji SE Rębielice – 
Albertów.

•	 Budowa linii kablowej 15 kV w celu powiązania ciągów linio-
wych 15 kV SE Rębielice – Wapiennik i SE Rębielice – Zawady.

•	 Wymiana sieci energetycznej w Zbrojewsku przewidziana 
jest do realizacji w najbliższych latach. W pierwszej kolejno-
ści nastąpi budowa i włączenie do sieci SN i nN stacji trans-
formatorowej „Zbrojewsko 2” wraz z modernizacją części 
obwodu linii napowietrznej niskiego napięcia. Zadanie to 
zostało uwzględnione w projekcie „Planu Inwestycji” TAU-
RON-u na 2014 r.

Od marca na terenie gminy pracować będą dwie grupy 
skazanych. Poza budową i remontem chodników w tzw. sys-
temie gospodarczym, skazani będą wykonywać inne zadania. 
Zajmą się m.in. budową ogrodzeń (w parku w Parzymiechach, 
przy szkole w Parzymiechach oraz wokół Gminnego Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów); remontem sceny na boisku  
w Parzymiechach oraz bieżącymi pracami porządkowymi i re-
montowymi przy obiektach gminnych, m.in. tereny przy Orliku 
i przy szkole w Lipiu, Lindowie i Parzymiechach.

−	 Wykup działki pod przepompownię ścieków w Dankowie;
−	 Wydzielenie i wykup działek pod projektowane przepom-

pownie ścieków w Parzymiechach i Napoleonie;
−	 Zakończenie procedury związanej z przejęciem działki nr 

333/18 w Parzymiechach (działka obok Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Parzymiechach);

−	 Zakończenie procedury przejęcia parku w Parzymiechach;
−	 Dokończenie komunalizacji rozpoczętych w latach 2011-

2012;
−	 Rozpoczęcie procedury komunalizacji dróg o kategorii drogi 

gminnej na terenie  gminy;
−	 Sprzedaż 2 działek budowlanych w Lindowie;
−	 Wykup części działki nr 333/8 w Parzymiechach, zajętej pod 

drogę – ul. Parkowa;
−	 Sprzedaż lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych 

w Lipiu, Parzymiechach i Zbrojewsku;
−	 Sprzedaż działki przy ul. Stawowej w Parzymiechach

Roman Dądela

Plany Zakładu Energetycznego

Pozyskane środki

Mienie gminne- zadania na 2013 r.
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Jak będziemy korzystać  
z Orlika?

7 czerwca 2013 r. odbędzie się oficjalne otwarcie 
Orlika w Lipiu.  Regulamin korzystania z kompleksu boisk 
sportowo-rekreacyjnych „Moje Boisko – ORLIK 2012”przy 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipiu został przyjęty na 
grudniowej Sesji Rady Gminy Lipie. Przypomnijmy, że kom-
pleks boisk sportowych Orlik w Lipiu obejmuje boisko do 
piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze sanitarno 
-szatniowe.   

Zgodnie z postanowieniami przyjętego regulaminu 
korzystanie z boisk będzie bezpłatne. Boiska dostępne będą: 
a) dla uczniów Gminy Lipie w  okresie roku szkolnego 

podczas planowych zajęć szkolnych: od  poniedziałku do 
czwartku do godz. 16: 00, a  w piątki do godz. 15: 00 - po 
wcześniejszym uzgodnieniu z Animatorem sportu. Uczniowie 
będą korzystać z  kompleksu boisk na odpowiedzialność 
nauczyciela – opiekuna grupy; 

b)  dla wszystkich chętnych: dzieci, młodzieży i  dorosłych 
- od godziny 16: 00 w dni powszednie oraz od godz. 10: 00 
w soboty i niedziele;

c) boiska czynne będą najpóźniej do godz. 20:00.;
d) w miesiącach wakacyjnych tj. w lipcu i sierpniu oraz w okresie 

przerw świątecznych boiska będą czynne od poniedziałku do 
piątku od godz. 16.00 do godz. 21.00, w soboty i niedziele – 
od godz. 14.00 do godz. 21.00. 

Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie od-
powiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego. Dzieci 
do 7 roku życia muszą przebywać na terenie obiektu pod opie-
ką dorosłych. Termin korzystania z boisk trzeba będzie wcze-
śniej ustalić z Animatorem sportu - osobiście lub telefonicznie.  
W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzy-
staniu z boisk decydował będzie Animator.  

Wszystkich korzystających z boisk obowiązywać bę-
dzie ścisłe przestrzeganie regulaminu, przepisów bhp oraz 
zachowanie porządku, czystości i estetyki na ich terenie oraz  
w  bezpośrednim otoczeniu.  W celu zapewnienia bezpieczeń-
stwa korzystania z boisk  zabronione będzie m.in. :

- używanie butów piłkarskich na wysokich metalowych korkach 
oraz kolcach,

- korzystanie z boisk bez zgody instruktora sportu,
- wprowadzanie i użytkowanie sprzętu innego niż zgodnego  
z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, 
rolki, itp.;
- wchodzenie na ogrodzenie i urządzenia sportowe, palenie ty-
toniu, spożywanie alkoholu, żucie gumy; zaśmiecanie, wnosze-
nie opakowań szklanych i metalowych,
- przeszkadzanie innym w zajęciach lub grze,
- zakłócanie porządku i używanie słów wulgarnych,
- przebywanie i korzystanie z obiektu poza godzinami otwarcia,
- wprowadzanie zwierząt. 

Zarządcą kompleksu sportowego jest dyrektor Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego w Lipiu. Zarządca nie bę-
dzie ponosił odpowiedzialności za wypadki powstałe  
w trakcie korzystania z obiektu. Użytkownicy będą ko-
rzystać z boiska na własną odpowiedzialność i odpowia-
dać materialnie za powstałe zniszczenia. Zarządca będzie 
mógł zastrzec sobie prawo czasowego wyłączenia obiektu  
z użytkowania z uwagi na organizowane imprezy. Powyższy 
Regulamin  jest dostępny na stronie www.lipie.pl w zakładce   
Sport.                                                                                                 Anna Mach

Zakończono I etap prze-
budowy budynku Szkoły 
Podstawowej  w Lipiu.
 23 stycznia 2013 r. dokonano odbioru pierwszego 
etapu remontu budynku ZS – P w Lipiu.

  W ramach wykonanych prac wymieniono strop nad 
parterem i nad pierwszym piętrem, nadbudowano budynek  
o sale lekcyjne w poddaszu, wymieniono dach oraz zamonto-
wano stolarkę okienną. Skazani pracujący z panem Romanem 
Kilanem skuli wszystkie tynki i oczyścili ściany, poszerzyli otwo-
ry drzwiowe, wykuli otwory pod instalację elektryczną, zburzyli 
ścianki działowe w toaletach oraz zerwali podłogi na parterze. 
Gruz powstały przy pracach remontowych został wykorzystany 
jako podbudowa pod ułożenie kostki brukowej na placu przed 
szkołą. Obecnie skazani wykonują pierwsze tynki wewnętrzne 
w celu wyprostowania ścian, w następnej kolejności układana 
będzie instalacja elektryczna. 

 Koszt I etapu remontu wyniósł 802 tys. zł. Na remont 
szkoły Gmina Lipie pozyskała ponad 380 tys. z Ministerstwa 
Edukacji Narodowej. 

Krzysztof Sobera
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Gminny program wspiera-
nia uzdolnionych uczniów

Rada Gminy Lipie w dniu 28 lutego 2013 r. uchwa-
łą Nr XXXV/310/2013 przyjęła Gminny Program wspierania 
edukacji uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie 
Gminy Lipie. Program obejmuje uczniów szkół podstawo-
wych (od klasy czwartej), uczniów gimnazjów i  uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych i stwarza warunki udzielania 
pomocy materialnej uzdolnionym uczniom. 

Cele szczegółowe programu to:   wspieranie wszech-
stronnego rozwoju i  zainteresowań uczniów,   rozwijanie ich 
inicjatyw i  aktywności,     rozbudzanie zainteresowań nauką 
przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodni-
czych, sportowych i  artystycznych,   wspieranie nauki języków 
obcych oraz  podnoszenie jakości kształcenia poprzez realizację 
projektów edukacyjnych.  Gmina tworzy warunki do realizacji 
tych celów przyznając stypendium Wójta Gminy Lipie za wyniki 
w nauce i wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniów 
oraz promując ich sukcesy w  miejscowej prasie i innych środ-
kach masowego przekazu. 

Do ubiegania się o stypendium za wyniki w nauce 
uprawnieni są uczniowie klasy VI szkoły podstawowej, kl. III 
gimnazjum oraz uczniowie klas maturalnych, którzy: 
1)  osiągnęli wysokie wyniki w nauce na koniec roku szkolnego, 

tj. uzyskali średnią ocen minimum 5,2, wzorową lub bardzo 
dobrą ocenę z zachowania oraz minimum 85% maksymalnej 
liczby punktów ze sprawdzianu, egzaminu lub matury na po-
ziomie rozszerzonym. 

     Do ubiegania się o  stypendium za osiągnięcia 
w  konkursach i  olimpiadach przedmiotowych i  artystycz-
nych oraz za osiągnięcia sportowe uprawnieni są uczniowie, 
którzy spełniają następujące kryteria: 
1)  są laureatami konkursów przedmiotowych lub zdobywcami 

minimum III miejsca w konkursach i olimpiadach przedmioto-
wych i artystycznych na szczeblu co najmniej wojewódzkim, 

2)  posiadają wybitne osiągnięcia sportowe tzn. są zdobywcami 
minimum III miejsca w klasyfikacji indywidualnej w zawodach 
sportowych - co najmniej na szczeblu wojewódzkim. 

Wnioski o jednorazowe stypendium, podobnie jak  
w roku ubiegłym, należy składać w Urzędzie Gminy Lipie do 
15 lipca br.   Wnioski mogą być składane przez dyrektora 
szkoły, wychowawcę klasy, radę rodziców lub trenera klubu 
sportowego. W przypadku większej ilości złożonych wniosków 
niż limit środków na stypendia, w pierwszej kolejności stypen-
dia otrzymają uczniowie z najwyższą średnią ocen.   Uroczyste 
wręczenie stypendiów odbędzie w dniu 11 listopada, podczas 
gminnej uroczystości obchodów Święta Niepodległości.

Anna Mach

„Stawiamy na edukację” – 
projekt zakończony 
Zakończyła się realizacja projektu „Stawiamy na 

edukację” współfinansowanego ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pro-
jekt był realizowany we wszystkich placówkach oświato-
wych naszej Gminy.

 Wstępnie projekt zakładał objęcie wsparciem 
497 uczniów i uczennic. Ostatecznie wzięły w nim udział 
aż 564 osoby. Głównym celem projektu było wyrówna-
nie szans edukacyjnych oraz wszechstronny rozwój kom-
petencji kluczowych uczennic i uczniów szkół Gminy Lipie. 
W okresie od 01.02.2011 r. do 31.12.2012 r. we wszystkich 
szkołach odbywały się dodatkowe zajęcia pozalekcyjne 
( uzupełniające i rozwijające), konsultacje psychologiczno – pe-
dagogiczne oraz zajęcia specjalistyczne dla uczniów z dysfunk-
cjami. Uczniowie klas gimnazjalnych mieli możliwość rozpo-
znania swoich predyspozycji zawodowych i dokonania wyboru 
właściwej ścieżki dalszego kształcenia, zgodnej ze swoimi za-
interesowaniami i potrzebami lokalnego rynku pracy. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się wyjazdy na pokazy doświadczeń 
z fizyki i do planetarium. W wyjazdach, które umożliwiły mło-
dzieży rozwój pasji i umiejętności badawczych, zainteresowań 
naukami ścisłymi i wpłynęły na podwyższenie aspiracji eduka-
cyjnych, udział wzięło 500 uczennic i uczniów.

Z pewnością możemy stwierdzić, że zajęcia projek-
towe pomogły odnieść uczniom indywidualny sukces, wy-
równały szanse edukacyjne i zmniejszyły dysproporcje w ich 
osiągnięciach szkolnych. Wdrożenie programów rozwojo-
wych szkół przyczyniło się do podniesienia, jakości i efektyw-
ności nauczania, do lepszych wyników w nauce osiągniętych 
przez uczniów, zwiększenia szans na kontynuowanie nauki,  
a w przyszłości podjęcia zatrudnienia w wybranych zawodach. 
                                                                                                                                                      
   Zajęcia projektowe zostały wysoko ocenione przez 
uczestników i ich rodziców.

Jolanta Kasprzak

Wójt Gminy Lipie
dziękuje

Jednostce OSP z Albertowa 
za udostępnienie samochodu do przewozu skazanych 

pracujących na rzecz Gminy Lipie  
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o wydanie dokumentu paszportowego, jedną kolorową foto-
grafię spełniającą wymogi biometrii, a także dowód uiszcze-
nia opłaty paszportowej lub przedstawić do wglądu doku-
ment uprawniający do ulgi lub zwolnienia z opłaty. Wniosek  
o wydanie paszportu składa się osobiście, z wyjątkiem wydania 
paszportu m.in. osobie małoletniej – wówczas składają go ro-
dzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie.

Gotowy paszport odbiera się osobiście w wydziale 
paszportowym, w którym został złożony wniosek. Przy odbiorze 
dokumentu przedstawia się także dotychczas posiadany pasz-
port, w celu jego anulowania.
 Jak otrzymać paszport za granicą? Aby otrzymać polski 
paszport za granicą, należy - jak dotychczas - zgłosić się do  pol-
skiego konsula i złożyć dokumenty, o których mowa powyżej.
 Ile kosztuje wydanie paszportu w kraju? Opłata za 
wydanie paszportu ważnego 10 lat wynosi 140 zł. Natomiast 
m.in. emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne, uczniowie od 
13 roku życia i studenci, a także osoby przebywające w domach 
pomocy społecznej, w zakładach opiekuńczych, czy korzystają-
ce z pomocy społecznej – za paszport zapłacą 70 zł (z 50% ulgą). 
Małoletnim do 13  roku życia paszport jest wydawany za opłatą 
wynoszącą 30 zł. Za paszport nie płacą osoby, które m.in. mają 
ukończone 70 lat. Za paszport tymczasowy zapłacimy 30 zł.
 Ile wynosi czas oczekiwania na paszport? Czas oczeki-
wania na paszport w kraju nie powinien być dłuższy niż 30 dni.
 Co warto jeszcze wiedzieć? Paszport wydawany jest 
na jedną osobę. Paszport jest ważny 10 lat od daty wydania dla 
osób powyżej 13 roku życia, a 5 lat dla dzieci do 13 roku życia. 
Natomiast paszport tymczasowy jest ważny nie dłużej niż przez 
okres 12 miesięcy.

Więcej ułatwień dla  
obywateli w 2013 roku 

Meldunek – jedna wizyta w urzędzie

Od 1 stycznia 2013 r. obowiązują nowe, znacznie 
uproszczone procedury wymeldowania i zameldowania:
•	  Wszystkie czynności związane z obowiązkiem meldunkowym 

będziemy mogli załatwić podczas jednej wizyty w urzędzie. 
Obecnie nie trzeba najpierw wymeldować się w jednym urzę-
dzie, aby w drugim móc się zameldować - wszystkie te czynno-
ści wykonamy w jednym urzędzie, w tym, w którym będziemy 
dokonywać zameldowania się na pobyt stały. 

•	  Przy zameldowaniu nie będziemy już podawali informacji  
o wykształceniu, czy obowiązku wojskowym. Nie będzie rów-
nież obowiązku przedkładania książeczki wojskowej.

•	  Zgodnie z nowymi przepisami dłuższy jest także termin na 
zgłoszenie meldunku. Z obowiązujących do tej pory 4 dni ter-
min został wydłużony do 30 dni. 

•	  Obecnie nie ma także obowiązku meldunkowego wczasowi-
czów i turystów. 

•	Od 1 stycznia 2013 roku zniknął także obowiązek zameldowa-
nia obywateli polskich oraz obywateli UE na pobyt czasowy, 
nieprzekraczający trzech miesięcy.

•	Zgodnie z oczekiwaniami obywateli można teraz dopełnić 
formalności meldunkowych w urzędzie przez ustanowionego 
pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzie-
lonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia  
14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjne-
go po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu 
osobistego lub paszportu.  Oznacza to, że ustanowiony przez 
nas pełnomocnik będzie mógł nas m.in. zarówno zameldować, 
jak i wymeldować z miejsca stałego pobytu oraz z miejsca po-
bytu czasowego, trwającego ponad 3 miesiące. Pełnomocnic-
two podlega opłacie skarbowej.

Paszport poza miejscem meldunku

Od 17 stycznia 2013 r. złożymy wniosek o paszport  
i odbierzemy gotowy dokument w najdogodniejszym dla nas 
punkcie paszportowym na terenie całego kraju, bez wzglę-
du na miejsce zameldowania, jak było do tej pory. Aby złożyć 
wniosek o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowe-
go nie musimy więc jechać do punktu paszportowego, wła-
ściwego według miejsca zameldowania. Możemy go złożyć  
w dowolnym, najdogodniejszym dla nas punkcie paszporto-
wym na terenie kraju, na przykład w miejscowości, w której ak-
tualnie przebywamy. 

Nowością jest możliwość ubiegania się o paszport tym-
czasowy przez osobę, która potrzebuje dokument w nagłych 
przypadkach związanych ze swoją pracą (na przykład
nie planowana wcześniej podróż służbowa). Wcześniej o taki 
paszport mogły ubiegać się osoby, które m.in. utraciły doku-
ment paszportowy podczas podróży, czy w nagłych przypad-
kach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny. 
Gdy przebywamy za granicą, taki dokument możemy otrzymać 
za pośrednictwem konsulatu.

Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać pasz-
port? Aby otrzymać paszport należy w wydziale paszpor-
towym urzędu wojewódzkiego złożyć wypełniony wniosek

Nowe zasady w opłatach za udostępnienie danych  
z ewidencji ludności

 Z początkiem 2013 r. wprowadzono zmiany w systemie 
opłat za dane z ewidencji ludności. Osoba, która potrzebuje po-
twierdzenia danych o osobach zameldowanych wraz z nią pod 
jednym adresem, będzie musiała zapłacić jednorazowo 31 zł. 

Zgodnie z nowelizacją z 7 grudnia 2012 r. ustawy  
o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych 
innych ustaw, opłata za poświadczenie danych jest obecnie 
pobierana od jednego adresu, a nie za osoby, które są pod nim 
zameldowane. Żadnego znaczenia nie ma już to, ile osób jest 
zameldowanych pod danym adresem. Wcześniej wysokość 
opłaty była ściśle zależna od ilości osób i pobierano ją za każdą 
zameldowaną osobę.

Bez zmian pozostają dotychczasowe procedury. Ozna-
cza to, że osoba potrzebująca danych z ewidencji ludności czy 
ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów musi złożyć 
odpowiedni wniosek wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty. 
Taki wniosek można złożyć drogą pisemną albo elektroniczną 
– odpowiedź zostanie przekazana w ten sam sposób.  Dane ze 
zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważ-
nionych dowodów osobistych udostępnia organ gminy, na-
tomiast dane z tych zbiorów, w odniesieniu do województwa, 
udostępnia wojewoda. Dane ze zbioru PESEL oraz z ogólnokra-
jowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobi-
stych, udostępnia Minister Spraw Wewnętrznych.

Barbara Łosik
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W 2011 r. otrzymano łącznie 10.300 kg żywności  
o wartości  18.168,90 zł. Pomocą objęto 129 rodzin (428 osób  
w rodzinach). Koszty finansowe poniesione przez gminę na re-
alizację programu PEAD wyniosły 3.739,53 zł, z tego kwota 2.500 
zł to jednorazowa wpłata z tyt. partnerstwa z Bankiem Żywności  
i kwota  1.239,53 zł to opłata za obsługę wnoszona do Banku.

W 2012 r. Gmina Lipie w ramach PEAD otrzymała 
następujące produkty: mleko – 1.944 l, ser podpuszczkowy 
– 240 kg, ser topiony – 180 kg, mąka pszenna – 430 kg, maka-
ron świderki – 1280 kg, makaron muszelki – 200 kg, kasza jęcz-
mienna z warzywami – 230,40 kg, ryż biały – 1290 kg, kasza 
gryczana – 1080 kg, płatki kukurydziane – 540 kg, herbatniki 
– 347,2 kg, marchew z groszkiem – 688 kg, koncentrat pomi-
dorowy – 276 kg, dżem – 673,92 kg, cukier – 430 kg, mielonka 
wieprzowa – 691,20 kg, klopsy w sosie pomidorowym – 1101,60 
kg, olej rzepakowy – 435 l. Łącznie otrzymano 12.057,32 kg 
żywności, rozdysponowano 11.212,96 kg. Na dzień 1 stycz-
nia pozostało jeszcze 844,36 kg. Pomocą objęto 142 rodziny 
(457 osób w rodzinach). Wartość otrzymanej żywności wy-
nosi 18.168,90 zł. Koszty finansowe poniesione przez gminę  
w ubiegłym roku na realizację programu PEAD wyniosły 
3.705,73 zł, z tego kwota 2.500 zł to jednorazowa wpłata z tyt. 
partnerstwa z Bankiem Żywności, a kwota 1.205,73 zł to opłata 
za obsługę programu, którą pobiera Bank.

W bieżącym roku będziemy starali się pozyskać więk-
szy tonaż żywności z rezerw Banku Żywności w Częstochowie, 
szacujemy że będzie to ok. 20 ton . Wśród tegorocznych produk-
tów znajdą się następujące artykuły spożywcze: mąka pszenna, 
makaron świderki, ryż biały, kasza gryczana, płatki kukurydziane, 
herbatniki, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem 
truskawkowy, cukier biały, mielonka wieprzowa, klopsiki w sosie 
pomidorowym, olej rzepakowy, ser podpuszczkowy, ser topiony, 
mleko UHT. Dlatego też dla pomocy przy realizacji Programu za-
chęcamy wolontariuszy.  Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipiu, szczególnie liczymy na 
młodzież z tutejszego Gimnazjum.  Z wolontariuszami zostaną za-
warte stosowne porozumienia o współpracy – mówi Wójt, Bożena 
Wieloch.
                Wolontariuszem może zostać każda osoba fizyczna, która 
dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świad-
czenia na rzecz organizacji, instytucji lub osób indywidualnych, 
wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne.   

Na spotkaniu organizacyjnym poświęconym reali-
zacji tegorocznego programu PEAD, Prezes Banku Żywności  
w Częstochowie poinformował, ze 2013 rok jest ostatnim ro-
kiem realizacji programu PEAD. W kolejnych latach przewiduje 
się realizację nowego programu, w innej niż dotychczas formie. 
Na dzień dzisiejszy nie wiadomo jakie produkty obejmie pro-
gram i na jakich zasadach pomoc będzie przyznawana.  

Szczegółowych informacji na temat programu PEAD  
udziela GOPS w Lipiu przy ul. Częstochowskiej 29, pok. 23, 
 tel. 34/318 80 33 do 35 w. 51

 Maria Kotala

 Pomoc żywnościowa 
w Gminie Lipie

Bank Żywności w Częstochowie to organizacja po-
zarządowa, której podstawowym zadaniem jest ogranicza-
nie problemu niedożywienia. Zadanie to wypełnia, realizu-
jąc m.in. Europejski Program Pomocy Żywnościowej PEAD. 

Program PEAD Dostarczanie nadwyżek żywności naj-
uboższej ludności Unii Europejskiej jest realizowany w Unii Euro-
pejskiej od roku 1987. Polska przystąpiła do Programu od 2004 
roku, czyli od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Realiza-
torem programu PEAD na terenie gmin subregionu północnego 
Województwa śląskiego jest Bank Żywności w Częstochowie.

Głównym założeniem Programu PEAD jest docieranie 
z pomocą żywnościową do osób najuboższych, środowisk do-
tkniętych i zagrożonych wykluczeniem społecznym i osób nie-
zaradnych życiowo. Osobami uprawnionymi do otrzymywania 
pomocy w ramach Programu są w szczególności osoby, które 
znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i potrzebują wsparcia  
z powodów określonych w artykule 7 ustawy o pomocy spo-
łecznej, tj.:  
•	 ubóstwa, 
•	 sieroctwa,
•	 bezdomności,
•	 bezrobocia, 
•	 niepełnosprawności, 
•	 długotrwałej lub ciężkiej choroby, 
•	 przemocy w rodzinie, 
•	 potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
•	 bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i pro-

wadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach 
niepełnych lub wielodzietnych,

•	 braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży 
opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,

•	 trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
•	 trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu  

z zakładu karnego,
•	 alkoholizmu lub narkomanii,
•	 zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
•	 klęski żywiołowej lub ekologicznej.                                                                                                                                    

                                                                                                             
 Dodatkowo przy kwalifikowaniu osób stosowane są 

kryteria dochodowe uprawniające do udzielenia pomocy, które 
od 1 października 2012 r. wynoszą: 813 zł - dla osoby samotnie 
gospodarującej, 684 zł – dla osoby w rodzinie.

 Realizatorem programu w Gminie Lipie jest Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej, który musi zapewnić rozładunek, 
bezpieczne przechowywanie żywności oraz jej rozdysponowa-
nie, prowadzić dokumentację rozdysponowania żywności, spo-
rządzać sprawozdania z dystrybucji oraz archiwizować stosow-
ne dokumenty. Wszystkie produkty przekazywane przez Banki 
Żywności w ramach PEAD są oznakowane logotypami Banków 
Żywności i Agencji Rynku Rolnego a także posiadają na opako-
waniu informację „Artykuł nie jest przeznaczony do sprzedaży”
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budowlanych, ale również koszty badań historycznych i arche-
ologicznych oraz koszty stosownych nadzorów. Dokument, 
oprócz rewitalizacji samej Bramy, przewiduje także wykorzysta-
nie obiektu do organizacji wystaw, spotkań i konferencji w po-
mieszczeniu na piętrze. Planowane koszty zawarte w projekcie 
to wydatek rzędu ok. 1 mln zł. Dlatego już w ubiegłym roku pod-
jęto  starania mające na celu pozyskanie środków zewnętrznych 
na odbudowę bramy.  W tym celu pracownicy Urzędu Gminy  
w Lipiu wraz z ks. Henrykiem Duszą opracowali stosowny wnio-
sek, który Parafia Danków, jako właściciel obiektu złożyła do 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Niestety, po-
mimo pozytywnej oceny, wniosek nie uzyskał dofinansowania  
z powodu braku środków. Już wkrótce, jak tylko zostanie ogło-
szony nabór, proboszcz dankowskiej parafii złoży kolejny wnio-
sek, tym razem do Urzędu Marszałkowskiego. 

W październiku 2012 roku odbyło się spotkanie z se-
natorem Jarosławem Laseckim, inicjatorem i współautorem 
rekonstrukcji zamku w Bobolicach. W spotkaniu uczestniczyli 
proboszcz Parafii w Dankowie, Ks. Kan. Henryk Dusza oraz Wójt 
Gminy Lipie, Bożena Wieloch. Senator, mający duże doświad-
czenie w tego typu przedsięwzięciach, chętnie podzielił się 
swoimi spostrzeżeniami i zadeklarował pomoc dla podejmowa-
nych przez Parafię i Gminę działań, wskazał również na potrze-
bę opracowania, szerszej analizy historycznej i archeologicznej 
obiektu, m.in. studium historyczno-konserwatorskiego. Jeszcze 
w październiku Wójt, Bożena Wieloch zleciła opracowanie stu-
dium dr. inż. arch. Mirosławowi Holewińskiemu. Po czterech 
miesiącach prac, w styczniu br., Studium Historyczno-Konser-
watorskie Bramy Krzepickiej Zamku w Dankowie było już goto-
we.  Studium składa się z dwóch części - opisowej i graficznej. 
W części opisowej znajduje się szereg informacji dotyczących 
historii Dankowa, Kasztelana Warszyckiego i jego zamków na 
pograniczu Korony i Śląska, szczegółowa analiza fortyfikacji 
bastionowej twierdzy w Dankowie, opis dotychczasowych 
badań i stanu zachowania obiektu. Cześć graficzna składa się  
z materiałów kartograficznych, ikonograficznych oraz 
dokumentacji fotograficznej fortyfikacji. Z dokumen-
tem można zapoznać się na stronie internetowej gminy:  
www.lipie.pl.

25 lutego 2013r., w Oddziale Polskiej Akademii Nauk 
w Krakowie odbyło się posiedzenie Sekcji Architectura Milita-
ris Komisji Urbanistyki i Architektury O/PAN w Krakowie. Spo-
tkanie poświęcone było między innymi XVII-wiecznej fortecy  
w Dankowie. W spotkaniu uczestniczyli naukowcy zajmujący 
się badaniem architektury militarnej, jaka kształtowała się w 
Polsce na przestrzeni wieków, m.in.: prowadzący badania ar-
chitektoniczne, dr Waldemar Niewalda; archeolog, dr Sławomir 
Dryja oraz historyk - archiwista, prof. Wojciech Kęder. Gminę 
Lipie reprezentowali:  Ks. Henryk Dusza, Wójt, Bożena Wieloch 
i Przewodniczący Rady Gminy Lipie, Tadeusz Pułka.  Podczas 
spotkania dr inż. arch. Mirosław Holewiński, Przewodniczący 
Sekcji Architectura Militaris, zaprezentował zebranym referat 
pt. ”Bastionowy obwód obronny zamku w Dankowie”.  Głów-
ne tezy referatu dotyczyły problematyki twierdz bastionowych  
w Polsce, roli Kasztelana Warszyckiego, jako budowniczego zam-
ków na pograniczu Korony i Śląska, historii Dankowa oraz stanu 
zachowania naszego zabytkowego obiektu. Zebrani zapoznali 
się również z dwoma projektami odbudowy Bramy Krzepickiej.

Starania o odbudowę  
„Bramy Krzepickiej” 
Forteca w Dankowie, zbudowana w XVII wieku 

przez kasztelana Stanisława Warszyckiego, jest  jedną  
z najciekawszych w Polsce budowli obronnych systemu ba-
stionowego. Do czasów współczesnych z dawnej fortyfikacji 
zachowały się jedynie oblicowane murem wały ziemne, pro-
stokątna ruina kamiennego budynku w pobliżu kościoła, 
nazywana „Domem Kasztelanowej”, ślady fos i ruina bramy 
wjazdowej, zwanej „Bramą Krzepicką”. 

Przypomnijmy, że zamek w Dankowie powstał na 
początku XV wieku, a   około roku 1632, późniejszy kasztelan 
krakowski, Stanisław Warszycki, rozpoczął przebudowę sta-
rego zamku na bastionową twierdzę. Według opisu z 1677 
roku, wykonanego przez Ulryka Werdum, zamek był wiel-
ki i dobrze zbudowany oraz mieścił się na brzegu jeziora, 
za które opisujący wziął rozlewisko Liswarty. Danków, leżą-
cy obecnie na uboczu głównych szlaków komunikacyjnych,  
w średniowieczu położony był przy głównej drodze łączącej 
Kraków z Sieradzem i Wrocławiem. Taka lokalizacja miejsco-
wości zdecydowała o umiejscowieniu tutaj ważnego punktu 
obronnego i stanowiła jednocześnie dogodne miejsce zjazdów 
książąt dzielnicowych oraz synodów kościelnych. Zachował się 
przekaz z 1217 r. o spotkaniu w Dankowie książąt, Leszka Białe-
go i Henryka Brodatego. Do istniejącego tu zamku przybywali 
także m.in. Bolesław Wstydliwy, Bolesław zwany Pobożnym, 
Henryk Wrocławski i Władysław Opolski, a w 1267 r. arcybiskup 
gnieźnieński zwołał do Dankowa synod prowincjalny. W 1607 
roku, przez 3 miesiące, w Dankowie gościł także król Zygmunt 
III wraz z dworem. Król Jan Kazimierz do Dankowa przyjeżdżał 
kilka razy, w 1657 roku wraz z Marią Ludwiką i dworem oraz  
w 1665 i 1667 roku.  

Historia Dankowa i zamku obronnego nad Liswartą jest 
niezwykle bogata, dlatego warto zadbać o to, aby przynajmniej 
część dawnej świetności obronnej fortyfikacji pokazać współ-
czesnym.   Na obecnym etapie, dzięki bardzo dobrej współpracy 
gminy i parafii, jest już gotowy projekt budowlany i szacunkowy 
kosztorys odbudowy głównej bramy prowadzącej do zamku, 
tzw. Bramy Krzepickiej. Projekt zawiera nie tylko koszty działań 
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-Spotkanie w Krakowie uświadomiło nam, że bogata historia 
Dankowa z zamkiem Kasztelana Warszyckiego nie jest jeszcze  
w pełni odkryta. To utwierdza nas w przekonaniu, że słuszne są 
podejmowane przez nas działania zmierzające do odbudowy Bra-
my Krzepickiej. Odtworzona budowla stanie się symbolem dawnej 
świetności naszych ziem oraz podniesie atrakcyjność turystyczną 
gminy, stając się jej znakomitą wizytówką – mówi Wójt, Bożena 
Wieloch. 

Agnieszka Kotynia

Co dziś wiemy o XVII-
-wiecznej fortecy  

w Dankowie?
Na terenie gminy Lipie znajduje się jedna z naj-

ciekawszych budowli obronnych systemu bastionowego  
w Polsce. Podobne założenia obronne w okresie XVII wieku 
wzniesione były równie  w pobliskich Krzepicach, w Często-
chowie, a także w Pilicy i Łodygowicach. Te dwie ostatnie, 
podobnie jak nasza w Dankowie, powstały w wyniku dzia-
łalności inwestycyjnej Stanisława Warszyckiego, Kasztelana 
Krakowskiego. 

W skali Polski, znane są jeszcze bastionowe założenia 
zamków zbudowane na rzucie pięcioboku w Wiśniczu, Łańcu-
cie i Ujeździe. Również zamek w Pieskowej Skale w wieku XVII 
otrzymał dodatkowy, bastionowy front obronny od strony za-
chodniej. Większe założenia bastionowe, wznoszone wg zasad 
tzw. szkoły staro-holenderskiej powstawały wokół bogatych 
miast północnej Polski m.in.: Gdańska, Elbląga i Torunia. 

Danków, dziś leżący trochę na uboczu głównych szla-
ków komunikacyjnych, w średniowieczu położony był przy 
drodze łączącej historyczne ziemie koronne: Wielkopolskę i Ma-
łopolskę. W pobliżu przebiegała też granica ze Śląskiem, wcho-
dzącym do wieku XVIII w skład monarchii habsburskiej. To stra-
tegiczne położenie Dankowa zadecydowało o zlokalizowaniu tu 
ważnego punktu obronnego. 

 W historycznych kronikach odnotowano istnienie  
w tym miejscu zamku średniowiecznego. Mało dziś wiemy  
o jego kształcie. Zapewne posiadał wieżę obronną, która w myśl 
zasad ówczesnej sztuki obronnej, stanowiła ostateczny punkt 
oporu. Wszystko wskazuje na to, iż obecna dostojna wieża dan-
kowskiego kościoła parafialnego, kryje w sobie pozostałości 
tamtej, zamkowej wieży obronnej. Ostateczne rozstrzygnięcie 
tego problemu dokonane może być w wyniku szczegółowych 
badań architektonicznych kościelnej wieży obejmujących anali-
zę wątków murów i ich historycznych nawarstwień. O wielkości 
dankowskiego zamku jeszcze przed jego przebudową na ba-
stionową fortecę, świadczy m. in. to iż służył on na zakwatero-
wanie króla Zygmunta III Wazy z całym jego dworem w okresie 
rokoszu Zebrzydowskiego w roku 1607. 

 Przebudowa zamku wg zasad systemu bastiono-
wego nastąpiła po roku 16321. Istniejący do dziś bastiono-
wy obwód obronny, odbiega nieco od klasycznego nary-
su opartego na rzucie czworoboku lub pięcioboku. Twórca 
dankowskiej twierdzy w sposób doskonały wpisał jej ele-
menty obronne w istniejący teren, uwzględniając zarówno. 

zastane elementy wcześniejszych budowli jak i realne potrzeby 
obrony miejsca. Warto więc zadać sobie pytanie: kto był tym 
zdolnym inżynierem wojskowym? Istnieje przypuszczenie, że 
mógł nim być Maciej Trapola, nadworny architekt Stanisława Lu-
bomirskiego, twórca miedzy innymi bastionowych fortyfikacji 
zamku i klasztoru w Wiśniczu. Potwierdzenie tej hipotezy, to ko-
lejne zadanie dla współczesnego badacza historii dankowskie-
go zamku. 

Ryc. Narys fortyfikacji bastionowych zamku w Dankowie. za: Janusz Bogdanow-
ski, Twierdza  z r. 1632 w Dankowie koło Krzepic. Arsenał. r. I. nr. 1. Kraków 1957. 
s. 89 i n.  ryc. 18.

 Odpowiadając na pytanie postawione w tytule tego 
artykułu, warto przybliżyć dzisiejszy stan badań dotyczący dan-
kowskiej twierdzy. Zainteresowanie zamkiem, jako zabytkiem 
polskiego budownictwa obronnego i lokalną atrakcją turystycz-
ną sięga połowy XIX wieku. Krótsze i dłuższe wzmianki dotyczą-
ce interesującej nas budowli znaleźć możemy zarówno w mo-
numentalnym dziele, jakim jest Słownik Geograficzny Królestwa 
Polskiego i innych krajów słowiańskich wydany pod redakcją: 
Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława 
Walewskiego (tom I wydany w roku 1880, s. 902), jak i innych 
wydawnictwach o charakterze lokalnych opisów geograficzno-
-historycznych2. Bardziej szczegółowe badania zamku nastąpiły 
jednak dopiero w latach 50-tych XX wieku. Pierwszą analizę ty-
pologiczną fortyfikacji bastionowej w Dankowie podał Janusz 
Bogdanowski3 w oparciu o ogólne badania terenowe oraz anali-
zę porównawczą z innymi bastionowymi założeniami obronnymi  
w Polsce, jak również w oparciu o wnioski płynące z XVI i XVII wiecz-
nych opracowań teoretycznych z zakresu Architectury Militaris.  
W tym czasie archiwalne materiały kartograficzne i ikonogra-
ficzne dotyczące dankowskiego zamku były także przedmiotem 
badań Teresy Holcerowej4. Z kolei Andrzej Gruszecki, w oparciu 
o szczegółowe badania archeologiczne i architektoniczne zam-
ku, wykonane przez kierowany przez niego zespół badawczy  
z Politechniki Warszawskiej, w roku 1962 przedstawił syntetycz-
ną analizę założenia obronnego w ramach większej monografii 
zamków bastionowych w Małopolsce5. W oparciu o wytyczne 
konserwatorskie wynikające z badań Andrzeja Gruszeckiego  
w latach 70-tych XX wieku, przeprowadzono pewien zakres prac 
konserwatorskich w zakresie zabezpieczenia zachodniego, po-
łudniowego i wschodniego frontu obwodu obronnego, niestety 
pominięto Bramę Krzepicką. W ostatnim czasie historię zamku  
w Dankowie ponownie przybliżył Profesor Tomasz Ja-
nowski6. Jego opracowanie stało się z kolei kanwą pra-
cy magisterskiej pani Renaty Ciągowskiej,  wykonywa-
nej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie7.
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 Piszący te słowa, po raz pierwszy stanął przed murami 
dankowskiego zamku w roku 1965. Było to jeszcze przed wy-
konaniem wyżej wymienionych prac zabezpieczających. Po 
latach, w okresie kiedy byłem asystentem w Instytucie Archi-
tektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej, kierowanym przez 
Profesora Janusza Bogdanowskiego, miałem możność opra-
cowania studium historyczno-konserwatorskiego dla innego 
zamku bastionowego fundowanego przez Stanisława Warszyc-
kiego, był to zamek w Łodygowicach w pobliżu Żywca. Wnioski 
z tego opracowania uogólniłem w referacie wygłoszonym na 
konferencji na Jasnej Górze w marcu 1993 roku8, w trakcie se-
minarium dotyczącym Fortalicjum Marianum. Dziś w przeded-
niu kolejnego etapu wykonania prac konserwatorskich, tym ra-
zem przy dotychczas nigdy nieodnawianej Bramie Krzepickiej, 
koniecznym się staje pogłębienie badań architektonicznych 
oraz archeologicznych obiektu oraz ich porównanie z wynika-
mi dotychczasowego stanu badań. Ważnym zadaniem staje się 
też archeologiczne rozpoznanie przedpola bramy. Tu zapewne,  
w rejonie fosy, znajdują się pozostałości zwodzonego mostu 
prowadzącego do zamku.
 Planowane prace konserwatorskie, wykonane będą  
w oparciu o pozwolenie Śląskiego Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków w Katowicach, w imieniu którego dzia-
ła Delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków  
w Częstochowie. Finansowanie przygotowania dokumentacji 
studialno-projektowej zapewnia Gmina Lipie pow. Kłobuck, 
przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Śląskiego. Rozważana jest również możliwość współfinansowa-
nia samych prac konserwatorskich i budowlanych przez Gene-
ralnego Konserwatora Zabytków.    

dr inż. Mirosław Holewiński
(Kraków)

1 Pierwszy opis bastionowego zamku w Dankowie podał XVII-wieczny kronikarz 
Verdum.. za: X. Liske, Cudzoziemcy w Polsce. Lwów 1876. s. 124. 
2 A.A. Kosiński, Miasta, wsie i zamki polskie. Wilno 1851; Roman Hubicki, Opis 
trzech zamków w bliskości Krakowa w okręgu Pileckim.  Warszawa 1858; Zygmunt 
Simon, Warownie i zamki starodawne na szlaku Danków - Częstochowa – Rabsz-
tyn. Częstochowa 1925.
3  Janusz Bogdanowski, Twierdza r. 1632 w Dankowie koło Krzepic. Arsenał. r. I. nr. 
1. Kraków 1957. s. 89 i n.  
4 Teresa Holcerowa, Danków – historia zamku opracowana w oparciu o kwerendę 
archiwalną i ikonograficzną. Kraków 1972. mpis. w Archiwum PKZ o/Kraków
5  Andrzej Gruszecki. Zamki bastionowe w Małopolsce. Warszawa 1962. s. 155-169.
6 Tomasz M. Janowski. Danków nad Liswartą. Danków 1999. (Wydanie drugie, 
poprawione i uzupełnione). 
7  Renata Ciągowska. Kościół p. w. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Dankowie. 
Częstochowa 2000, mpis w Archiwum Parafialnym w Dankowie. 
8 Mirosław Holewiński, Kasztelan Stanisław Warszycki i jego zamki bastionowe na 
pograniczu Korony i Śląska. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN 
O/Kraków. t. XXXVII/1. Kraków 1994. s. 132 i n. 

„Cudze chwalicie, swego 
nie znacie…”

   W marcu 2012r., podczas I Gminnego Konkursu 
Recytatorskiego im. Heleny Chłopek, wielu mieszkańców 
naszej gminy, zwłaszcza młodych, po raz pierwszy zetknęło 
się z poezją tej autorki. Słuchając pełnych ciepła i uroku 
wierszy dawnej mieszkanki Rozalina, z dumą mogliśmy 
stwierdzić, że chyba rzeczywiście „sami nie wiemy, co 
posiadamy”. Zachęceni życzliwym odbiorem społecznym 
konkursu, pragniemy go kontynuować w rozszerzonej 
formule, nieograniczającej się jedynie do recytacji. 

Helena Chłopek była poetką wyrosłą z Ziemi Lipskiej. 
W swej twórczości ukazywała radości, smutki i tęsknoty 
osoby jakże podobnej do wielu z nas. Takiej, dla której ważny 
jest Bóg, Rodzina i Człowiek żyjący w codziennym kontakcie  
z przyrodą. Problematyka jej poezji jest nadal aktualna. Zapewne 
obecnie wśród dzisiejszych mieszkańców gminy też nie brakuje 
ludzi wrażliwych na literaturę, którzy tak jak Helena Chłopek, 
odczuwają potrzebę przelewania na papier własnych przeżyć  
i refleksji. To właśnie do nich się zwracamy: Podzielcie się z nami 
swoją wizją świata! Podobno zdolność do tworzenia literatury 
jest boskim pierwiastkiem w człowieku, więc bądźcie z tego 
dumni! Jesteśmy pewni, że wśród nas żyją utalentowani autorzy 
i gorąco zapraszamy ich do udziału w Gminnym Konkursie 
Literackim pod hasłem „Świat słowem malowany”. 

A oto jego zasady organizacyjne:

1. Konkurs będzie odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych:
a) gimnazjaliści i licealiści
b) osoby powyżej 19 roku życia
2. Uczestnicy konkursu składają do 14 maja 2013 r. w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Lipiu własne utwory literackie dotąd 
nigdzie niepublikowane poetyckie lub prozatorskie w wersji 
papierowej lub (jeżeli to możliwe) elektronicznej. Prace można 
przesyłać także pocztą elektroniczną na adres: gbplipie@op.pl
3. Uczestnicy konkursu literackiego składają minimum 3 wiersze 
w kategorii poezja i minimum 2 utwory w kategorii proza.
4. Organizatorzy pozostawiają autorom pełną dowolność  
w zakresie tematyki utworów.
5. Komisja konkursowa nagrodzi najlepsze prace osobno  
w kategorii proza i w kategorii poezja.
6. W celu zapewnienia maksymalnego obiektywizmu przy oce-
nie prac konkursowych, organizatorzy proszą o niepodpisywa-
nie prac, lecz opatrzenie ich pseudonimem (godłem) samo-
dzielnie lub z pomocą pracownika Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Lipiu.
7. Ze względów organizacyjnych prosimy uczestników 
konkursu o pozostawienie u pracownika Biblioteki telefonu 
kontaktowego.
8.  Na wyraźne życzenie uczestnika konkursu jego autorstwo 
może pozostać anonimowe także po końcowej ocenie komisji. 
9. Ogłoszenie wyników konkursów recytatorskiego i literackiego 
odbędzie się w piątek 14 czerwca 2013 roku w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Lipiu po zakończeniu prezentacji konkursu 
recytatorskiego.
10. Komisję konkursową obydwu części konkursu „Świat słowem 
malowany” stanowić będą powołani przez organizatora: 
poloniści, przedstawiciele samorządu lokalnego oraz 
zainteresowani członkowie rodziny Heleny Chłopek.
11.  Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie możliwość 
zmiany powyższego regulaminu.
12. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy 
kontaktować się z Jolantą Cyprych – 502  089  604 lub Beatą 
Bugaj – 665 577 788.
Niniejszy regulamin będzie zamieszczony na stronach 
internetowych Urzędu Gminy w Lipiu oraz Zespołów Szkolno – 
Przedszkolnych w Lipiu i w Parzymiechach.

Jolanta Cyprych, Beata Bugaj
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Czcigodny Księże Kanoniku!

                              Z okazji pięknej rocznicy – 50 urodzin życia - 
My, nauczyciele, pracownicy i uczniowie Zespołu Szkolno- 
Przedszkolnego w Lipiu, pragniemy dołączyć do grona wszyst-
kich osób przekazujących życzenia.
       Niech Matka Boska zawsze zwraca ku Księdzu swoje spoj-
rzenie i otacza matczyną opieką, a Pan Jezus wspiera swą siłą  
w trudnych chwilach, wzmacnia nadzieję i dodaje wiary.
    Szanowny Księże Jubilacie, życzymy wielu lat życia, nade 
wszystko zdrowia, nieustającej aktywności, satysfakcji z pra-
cy na rzecz naszej parafii oraz owocnych działań w kierunku 
kształtowania młodych charakterów.

Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Pracownicy oraz Uczniowie 
Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Lipiu

W 50 rocznicę urodzin 
ks. kan. Henryka Duszy 

Rada Parafialna życzy Drogiemu Proboszczowi opieki Matki 
Bożej, długich lat życia w zdrowiu, życzliwości parafian i dedy-

kuje wiersz ks. J. Twardowskiego:

Czego Ci życzyć, księże Proboszczu 
w piękny dzień Twoich urodzin?

Chyba tego, by świat się odmienił.
Żeby chłopcy byli lepsi i prości,

dziewczęta nie schły z zazdrości
żeby znali katechizm na pamięć –

nie dokuczali mamie,
a w tornistry swoje, małe i duże -

kładli książki do religii, jak róże …

 Tyle życzyć chciałbym dzisiaj Tobie,
a tych życzeń miałbym jeszcze dużo -

by Cię święci z Twojego brewiarza
otoczyli jak ptaki przed burzą

i Twój patron.     

 Abyś bardzo kochał Biblię,
 ładnie mówił, pięknie sumy śpiewał -

 i jak dogmat, czy młody, czy stary,
 był wciąż dobry i już się nie zmieniał.

Czcigodnemu Proboszczowi  
Ks. Kan. Henrykowi Duszy,

Kustoszowi Sanktuarium Matki Bożej Dankowskiej 
z okazji 50 rocznicy urodzin 

życzenia zdrowia, pogody ducha, sił do realizacji wszystkich 
planów i zamierzeń oraz błogosławieństwa Bożego  

w każdym dniu kapłańskiej posługi 
 składają

Wójt Gminy Lipie
Przewodniczący Rady Gminy

Rada Gminy Lipie
     Pracownicy Urzędu  Gminy Lipie                                                                   

50 lat razem!
We wtorek, 29 stycznia 2013 roku, dwanaście par 

małżeńskich z terenu Gminy Lipie świętowało jubileusz 
50-lecia pożycia małżeńskiego. 

 Obchody Złotych Godów rozpoczęły się o godzinie 
15.00 uroczystą Mszą Świętą, którą w intencji zacnych Jubilatów 
odprawił proboszcz dankowskiej parafii, Ks. Kan. Henryk Dusza.  
Podczas mszy małżonkowie ze wzruszeniem wysłuchali homilii 
o sile i roli miłości łączącej dwie oddane sobie osoby oraz odno-
wili przyrzeczenia małżeńskie złożone przed pięćdziesięciu laty. 

Dalsza część uroczystości odbyła się na sali ślubów 
Urzędu Gminy w Lipiu, gdzie dostojnych gości powitała Kierow-
nik Urzędu Stanu Cywilnego w Lipiu, Ewa Brzózka.  Następnie 
głos zabrała Wójt Gminy Lipie, Bożena Wieloch, która w słowach 
skierowanych do Jubilatów podkreśliła szczególną rolę mał-
żeństwa i rodziny we współczesnym społeczeństwie, określa-
jąc jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego wzorem i pięknym 
przykładem dla  młodych pokoleń oraz wydarzeniem, za spra-
wą którego patrzymy na małżonków z podziwem i szacunkiem. 
Pani Wójt złożyła Jubilatom gratulacje oraz życzenia zdrowia, 
zadowolenia z dzieci, wnuków i prawnuków, niesłabnącej miło-
ści na dalsze lata wspólnego życia oraz samych pogodnych dni. 
Małżonkowie zostali odznaczeni Medalami za Długoletnie Po-
życie Małżeńskie, które w dowód uznania trwałości małżeństwa 
i rodziny, przyznane im zostały przez Prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego. Na koniec zostali obdarowani pięknymi kwia-
tami, symbolicznymi upominkami oraz listami gratulacyjnymi. 
Pięknego jubileuszu pogratulował gościom obecny na uroczy-
stości Przewodniczący Rady Gminy Lipie, Tadeusz Pułka. 

 Złoty Jubileusz Małżeństwa obchodzili: 
1. Krystyna i Józef Gancarkowie z Rozalina  
2. Irena i Henryk Hertmanowie z Natolina 

3. Jadwiga i Jerzy Hofmanowie z Albertowa 
4. Janina i Władysław Karpińscy z Kleśnisk 

5. Teresa i Kazimierz Krasińscy ze Stanisławowa 
6. Zofia i Kazimierz Kucowie z Zimnowody 

7. Janina i Henryk Lizurejowie ze Stanisławowa 
8. Weronika i Józef Rychlowie z Wapiennika

9. Marianna i Florian Szczepaniakowie z Lipia
10. Daniela i Jerzy Trochowie z Albertowa

11. Wanda i Rudolf Troczkowie z Lipia
12. Halina i Bronisław Włodarczykowie z Parzymiech.

 Zacnym Jubilatom życzymy kolejnych  wielu lat   
w dobrym zdrowiu, zgodzie i wzajemnej miłości.

Agnieszka Kotynia
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Wydatki na oświatę  
za 2012 rok

W roku 2012 wydatki na oświatę wyniosły 
7.239.198,11 zł, w tym okresie do szkół i przedszkoli 
uczęszczało 748 uczniów i wychowanków, koszt w przeli-
czeniu na jednego ucznia i wychowanka wyniósł 9.678,07 
zł. W ubiegłym roku gmina otrzymała 5.015.409,00 zł 
ogólnej subwencji oświatowej, co w przeliczeniu na 
1 ucznia i wychowanka dało  6.705,09 zł na osobę. Ze 
środków własnych gmina dołożyła do każdego ucznia  
i wychowanka 2.973,98 zł, co  łącznie  w skali roku dało kwotę  
2.223,789 zł.  

 Środki przeznaczone na oświatę są znaczącym wydat-
kiem w skali całego budżetu gminy. Pomimo wysokich nakładów 
na oświatę w roku 2012 r., w porównaniu do lat ubiegłych i tak 
znacznie obniżono ich wielkość. Na przestrzeni dwóch lat koszty 
zmniejszyły się  prawie o 1 mln zł. Dla przypomnienia wydatki  te  
w roku 2010 wyniosły 8.205.656,54 zł, a w 2011 roku  8.245.313,43 
zł. Niższe koszty oświaty w roku 2012 są efektem wdrożenia re-
formy oświatowej w gminie Lipie we wrześniu 2011 r. i zmniej-
szenia ilości etatów nauczycielskich, ze 100 na 78 (zmiana  
o 22 etaty).    

Placówka Wykonanie
Ilość uczniów  
i wychowan-

ków

Koszt placówki na  
1 ucznia i wychowanka

ZSP Lipie 3.166.049,45 zł 362   8.745,99 zł

ZSP 
Parzymiechy

2.283.119,54 zł 230   9.926,61 zł

ZSP Lindów 1.056.322,30 zł 96 11.003,36 zł

SP Rębielice 
Szlacheckie

 733.706,82 zł 60 12.228,45 zł

RAZEM 7.239.198,11 zł 748   9.678,07 zł

Tab. Wydatki na oświatę za 2012 rok w przeliczeniu na jednego ucznia
Krystyna Kuc

Becikowe uzależnione  
od dochodu

Z dniem 1 stycznia 2013 roku, na podstawie ustawy  
z dnia 12 października 2012 roku o zmianie ustawy o   świad-
czeniach rodzinnych, ogłoszonej w Dzienniku Ustaw z dnia  
15 listopada 2012 r. pod pozycją 1255, prawo do jednorazowej 
zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka będzie uzależnio-
ne od kryterium dochodowego. Dochód uprawniający do 
świadczenia nie może wynieść więcej niż   1. 922,00 zł mie-
sięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie.  Będzie on usta-
lany na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzin-
nych.  W przypadku urodzenia żywego dziecka przed wejściem  
w życie zmian do ustawy, jednorazową zapomogę przyznaje się 
niezależnie od wysokości dochodów. Wniosek o jednorazową 
zapomogę składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin 
dziecka i przysługuje on jeżeli kobieta pozostawała pod opieką 
medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozo-
stawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem 
lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. 

Agnieszka Plaminiak

Data Nazwa wydarzenia Miejsce

03.05.2013 r. Święto Konstytucji 3 Maja  GOK w Lipiu

12.05.2013 r. Powiatowy Dzień Strażaka, Majówka Parzymiechy – boisko sportowe 

07.06.2013 r. Uroczystość otwarcia kompleksu boisk sportowych „Orlik” Lipie – kompleks boisk sportowych Orlik 

14.06.2013 r. Gminny Konkurs Recytatorski i Literacki im. Heleny Chłopek  
„Świat słowem malowany” 

GOK w Lipiu

30.06.2013 r. Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Parzymiechy – boisko sportowe

17-18.08.2013 r.
II Jarmark nad Liswartą „ Dobre bo swojskie” 

Danków – teren przy murach obronnych 
dawnego zamku

06.10.2013 r. XXXV Trzeźwościowy Bieg Jesienny im. red. Tomasza Hopfera Parzymiechy

11.11.2013 r. Święto Odzyskania Niepodległości GOK w Lipiu

04.12. 2013r. Mikołajki dla dzieci niepełnosprawnych GOK w Lipiu

Kalendarz imprez gminnych zaplanowanych do końca 2013 roku

Wójt Gminy Lipie

składa podziękowania

członkiniom Kół Gospodyń Wiejskich  
z terenu Gminy Lipie

za kultywowanie lokalnych tradycji  
i udział w powiatowych i regionalnych  

prezentacjach stołów bożonarodzeniowych 
 i wielkanocnych.
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Promesa dla Gminy Lipie
 15 marca 2013 r. Gmina Lipie otrzymała promesę  
z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych, jakie zaistniały w latach 2010 - 2012  
w wysokości 800.000,00 zł. 

 Uroczystego wręczenia  promes dokonał  Wojewoda 
Śląski, Zygmunt Łukaszczyk. Środki z promesy zostaną przezna-
czone na realizację dwóch zadań: przebudowę drogi gminnej  
-ul. Stawowej w Parzymiechach oraz przebudowę drogi gmin-
nej w Dankowie (góry). 

Harmonogram zbiórek za wodę 
 i ścieki do czerwca 2013 r.

Lp. Data Miejscowość

1. 02.04.2013 r. Rozalin

2. 03.04.2013 r. Giętkowizna

3. 03.04-05.04.2013 r. Natolin

4. 04.04.2013 r. Grabarze

5. 05.04.2013 r. Napoleon

6. 08.04-09.04.2013 r. Lindów

7. 08.04.2013 r. Troniny

8. 09.04-15.04.2013 r. Kleśniska

9. 10.04-12.04.2013 r. Rębielice Szlacheckie

10. 15.04-16.04.2013 r. Szyszków

11. 16.04.2013 r. Brzózki

12. 17.04-18.04.2013 r. Zbrojewsko

13. 17.04-19.04.2013 r. Albertów - Chałków

14. 22.04-24.04.2013 r. Wapiennik

15. 22.04-25.04.2013 r. Zimnowoda

16. 25.04-02.05.2013 r. Parzymiechy

17. 26.04-29.04.2013 r. Julianów

18. 06.05-10.05.2013 r. Lipie

19. 13.05.2013 r. Rozalin

20. 13.05-16.05.2013 r. Danków

21. 15.05-16.05.2013 r. Natolin

22. 20.05.2013 r. Giętkowizna

23. 20.05.2013 r. Troniny

24. 21.05.2013 r. Grabarze

25. 21.05-27.05.2013 r. Kleśniska

26. 22.05.2013 r. Napoleon

27. 23.05-24.05.2013 r. Lindów

28. 27.05.2013-29.05.2013 r. Rębielice Szlacheckie

29. 28.05.2013 r. Brzózki

30. 29.05-03.06.2013 r. Albertów - Chałków

31. 31.05-03.06.2013 r. Szyszków

32. 04.06-05.06.2013 r. Zbrojewsko

33. 04.06-06.06.2013 r. Wapiennik

34. 06.06-11.06.2013 r. Zimnowoda

35. 10.06-14.06.2013 r. Parzymiechy

36. 12.06-13.06.2013 r. Julianów

37. 14.06-16.06.2013 r. Jednostki uspołecznione
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Kolejny etap działań zmierzających do budowy  
zalewu w Dankowie rozpoczęty

 
 Przedstawiamy Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, dotyczące wszczęcia po-
stępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa 
zbiornika retencyjnego i suchego zbiornika przeciwpowodziowego - polderu zalewowego w dolinie rzeki Liswarty wraz z zabez-
pieczeniami przeciwpowodziowymi zabudowań wsi Danków, gmina Lipie, powiat kłobucki, województwo śląskie.”
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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 - 45 zł 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

TANIE USŁUGI

•	 Usuwanie azbestu
•	 Ułożenie nowego pokrycia

•	 Sprzedaż materiałów  
dekarskich

•	 Montaż rusztowań
•	 Eco kredyt

Tel. 785 07 07 03 lub  34/ 3579 750
email: biuro@teambud.pl,  www.teambud.pl 

TEAMBUD sp. z o.o.
42-287 Kamieńskie Młyny, ul. Romanowska 7

Zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnym projekcie:
,,LATARNICY POLSKI CYFROWEJ”,

programu działań lokalnych dla osób 50 +

04 kwietnia 2013r.(czwartek) o godz.: 18.00
w czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipiu

odbędzie się spotkanie dla osób powyżej 50 roku życia, 
które chcą poszerzyć swoją wiedzę  

i umiejętności, m.in. w zakresie obsługi komputera i poruszania 
się po Internecie

Prowadzący: p. Grzegorz Gut

Szczegółowe informacje i wstępne zapisy 
w godzinach pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipiu 

osobiście lub telefonicznie 34/3188163

ZAPRASZAMY ! ! !

UWAGA ROLNICY! 

Punkt konsultacyjny ŚODR, 

w którym można uzyskać pomoc w wypełnianiu wniosków  

o płatności bezpośrednie, 

będzie czynny :

od 15 marca 2013 r. do  15 kwietnia 2013 r.

we  wtorki i  czwartki w godz.   8:00 - 15:00

od 16 kwietnia 2013 r. do  15 maja 2013 r.

we wtorki, środy , czwartki i piątki w godz.   8:00 - 15:00

w Urzędzie Gminy Lipie, pokój nr 13

UWAGA  WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI !!!

 Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach od dnia 01.07.2013 r. Gmina Lipie przej-
mie odpowiedzialność za odbiór, transport, zagospodarowanie 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

 W związku z powyższym właściciele nieruchomości, 
aby uniknąć ponoszenia podwójnych kosztów związanych 
z odpadami powinni wypowiedzieć, ze skutkiem na dzień 
30 czerwca 2013 r., dotychczas obowiązujące umowy w zakre-
sie odbioru odpadów komunalnych zawarte z firmami zajmują-
cymi się odbiorem odpadów. 



tel: 781-052-844

Skarpety
Rajstopy, pończochy
Getry, legginsy
Spodnie    Bielizna męska

Oferuje kolekcje
dobrej jakości:      

Jarosław Kowalik, Danków 138, 42-165 Lipie

ŚWIĄTECZNA
PROMOCJA !!!

Rajstopa typu laikra - 3 zł
     Skarpetka

      bawełniana - 2 zł

Firma handlowa
„Kabaretka”

* montaż systemów 
       alarmowych

* monitoring systemów 
         alarmowych

* grupę interwencyjną 
       przez 24 h/dobę

* oznaczenie obiektu
   „OBIEKT CHRONIONY”

42-700 Lubliniec
ul. Oleska 20

tel. 34 351 00 07
www.aus-alfa.pl

CAŁODOBOWA OCHRONA
domów, sklepów, biur, hurtowni, itp.

ALFA
SECURITY


